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D e Franfche Prediker C O Q Ü E R E L heeft zich ook
hier te l a n d e , gelijk bekend i s , zoo wel door zijne twee
bundels uitgegevene, als door zijne uitgefprokene L e e r redenen , den roem van een' zeer begaafd' Redenaar verworven ; hoewel tevens bevoegde kunstregters daaromtrent zulke gegronde en gewigtige aanmerkingen hebben
in het midden g e b r a g t , dat e r , bij alle erkenning van
's mans verdienden, geene redenen beftonden, om hem
b o v e n , of zelfs in elk opzigt gelijk m e t , onze voortreffelijkfte vaderlandfche Kanfelredenaars te Hellen. — Die
vijftien van deszelfs Leerredenen, welke thans van eene Nederlandfche pers in het licht verfchenen zijn, komen R e e .
v o o r , dat vroegere oordeel over ' t geheel te bevestigen,
maar nogtans in zaakrijkheid en hoogen ernst eer gewonnen dan verloren te hebben. De aanleg van dit algemeen
wetenfchappelijke Tijdfchrift vergunt hem Hechts eene
zoo veel mogelijk korte aankondiging en karakterifering
van dezelve, met enkele bijgevoegde aanmerkingen; terwijl hij eene uitvoerige beoordeeling moet overlaten voor
Ttjdfchriften, die uitfluitend aan de Godgeleerde wetenfchappen gewijd zijn.
1. De kennis van God.
Exod.
X X X I I I : 18—23.
H e t fpijt R e e . , deze eerfte Leerrede juist niet de gelukkigfte te Wurmen noemen. Aan de verklaring van den
tekst wordt 1 1 | bl. befteed; en de 3 overige dienen voor
toepasfing, om te doen o p m e r k e n , dat ook wij wel wein i g , maar toch genoeg van God w e t e n ; hetwelk op
zichzelf goed gezegd, maar toch bij een zoo rijk onderwerp verbaasd fchraal is. E n of C O Q Ü E R E L den zin
van den tekst wel gevat en het regte onderwerp daaruit
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afgeleid h e e f t , zou R e e . betwijfelen: althans dat Gods
heerlijkheid zien daar beteekenen zou God hennen, ( p . 9 )
en dat G o d toen aan M O Z E S , die ganfche reeks van vele
z a k e n , op Israël betrekkelijk, die p . 11 opgenoemd wor
den , zou hebben doen k e n n e n , hiervan is in den tekst
fchijn noch f c h a d u w , ( * ) maar wel van een zinnelijk
teeken der Goddelijke tegenwoordigheid, dat in hem het
denkbeeld der hoogde ontfermende goedheid kon opwek
ken. D e korte aanteekeningen van V A N D E R P A L M
o. d. p . z u l l e n , meent R e e . , vrij wat ophelderender en
bevredigender zijn, zooveel dit hier plaats kan h e b b e n ,
dan de omflagtige verklaring in deze Leerrede.
II. A B J A .
I Kon. X I V : 13. Eene inleiding van
ruim 4 b i . wordt a a n g e w e n d , om te bewijzen, dat Is
raël aan de onfterfelijkheid geloofde: veel waars moge
daarin z i j n ; maar hier a l t h a n s , waar het naauwelijks ialeidend genoeg i s , is het veel te l a n g , gelijk (dit zij
hier eens voor altijd g e z e g d ! ) de inleidingen dezer vrij
korte Leerredenen door breede uitweidingen doorgaans
zijn. De vroege dood van A B I A , zoon van j E R o B o A M I , befchouwd als groote belooning, is eigenlijk
het o n d e r w e r p ; e n , offchoon dit misfehien niet regtftreeks in den tekst l i g t , de uitwerking is nogtans zeer
g o e d , aan het onderwerp fteeds vasthoudende, en te ge
lijk doorgaans ( z o o als deze Leerredenen meestal zijn)
zeer ernftig en practisch: alleen had men hier wel iets
voor jonge lieden mogen verwachten.
I I I . De ongenoegzaamheid der tegenwoordige
wereld.
Heer.
X I : 1 3 . De inleiding is doelmatig, toegevende
de voldoende inrigting der tegenwoordige wereld voor
onze behoeften, waarbij nogtans hoogere behoeften te
bevredigen overblijven : maar blijkt uit het alzoo teregt
aangevoerde dan n i e t , dat de figuurlijke fpreekwijze t . d.
p . , reizigers
en vreemdelingen op aarde,
toch niet al
(*) Hoe komt C O Q Ü E R E L , V S . 19 , v ó ó r : „Je ferai
grace" etc. aan de zinverlammende invulling van: ci ces
paroles, die noch in het Hébreeuwsch noch in de Frnnfche
vertaling Haan ?

te zeer te d r u k k e n , en daarop geen theorie van redene
ringen , genomen uit het gebrekkige van onze denkbeel
d e n , t a a l , verbeelding e n z . , te bouwen i s , vermits men,
daarop voortredenerende, zou kunnen bewijzen, dat wij
het ook in de toekomende wereld zullen z i j n , waar wij
immers ook niet alles zullen weten , niet alles kunnen ,
enz. ? — D e gepaste vermaning, die aan het ilot flechts
met een enkel woord gefchiedt, om het ongenoegzaam
fchatten der tegenwoordige wereld niet te overdrijven,
en in het inrigten van onze aardfche reis J E 3 u s te vol
gen , z o u , wegens hare belangrijkheid, hier wel wat
meer hebben mogen uitgebreid worden.
I V . De twee foorten van Zedeleer.
(Les deux Mo~
rales.')
M A T T H .
X V : 9. Dit thema ligt niet in den
t e k s t : datgene, waarvan J E Z U S fpreekt, de inzettin
gen der O u d e n , waaraan de fclujnheilige Pharizeërs zoo
veel gewigt h e c h t t e n , alsof zij God daarmede hoogelijk
vereerden, is immers geheel iets a n d e r s , dan wat c oQ U E R E L
noemt la morale du monde, en overftelt te
gen la morale de PEvangile:
hij zegt daaromtrent voor
't overige wel goede dingen; maar dit is de meening van
den tekst niet.
V . De verborgenheid der Godzaligheid.
1 Tint. I I I :
1 6 . H e t onderwerp, zoo als het hier ontwikkeld Wordt,
i s : dat „ het heil der wereld eene groote verborgenheid
„ i s , ten opzigte van G o d , die het gefchonken, van
„ C H R I S T U S ,
die het volbragt heeft, van o n s , die
„ Hij roept om het aan te nemen." Niet alleen wordt
hierbij géén acht geflagen op het bijgevoegde „ der god„ z a l i g h e i d , " maar ook deelt C O Q Ü E R E L , bij de uit
legging dezer p l a a t s , in de dikwijls wederlegde misvat
t i n g , dat verborgenheid (fivarvpiov) in den Bijbel, en bij
zonder in de Brieven van P A U L U S , de later en te
onregt aangenomene beteekenis heeft van een hsog en
voor de Rede onbegrijpelijk leerftuk,
eu wel bij P A U 
L U S altijd de verlosfing ( p . 9 3 ) , daar het integendeel
van verfchillende zaken door hem gebruikt w o r d t , on
der anderen Eph. I I I , en e l d e r s , van de vereeniging
a
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der Joden en Heidenen tot één godsdiendig ligchaam,
en wel in de beteekenis van eene te voren onbekende of
niet zoo duidelijk geopenbaarde zaak.
De vergelijking,
die C O Q Ü E R E L , p . 94 en 9 6 , maakt tusfchen het
begrijpelijke en het onbegrijpelijke in G o d , is ook vrij
z w a k : tot het eerlle brengt hij b . v . de fchepping, de
voorzienigheid; tot het laatfte de zending van J E Z Ü S
in de w e r e l d , de verlosfing enz. Is het eerde zoo vol
komen te begrijpen ? Is het l a a t d e , mits het maar zui
ver Bijbelsch voorgefleld w o r d e , zoo veel onbegrijpelij
ker ? Men kan hierover wel woorden en klanken en
uitroepingen, gelijk men ze hier v i n d t , gebruiken; maar
dit zijn nog geen bewijzen. R e e . zou ook nog wel meer
kunnen v r a g e n , b . v . of het Bijbelleer, of het zelfs
Theologie i s , op de h o o g t e , waarop zij thans (laat,
wat hij p . 101 van den Zaligmaker leest: „ Sa justice
„ feule couvre toutes nos injustices ; fa gloire feule ré~
„ pare toutes nos turpitudes ; fa fainteté feule balance
„ toutes nos imperfections ; " — maar hij moet voortgaan.
V I . Het zout der aarde.
M A T T H .
V : 13. E e n e ,
wat den hoofdinhoud betreft, fchoone, en in voordelling levendige en onderhoudende L e e r r e d e , waarin c oQ u E R E L , volgens het eerfte deel van den t e k s t , de
Christenheid, als in verfchilleude opzigten het zout der
aarde zijnde, voorfielt, hetwelk, offchoon hier eri daar
hoog genoeg opgedreven, nogtans over 't geheel wél uit
gewerkt i s , en volgens het tweede deel door eene doel
matige en hoogerndige toepasfing gevolgd wordt. D u b 
bel jammer d u s , dat ook hier op nieuw de zwakke zijde
van C O Q Ü E R E L zich vertoont in de uitlegging, en in
de gepaste aanwending van den tekst tot een bepaald
o n d e r w e r p ; w a n t , in weerwil van de uitdrukkelijke aan
wijzing der gefchiederris M A T T H . V : 1 , 2 , en van
het ganfche beloop dér Bergrede , beweert h i j , dat j E z u s daarin niet bepaald tot zijne Discipelen en toeko
mende Apostelen, • maar tot het volk fprak: vandaar
wil hij de tekstwoorden, zeer g e d r o n g e n , in de eerde
plaats yan Israël v e r d a a n ; terwijl h i j , aan de eerstge-

noemden denkende, zeer geleidelijk tot zijn onderwerp
had kunnen k o m e n : en daarenboven ziet hij de kracht
van het zinnebeeld geheel v o o r b i j , namelijk de fmaakgevende en bederfwerende kracht van het zour.
V I I . De barmhartige Samaritaan.
L u c . X: 25—37.
Eene g o e d e , nuttige L e e r r e d e , die den zin en de
fchoonheid dezer gelijkenis verklaart, en ter toepasfing
a a n t o o n t , dat het grondbeginfel der Christelijke liefde
hierdoor bij ons in werking gebragt w o r d t ; waarbij men
echter nog wel iets meer bepaalds over het weldoen aan
ongelukkigen zou verwacht hebben.
V I I I . Onze J"chat. M A T T H . V I : 2 2 . W a t eigenlijk het thema i s , valt moeijelijk te zeggen: het zijn
meestal weinig zamenhangende opmerkingen, waaronder
ook vrij wat fpelïng met het woord fchat d o o r l o o p t ;
en het fchïjnt omtrent hierop neder te k o m e n : Ieder
heeft zijnen fchat; wij moeten hem dien fchat niet betwisten (bijna zoo als men gemeenzaam zeggen . z o u :
Ieder heeft zijne fpeelpop; men moet hem er mede laten fpelen); die fchatten gelijken elkander echter in eenige
t r e k k e n ; het is moeijelijk te verklaren, wat het z e g t ,
dat daar zijn hart i s ; wij moeten oszen fchat wél kiez e n . Indien de tekst meer in zijnen zamenhang b e fchouwd en gebruikt w a r e , zou de preek meer eenheid
en nuttigheid gehad' hebben.
I X . De twee Verbonden.
(JLes deux Alliances.)
JOA N . X V : 15. Vreemde titel bij dezen t e k s t ! E n om
te z i e n , dat ook het onderwerp aan den tekst geheel
vreemd i s , behoeft men denzelven Hechts te l e z e n , en
te vergelijken met het t h e m a , dat C O Q Ü E R E L p . 175
d u s , woordenrijk genoeg, opgeeft: „ M. F. fespère vous
„ montrer que le premier peuple élu, les anciens H6„ breux pouvaient être justement
appelés
ferviteurs,
„ paree qu'ils ne fayaient point ce que le maüre fai„ fait,
et que vous, le fecond peuple du Seigneur , les
„ nouveaux adorateurs de fon nom, les nouveaux par„ ticipans de fon alliance,
vous pouvez être
appelit
„ les amis de Christ,
paree qu'il vous a dit tout ce

„ qu'il a out de fon père,"
op welks uitbreiding ook
nog wel iets af te dingen zou zijn.
X . De wetten van den flrijd. 2 Tim. I I : 5 . N a
eene inleiding van niet minder dan 6 b l . , die eene goede , maar hier veel te l a n g e , opheldering geeft van de
fpreekwijzen, door P A U L Ü S van de publieke fpelender
Grieken ontleend, volgt eene a n d e r e , die nog meer
o p het onderwerp zal moeten p a s f e n , hoewel dit niet
zeer duidelijk i s ; maar dit is waarlijk te l a n g , eer men
ter zake komt. H e t thema zelf is noch door den t i t e l ,
n o c h - b i j de dispofitie duidelijk uitgedrukt.
C O Q Ü E R E L zegt alleen, p . 1 9 8 , dat hij den tekst zal toepasfen „ a nos trots grands devoirs, a Ia piété, a la foi,
„ a la vertu."
Is dit logisch goed verdeeld ? Behoort
la piété niet tot la vertu,
al verflaat men zelfs met hem
( p . 2 0 1 ) door de eerfte „ Vhabitude des penfées et des
„ exercices de la religion,"
' t w e l k evenwel eene te b e perkte beteekenis i s . Voor ' t overige zegt de Redenaar
ook hier w e d e r o m , vooral in het laatile gedeelte, over
de d e u g d , zeer goede practifche d i n g e n , die op eene
populaire w i j z e , zelfs hier en daar p l a t t e r , dan men het
hier. verwachten z o u , voorgefteld worden.
XI.

b

Het kwaad van eiken dag. M A T T H . V I : 3 4 .
C O Q U Ê R E L
past dit woord toe op onze d a g e n : 1 .
van .verzoeking;
2 . van arbeid; 3 . van behoeften; 4 .
van droefenisfen;
5. van rouw (dit kon tot n ° . 4 gebragt z i j n ) ; 6. van fierven. Het l i l e , 2de en 6de p u n t
w o r d t , meent R e e . , in den tekst niet bedoeld, waar
moeijelijkheden des l e v e n s , die vooruitloopende zorgen
verwekken k u n n e n , de hoofdzaak z i j n ; maar het een en
ander is over ' t geheel zser wel en nuttig behandeld.
X I I . Het oogmerk der Schepping.
Gen. I: 1 . D e
tekst dient den Redenaar hier Hechts tot aanleiding, om
over dit onderwerp te handelen. N a eenige voorafgaande
befpiegelingen, die R e e . voor den kanfel niet vruchtbaar
genoeg v o o r k o m e n , wordt dat oogmerk in het gelukkig
maken gefield; en dit wordt wél beredeneerd en met
fchoone opwekkingen tot nederige dankbaarheid aan G o d ,

en tot navolging van G o d in weldoen en gelukkig maken , befloten, welke R e e . , indien de plaats het hier
toeliet, gaarne ter proeve zou overnemen.
X I I I . De dood door A D A M en het leven door C H R I S TUS.
I Cor. X V : 2 2 . Het t h e m a , zoo als h e t , p .
2 6 5 , in de volgende woorden oml'chreven w o r d t : „ Tous
„ meurent en Adam , ainfi nous parle la mort;
maïs
„ tous revivront
en Christ,
ainfi répond la foi.
M.
„ F.,
laisfons done Adam,
venons a Jtfus.
Dieu
„ veuillc m'accorder d^affermir en lui voire
confiance,
„ et de vous montrer que Jéfus est garant de notre
„ immortalité/"
in welke laatfte woorden eigenlijk het
onderwerp vervat fchijnt, is eenigzins a n d e r s , dan de
titel verwachten d e e d ; maar over 't geheel is het wél
behandeld, en het flot, p . 2 7 6 — 2 7 9 , waarin nog het
meeste gebruik van den tekst g e m a a k t , en de waarde
der onfterfelijkheid, als door j E z u s aan allen aangeboden , te regt verheven w o r d t , is waarlijk fchoon.
v

X I V . De duurzaamheid
van het Christendom.
Hebr.
X I I I : 8. Uit vergelijking van den titel met den tekst
ziet m e n , dat C O Q Ü E R E L de goede uitlegging dezer
plaats v o l g t , welke hij zelfs uit den zamenhang nog
meer kon bewezen hebben. In de inleiding bemerkt
men, en dit ter plaatfe, waar dit woord gefproken werd,
zeer doelmatig, eenen blik op het St. Simonisme.
Het
is over ' t geheel eene welbewerkte Leerrede.
X V . De [terfte in Israel.
1 S A M . X X I V : 1 5 ,. 1 6 .
Leerrede ter dankzegging voor het ophouden der C h o lera , uitgefproken den 1 4 October 1 8 3 2 . Jammer is het,
dat de Prediker, bij dit nuttige oogmerk, zich al t e a n g ftig aan zijnen tekst gebonden, en daarbij inderdaad gedaan heeft, wat hij p . 3 1 0 nuttig n o e m t : „ de cher„ cher dans Thistoire fainte notre propre histoire,
et
„ de retrouver
notre destinée dans celle
d'Israël,"
maar hetwelk onnaauwkeurig i s , en tot vele verkeerde
gevolgtrekkingen aanleiding geven k a n , daar geen tegenwoordig Volk in die betrekking tot God ftaat, als het
oude Israël. Bij eene meer vrije behandeling zouden de
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zeer goede d i n g e n , die h i e r , tot regte behartiging der
opgehoudene ziekte, met gezond oordeel en zonder overdrijving gezegd w o r d e n , nog meer zijn uitgekomen.
Zietdaar een 'zoo veel mogelijk kort overzigt van deze
Leerredenen, om zoo wel het voortreffelijke als het gebrekkige , dat er in v o o r k o m t , te doen k e n n e n , en om,
bij betamelijke waardering van derzelver goede hoedanigheden en over 't geheel goeden geest, er echter niet hooger mede te l o o p e n , dan zij verdienen, maar om met
het een en ander nut te d o e n , zoo wel voor het verlicht en practisch C h r i s t e n d o m , als voor de edele Kanfelwelfprekendheid, waarvan wij in ons Vaderland althans geen minder voortreffelijke modellen h e b b e n , doch
waarnevens ook deze Redenen des Buitenlanders in beide
gemelde opzigten verdienen gelezen en vergeleken te
worden.

Proeve

over het plan,

tendoms tot
tot

de bewijzen

Godsdienst.

voor de waarheid

Door Dr.
Uit

H A R D .
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Het
voor ons liggende werk i s , federt meer dan dertig
jaren., zoo gunflig b e k e n d , dat men zich over den tweeden druk van hetzelve mag verblijden, en den eerwaardigen Vertaler dank betuigen, dat hij nog in zijnen ouderdom de verbeterende en vermeerderende hand aan deze uitgave gelegd heeft. Daar intusfchen het werk zelf
geene merkelijke verandering • ondergaan h e e f t , zou het
vrij overtollig z i j n , van den i n h o u d , dien men behalve
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dat vooraan vinden k a n , eene breede o p g a v e , of over
deszelfs waarde eene beoordeelende uitfpraak te doen.
Ref. wil alleen kortelijk zeggen, waardoor deze uitgave
zich van de vorige onderfcheidt. Vooreerst door eene
nieuwe Voorrede van den Heer W O L T E R B E E K , ter
gepaste aanprijzing des w e r k s , en ter opgave van het
kenmerkende dezes tweeden druks der vertaling van het
zelve. Ten andere door eenige, hoewel w e i n i g e , bijvoegfels bij deszelfs aanteekeningen. Ten derde door de
overneming van hetgene er gevorfden wordt in eene vijf
de uitgave van dit w e r k , d i e , achttien jaren na R E I N H A R D ' S d o o d , door Prof. H E U B N E R
ttWittemberg,
in 1 8 3 6 , bezorgd is. Deze vermeerdering beftaat, 1.
in eenige, maar zeer weinige en niet bijzonder belang
rijke bijvoegfels van den Schrijver zeiven; 2 . in de aan
teekeningen van gemelden H E U B N E R ,
van welke
„ Hechts enkele min noodige en w a t al te uitvoerige zijn
„ weggelaten of v e r k o r t ; " 3 . in vijf bijlagen van den
zelfden , namelijk I . over de w i j z e , op welke R E I N H A R D
het plan van j E z u s heeft o p g e v a t ; I I . over
de eerfte gefteldheid van J E Z Ü S ' plan, en deszelfs oorfpronkelijken o m v a n g ; I I I . was het denkbeeld van de
ftichting van een Rijk Gods op aarde reeds vóór den
tijd van j E z u s bekend ? I V . kan de vorming en het
karakter en de leer van J E Z U S ook aan deEsfeënwor
den toegekend ? V . beoordeeling der bedenkingen tegen
de kracht van bewijs in het (lot van R E I N H A R D ' S
w e r k . Eene z e s d e , in het oorfpronkelijke de derde bij
lage , namelijk een o n d e r z o e k , „ of m e n , na den dood
„ v a n J E Z U S en zijne A p o s t e l e n , het Christendom ook
„ door een geheim wereldverbond heeft zoeken uit te
„ b r e i d e n , " heeft de Vertaler achterwege gelaten, als
tot het onderwerp van R E I N H A R D niet regtftreeks beh o o r e n d e , en tevens als te geleerd en te uitgebreid. D e
tweede en derde der zoo even genoemde bijlagen komen
Ref. wel de belangrijkfte en best bewerkte voor. V o o r
het o v e r i g e , hoe men ook over de waarde des geheelen
werks of over enkele deelen deszelven oordeele, en of-
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fehoon fommige p u n t e n , bij den voortgang der Godge
leerde wetenfchappen in de verloopene j a r e n , nog wel
eenigzins anders zouden kunnen befchouwd w o r d e n , het
zal nogtans onder de apologetifche fchriften voor het
Christendom eene waardige plaats blijven beflaan, en
verdienen der overweging aanbevolen te worden van al
len , die in de waarheid en Goddelijkheid van hetzelve
belang Hellen.

Een

vrijmoedig

S P A A N ,

Haarlem,
Tweede
1838.
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In N < \ I X voor 1838 van dit Tijdfchrift heeft R e e . ,
naar zijne o v e r t u i g i n g , vrijmoedig en onpartijdig, zoo
als hij m e e n t , zijn over ' t geheel gunftig oordeel over
het bekende ftukje van den Heer S P A A N u i t g e b r a g t ;
en na het lezen van dit tegenftukje vindt hij nog geene
r e d e n , om het te voren gezegde terug te nemen. Eene
volledige Antikritiek van dit Antwoord te fchrijven, wil
h i j , zoo dit noodig mogt z i j n , aan den Heer S P A A N
z e i v e n , die hiertoe berekend genoeg fchijnt, o v e r l a t e n ,
maar het hem evenwel niet aanraden; want waartoe dient
al dat gefchrijf en tegengefchrijf, dat weldra .weder ver
geten is ? Slechts enkele aanmerkingen, die onder het
lezen bij R e e . o p k w a m e n , wil hij mededeelen.
D i t A n t w o o r d heet gefchreven „ door eenen R o o m s c h 
katholieken L e e k . " O f dit werkelijk z o o , dan of het
flechts eene perfona ficta, en of het zelfs wel in het ge
heel uit eene Roomfche pen gevloeid z i j , wil hij daar
laten, offchqpn hij wel eens reden meende te vinden om het
te betwijfelen. ( * ) Het is over 't geheel vrij fcherp van
(*) Redacteur vermeent integendeel reden te hebben, om
te gelooven, dat dit ftukje werkelijk door een' Roomschkatholiek gefchreven is.

t o o n , en begint met niet m i n d e r , dan met het vermoe
den op te w e k k e n , dat S P A A N een huichelaar i s , zon
der dit echter voldoende te bewijzen. D e Schrijver zegt,
b l . 8 , dat S P A A N „ een gedeelte der fchuld op zijnen
„ Oom l a a d t , als die hem die eerfte boetelinge zou h e b „ ben a a n g e w o r v e n : " het laatfte is toch historisch w a a r ;
doch van het eerfte lezen wij niets bij S P A A N , maar
w e l , dat hij deszelfs gedrag „ o n v e r k l a a r b a a r , " en
hem d a a r , misfchien wat o n g e p a s t , „ een werktuig
„ in de hand der Voorzienigheid" noemt. Bl. 9—11
wordt aan S P A A N te last gelegd, dat hij de louter zin
nelijke liefde vergelijkt en verdedigt met de liefde G o d s :
dit leest R e e . in deszelfs woorden n i e t ; want S P A A N
fpreekt onmiddellijk, daarop van zijne liefde, zoo als zij
nog w a s , „ met al de reinheid der onfchuld." Verder
neemt de ongenoemde, b l . 1 1 , als ftellig aan, dat S P A A N
„ ongeveer vier jaren eenen misdadigen omgang gehad heeft
„ met zijne dierbare C O R N E L I A ; " maar hoe dit hieruit,
dat S P A A N , den 29 Julij 1 8 3 3 , o p eene vrolijke partij
bij O o m , waar men haar ten dans met hem u i t l o k t e ,
eene befliste liefde voor haar o p v a t t e , en dat zij den
4 Augustus 1837 voorkomt als moeder van eene korteling geboren z u i g e l i n g , E O O zonder nader bewijs aange
nomen kan w o r d e n , betuigt R e e . niet te begrijpen. H e t
voornaamfte, waarop de Schrijver a a n d r i n g t , i s , dat
S P A A N
reeds veel eerder, bij het befpeuren van zijne
liefde voor C O R N E L I A , zijne dienst had moeten n e derleggen. R e e . gelooft o o k , dat z u l k s , van achteren
b e f c h o u w d , voor hem misfchien wel het beste zou ge
weest z i j n ; maar was het toch niet natuurlijk, en blijkt
het ook niet uit het verhaal, dat S P A A N in den moeijeHjkften tweeftrijd met zichzelven k w a m , daar zijn na
tuurlijk gevoel, zoo wel van liefde als van verpligting, in
openlijke tegenfpraak kwam met den eisch der Kerk en
met het geloof aan het" zoogenaamde character
indelebitis des Priesters ? Is h e t , bij zulk eene manier van den
ken , menschkundig niet zeer wel te begrijpen, dat hij
eerst, toen hij overal het hoofd ftiet, tot dien ftap kwam,

welken hij,' volgens de infpraak van zijn gevoel en gewe
ten , al eerder had behooren te doen ? E n hiermede zet
R e e . zijn punctum,
in h o p e , dat het met deze geheele
z a a k , die grootendeels ad forum confeientiae b e h o o r t ,
punctum finale moge zijn.
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De
Geneeskunde heeft hare algemeene Gefchiedenis,
die de verfchillende lotgevallen harer bijzondere takken
uit een algemeen oogpunt overziet. J . F R E I N D , D .
L E C L E R C Q ,
en inzonderheid K U R T S P R E N G E L ,
hebben aan zulk eene behandeling hunnen tijd en krach
ten gewijd. De laatfte, na zijn meesterlijk werk ( * )
voltooid te h e b b e n , had ook nog de bijzondere Gefchie
denis der Heelkunde zich ten doel gefield, ( f )
Maar
(*) Ferfuch einer pragm, Oefchichte der Arzneykunde,
5 Theile.
( t ) Gefchichte der Chirurgie en zweyter Theil von W I L -

A.

G.

V A N
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w e r k e n , welke zoo veel omvatten , kunnen flechts een
algemeen overzigt g e v e n , en zullen vele bijzonderheden
omtrent de verfchillende takken der Geneeskunde niet dan
oppervlakkig behandelen. Om deze reden hebben verdienftelijke mannen zich bezig gehouden met degefchiedkundige behandeling Van fommige bijzondere takken der
Geneeskunde. ^Enkelen hebben zich bepaald tot de gefchiedkundige nafporing van de eene of andere belang
rijke of in der tijd veel gerucht gemaakt hebbende ziek
te. Z o o zijn wij onder anderen eene meer uitvoerige
gefchiedenis van de zweetziekte en den zwarten dood aan
de beroemde mannen G R U N E R (*) en H E C K E R ( f )
verfchuldigd. Verfcheidene pennen hebben zich reeds afgefloofd,
om bouwftoffen voor eene toekomflige Gefchie
denis der Cholera te verzamelen. Werken evenwel als
die van S P R E N G E L en H E C K E R kunnen van geen
algemeen gebruik worden. Eensdeels zijn zij te kost
b a a r ; anderdeels vereifchen zij eene voorbereiding en eene
zekere mate van wetenfchap, die niet elks deel i s , noch
door allen verkregen kan worden. Derzulken behoefte
verdient echter ook, eenige tegemoetkoming. E n waarom
zoude men omtrent de Gefchiedenis der Geneeskunde
niet van zulke hulpmiddelen mogen gebruik m a k e n , als
tot welke men bij de behandeling der algemeene Gefchie
denis de toevlugt moet nemen? Mén vindt uitgebreide
werken over de Gefchiedenis voor mannen , ervaren in
de Gefchiedenis, en beknopte handleidingen voor eerstbeginnenden.
De Heer V A N O N S E N O O R T fchijnt, ook blijkens
den wijdluftigen t i t e l , te breed om af te fchrijven, tij
dens zijne betrekking tot de Geneeskundige Militaire
School te Leuven, als Officier van Gezondheid der eerS P R E N G E L ,
Halte 1819, waar men, behalve het
reeds in het eerfte Deel behandelde, van bl. 1—182de kunst
bewerkingen aan de oogen befchreven vindt, en wel tot het
jaar 1818, zoo als dit uit verfcheidene aanteekeningen biijkt.
(*) Itinerarium Sudan's Anglici, Jena 1805.
( f ) Annalen, 1828, H. 1.
HELM

lie k l a s f e , en te Utrecht,
als eerfte Officier van Ge
zondheid , zijne leerlingen, door Voorlezingen bij de
eene of andere gelegenheid, naar hunne vatbaarheid, met
het gefchiedkundig gedeelte der wetenfchap, door hem
te behandelen, te hebben willen bekend maken. ( * ) De
Schrijver zelf noemt zijnen arbeid eene
kortbondige
fchets, (die naar de behoefte der jonge lieden en bij het
voorgeflelde doel ook niet meer worden k o n ) waarop ,
des verkiezende,
anderen
kunnen voortbouwen.
Het
ware b e t e r , dat hij dit niet aan anderen wilde overla
ten,
maar dat hij zelf, in zijn verwacht wordend werk
over de oogziekten en gebreken, op dit onderwerp mogt
t e r u g k o m e n , en de Gefchiedenis der Oogheelkunde op
eene dezer kunst en wetenfchap waardige wijze wilde
voltooijen. Bij een w e r k , zoo als dit wordt aangekon
d i g d , kunnen eenige meerdere kosten niet in aanmerking
komen. W i e goede en hechte grondflagen tot een gebouw
gelegd heeft, kan weinig zwarigheden bij de verdere o p 
trekking van hetzelve ontmoeten. M e t de Gefchiedenis
"behoorlijk uitvoerig te behandelen, flicht men anderen
en zichzelven een vereerend gedenkteeken. De Gefchiedfchrijver kwijt zich flechts ten deele van de op zich ge
nomen t a a k , wanneer hij flechts de namen der Schrij
vers vermeldt.
Aan die namen kan eerst regt wederva
ren , of kunnen ze op prijs gefield worden, wanneer men
w e e t , welk nut z i j , die ze d r a g e n , geflicht h e b b e n ;
wat tijdgenooten hun daarvoor verpligt z i j n ; wat de nakomelingfchap hun verfchuldigd zal wezen. Het is weiligt juist het niet genoeg doordringen in den geest der
Gefchiedenis, waardoor E O E R H A V E ( B O E R H A A V E )
hier befchuldigd w o r d t , ( b l . 17) alsof hij het werktuig des
gezigts met zekere minachting befchouwd, en hetzelve goed
genoeg voor zoogenaamde Oogöperateurs geoordeeld had.
D e beroemde H A L L E R , de uitgever der
Praelectiones
de morbis oculorum, oordeelde anders over onzen B O E R (*)
ring.

De Militaire Chirurgie,
Utrecht, 1832.
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H AA V E .
Onze verdien (lelijke L a n d g e n o o t , de geleerde
M E N s E R T , denkt en (preekt er ook anders over. (*)
M e t eenige bevreemding verneemt men, d a t , federt de o p 
heffing van het Hospitaal te Leuven, het onderwijs in de
Oogheelkunde niet meer op de vroegere ruime fchaal is
voortgezet g e w o r d e n , waartoe men zou heggen, dat den
Schrijver, gedurende zijn verblijf te Utrecht, zeker nooit
de lust en hoogstwaarfchijnlijk de gelegenheid niet zal
ontbroken hebben. Men zou vooronderflellen, dat zijn
werkkring daar vooral niet beperkter is geweest, dewijl
de meest belangrijke g e b r e k e n , die vroeger over twee
Hospitalen (Leuven
en Leydeti)
fchijnen verdeeld ge
weest te zijn, thans op één punt moesten zamenvloeijen. Indien den Schrijver nu al meerdere werkzaamhe
den ten deel gevallen z i j n , hij zag zich ook wederom
ontflagen van d i e , met welke hij bij de Hoogefchool te
Leuven is belast g e w e e s t , alwaar hij met den H o o g 
leeraar F . j . H A R B A U R afwisfelend ook in het onder
wijs in de Verloskunde
moest v o o r z i e n , bij de andere
vakken van onderwijs, aldaar door hem behandeld. Men
zou ook vermoeden , dat wijlen de Infpecteur - generaal
H A R B A U R ,
na de Hospitalen te Leuven en te Legden
opgeheven te h e b b e n , voor dat te Utrecht geene mindere
genegenheid zou gekoesterd hebben ! !
Het t w e e d e , boven v e r m e l d e , werkje van den Heer
O N S E N O O R T
fchijnt m e d e , voor een gedeelte,
uit eene V o o r l e z i n g , echter bij eene andere gelegenheid
g e h o u d e n , te zijn voortgevloeid. De bij den Schrijver
immer aanwezende behoefte,
om zoo veel mogelifk aan
zijnen evenmensch nuttig te zijn, — eene der edelfle
drijfveren, — heeft hem tot de uitgaaf doen befluiten.
Om deze reden heeft hij het waarfchijnlijk ook tot een
Volksboek ( b l . V I ) willen inrigten. Hij heeft zich der-

V A N

(*) Gefchiedkundig Overzigt omtrent de heerfchende en
voorkomende Oogziekten in Nederland, Amfterdam, 1827,
bl. 43 en volg.

halve , volgens zijn z e g g e n , zoo veel mogelijk onthoud e n , om over de behandeling der ziekten en gebreken
van het werktuig des gezigts te fpreken. M a a r , van
dit door den Schrijver zeiven gekozen (landpunt uitg a a n d e , zou men zich de vraag wel willen veroorloven,
of eene kort bondige ontleed-natuurkundige
befchrijving
van het oog en deszelfs. omliggende deelen hier zoo geheel op hare plaats i s . In drie Hoofddukken worden
zelfs tot de zenuwen en bloedvaten uitvoerig befchreven. Van deze geheel ontleedkundige befchouwing z u l len de eigenlijke leeken gewis niets verdaan. Waartoe
hen dus daarover onderhouden ? Eene befchrijving als
die van B U R D A C H ( * ) ware voldoende geweest. Bijna
zou men echter fchromen, zulke en andere aanmerkingen te m a k e n , na den uitval des Schrijvers, ( t o t dusverre , zou men z e g g e n , zonder grond) waarmede hij
zijne Voorrede aldus belluit: „ Van dien grond en be„ doeling uitgaande, vleije ik mij, dat dit gefchrift eenig
„ nut zal d i c h t e n , en indien het aanleiding mogt geven
„ tot gegronde aanmerkingen, dan zal het mij niet on„ gevallig z i j n , dezelve te mogen vernemen; terwijl ik
„ onbezonnen ter nedergedelde en namelooze oordeelvel„ l i n g e n , d i e , hoewel verfcholen, het perfönele niet
.„ kunnen verbergen, en den dempel dragen van verre„ gaanden eigenwaan, en aan wier dellers de woorden
„ doe beter gerigt z i j n , als louter ge/nap met ftilzwij„ gende verachting zal beantwoorden."
Meer verdaanbaar voor de leeken is hetgeen in de volgende Hoofddukken over het natuurlijk
en over het
kunstlicht
gezegd wordt. Terwijl men den Schrijver
gaarne de onaangename gewaarwording, die zoogenoemde
reverbères
opwekken , t o e d e m t , kan men evenwel de
zoo geheel zachte
flikkering
van het gaslicht niet
roemen.
D e overige H o o f d d u k k e n , tot het dertiende,
bevatten
(*) Anthropologic für
195 en volg.
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vele nuttige en zeer doelmatige w e n k e n , d i e , werden zij
opgevolgd, menigeen ter bewaring van het' gezigt be
vorderlijk zouden wezen. Maar het zal ook hier g a a n ,
zoo als de Arts meestal ondervindt: men fchijnt naar
zijne raadgevingen te luisteren ; maar de betrachting ? . . .
Liever valt men werkelijk in de handen van den A r t s ,
dan zich iets te ontzeggen, hetwelk de zinnen ftreelt,
fchoon men alsdan in niet meer dan vriendfchappelijke
aanraking met denzelven zou komen.
D e reeds gemaakte aanmerking omtrent de ontleedkun
dige mededeeling zou men ook ten opzigtë van het in
H o o f d d . 13 en 14 medegedeelde kunnen herhalen. In
ftede van den leek over vlekken of druifgezwel van het
horenvlies ook maar als in het- voorbijgaan te onderhou
den, zouden wij dezen liever, ter voorkoming van dezelve,
ook bij aanvankelijk fchijnbaar geringe oogontfteking,
r a d e n , zich terftond te wenden tot m a n n e n , die op onderfcheidene wijze blijken hebben gegeven, ook in dit
gedeelte der Geneeskunde meer bedreven en bijzonder
ervaren te z i j n , onder welke de Mem van het publiek
reeds lang den Schrijver gerangfchikt heeft.

Oyer
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S T E R K .
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den, bij H . W . H a z e n b e r g , J u n . 1838.
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D e Heer E L I N K S T E R K geeft ons in dit kleine (tuk
je eenige bedenkingen omtrent een esthetisch onderwerp,
h e t w e l k , zelfs in onze tijden, door Prof. L I M B U R G
B R O U W E R en den Heer W E S T R I K
behandeld i s : de
roerfels, namelijk, van het Griekfche T r e u r f p e l , vol
gens A R I S T O T E L E S fchrik en medelijden.
Zeer veel
nieuws zal men dus hier niet v i n d e n , fchoon het ónderwerp geleidelijk, in een' goeden ftijl en met veel bele
zenheid , vooral in de n o t e n , behandeld i s . D e Schrij
ver b e g i n t , met het onderfcheid tusfchen het Griekfche
BOEKBESCH.
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tooneel en het o n z e , in den aard des volks g e g r o n d , te
doen o p m e r k e n ; doch hij b e w e e r t , dat het Treurfpel
daardoor ook een onherftelbaar verlies heeft geleden; en
over het geheel zijn klasfieke,
en wel alleen oud-klzsüek e , vormen hem a l l e s : even als de Heer L I M B U R G
B R O U W E R ,
in zijne Verhandeling over het Nationale
Tooneel,
kan hij zich met geene navolging des Franfchen,
maar alleen met dat der Grieken , vereenigen.
Wanneer de Schrijver zich enkel tot het hedendaagfche
Franfche Tooneel had b e p a a l d , zouden wij hem vol
maakt gelijk g e v e n ; immers hij zegt daarvan teregt ( b l . 9 ) :
„ Wanneer het opeenftapelen van gruwelen en moorden,
„ wanneer het g e w e l d , de wraak en de toomeloosheid
„ der h a r t s t o g t e n , wanneer al het verfoeijelijke zelfs der
„ menfchelijke boosheid en al het afzigtelijke der bar„ baarschheid genoeg w a r e , om den tragifchen fchrik
„ o p te w e k k e n , welk middelmatig Dichter zou dat pad
„ tot eer en roem • niet intreden ? het getal der uitfte„ kende treurfpelen zou niet te tellen zijn;" Maar zoo
iets zal toch niet van den Cinna,
de Horaces,
de Rodogune,
den Cid, den Briiannicus of de Athalie kun
nen gezegd w o r d e n , en evenmin van de meesterftukken
Vail

S H A K E S P E A R E ,

S C H I L L E R

en

G Ö T H E .

Het

is w a a r , zij zijn minder eenvoudig dan de Grieken;
maar het gebied van het fchoone en verhevene is toch
zoo beperkt n i e t , en de menfchelijke ziel kan op onderfcheidene wijze worden in beweging g e b r a g t , zonder de
behoorlijke palen te overfchrijden. — Daarop v o l g t , als
voorbeeld, eene uitvoerige uiteenzetting van een der
meesterftukken van S O P H O K L E S , de Elektra,
het
welk als modél der behandeling van den tragifchen fchrik
w o r d t befchouwd.
Deze uiteenzetting, met vertaling
van eenige der fraaifte plaatfen, is regt g o e d ; maar wij
kunnen ons volftrekt niet vereenigen met de onbepaalde
goedkeuring van dit tooneelftuk, zoo als van den moe
dermoord z e i v e n , dien wij als eene onuitwischbare vlek
befchouwen op hetgeen E L I N K S T E R K het groot en
verheven karakter
van O R E S T E S n o e m t , en niet al-
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leen wij, maar ook de oude Grieken zelve; zij latenden
moedermoorder door de Furiën vervolgen, — een bewijs t o c h , dat zij de daad niet goedkeurden.
Wat
ook de Schrijver zegge (zie aanteekeningen, bl. 5 2 ) :
„ Den moord van K L Y T E M N E S T R A door haren
„ zoon O R E S T E S moet men geheel naar den geest en
„ de denkbeelden van den Griekfchen heldentijd beoor„ d e e l e n ; " er is een menfchelijk gevoel, dat boven alle
onderfcheidene gevoelens, begrippen en denkwijzen verheven is ; non fcripta, fed nata lex; een gevoel, dat ons
zegt, dat de regten der moeders, ook der flecbtfle moeder,
den zoon te heilig moeten z i j n , om zijne handen met
haar bloed te bezoedelen; en wanneer onze Schrijver
b e w e e r t , „ d a t O R E S T E S door den Geest der God„ heid zelve gedreven werd, en wij van den moeder„ moorder niet gruwen,"
( b l . 45) zoo gruwen wij van
dit zeggen. Moge al de zoon door zulk een verfoeijelijk Orakel eenigermate worden verontfchuldigd, zoo
valt onze geheele verontwaardiging op de fchandelijke
G o d s d i e n s t , die eerst den zoon gebiedt zijne moeder te
Aagten, en hem d a n , zoo hij gehoorzaamt, door de
Wraakgodinnen laat pijnigen. De buitenfporige eerbied
voor den Dichter gaat hier zoo v e r r e , dat hij vergoelijkt wordt zelfs in het afgrijfelijke geroep van E L E K TRA:
Tref haar nog eens, zoo gij kunt! — dat gezegde moet „ geene woede en wraak b e v a t t e n , maar
„ zacht en iïil zijn uitgefproken"! ( b l . 4 4 . ) Z o o de
dochter hier bedaard fprak, was zij een nog erger monfter. — N e e n ! men moet de Afgoderij omtrent de Ouden
z ó ó verre niet drijven. De klasfieke Geleerden mogen
zulks heiligfchennis n o e m e n , en z i c h , zoo veel zij' willen , op hunnen A R I S T O T E L E S b e r o e p e n , wij beweren , dat deze taal volkomen V I C T O R H U G O waardig is. De Heer E L I N K S T E R k is zoozeer met den
moedermoord ingenomen, dat hij zelfs niet dulden k a n ,
dat nieuwere Dichters denzelven verzachten en als onwillekeurig doen voorkomen. C R É B I L L O N , (die an»
d e r s , door minnarijen in dit fombere treurfpel te menB 2
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gen, bijna belagchelijk wordt) V O L T A I R E en ook
AL*
F I E R I ,
(wiens Orestes wij voor een meesteriluk hou
den , daar hij ons zelfs voor R L Y T E M N E S T U A be
lang weet in te boezemen) zij allen hebben dit g e d a a n ,
om het menfchelijk gevoel te fparen»
„ Zij moesten
„ het eerwaardige
en heilige der Oudheid geen geweld
„ aangedaan, en liever geene treurfpelen gemaakt heb„ b e n , " zegt onze Schrijver!! ( b l . 7 9 . )
O p dit (luk volgt nu een groot aantal geleerde n o t e n ,
met velé aanhalingen, niet alleen uit A R I S T O T E L E S ,
wiens Poëtica door onzen Schrijver met den grootften eer
bied en fchier in alles beaamd w o r d t , maar ook uit
H E R D E R ,
S C H I L L E R
en andere hedendaagfche kunstregters. Eene uitvoerige noot o p bl. 59 handelt, met
veel waarheids, over het overdrevene in deyoëtifche
uit
d r u k k i n g , waardoor men m e e n t , met holle klanken ge
brek aan zin en zaken te kunnen vergoeden; terwijl de
Dichter bij uitnemendheid, zoo als H O M E R U S , dikwerf
door de eenvoudigfte uitdrukking de .verhevenfte zaken
weet te vermelden^ Zelfs raadt hij den Dichter voorzigtigheid aan in het fmeden van nieuwe w o o r d e n , waar
omtrent m e n , bij minder g e n i e , B I L D E R D I J K niet al
tijd mag n a v o l g e n , en er wordt daarbij eene geestige
plaats van V A N E F F E N aangehaald. Men kan echter
ook in een ander uiterfte vallen: de taal des Dichters
verfchilt toch nog al van die des Prozafchrijvers. — T e 
gen W E S T R I K verdedigt onze Schrijver het Iaat (le tooneel der Elektra,
den dood van ^ E G I S T H U S , en wij
zijn het hierin met hem volkomen e e n s ; want zoo het
ftuk met den moedermoord eindigde,
waarop S O P H O K L E s niet eens de regtvaardige (traf door de W r a a k 
godinnen laat v o l g e n , zou het al te vreefelijk zijn. N u
w o r d t men eenjgzins v o l d a a n , door den gruwelijken
moordenaar van A G A M E M N O N , den kroonroover en
verleider, terwijl hij juicht over den gewaanden dood
van O R E S T E S , op zijne beurt te zien vallen.
De tweede Verhandeling loopt over het medelijden in
het Griekfche Treurfpel. Het beloop is hetzelfde als in.
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die over den fchrik, na eenige opmerkingen over de voorftelling van het lijden bij de Grieken, waarin het eenvoudige
en natuurlijke, geene opgewondenheid of overdrevene kunst,
(die dan toch in dit opzigt nog al dikwerf aan E Ü R I P I D E S
door A R I S T O P H A N E S werd verweten) de heerfchende eigenfchappen waren. Deze voorftelling was echter niet altijd
zacht noch enkel aandoenlijk; — het lijden had zekere verhevenheid, die onze ziel tevens veredelt, terwijl zij haar
door deelneming in het lot onzer broederen fchokt. Daarop
kiest de Schrijver, als voorbeeld tot ftaving zijner denkbeelden , de Antigoné van S ' O P I I O S L E S , zekerlijk een van de
verhevenfte ftukken der Oudheid, hetwelk, vrij van de ijfelijkheden, die ons op het flot der Elektra zoozeer hinderden,
de treffelijkfte gevoelens van deugd, van zusterliefde en heldhaftige verachting des doods, wanneer het aankomt op pligtsbetrachting, doet kennen. De Lezer, onkundig in de Griekfche taal, kan zich daarvan eenig denkbeeld vormen uit eene
Nederduitfche navolging door den Heer s i F F L £. Eenig
denkbeeld, zeggen w i j ; want niet alleen is de geftrenge terughouding der heldin omtrent haren minnaar, bij S O P H O K L E s , (om het hoofdpunt, waarop alles aankomt, niet te
verzwakken) in de gefprekken met dien minnaar geenszins
behouden, maar de Dichter brengt er zelfs een' geheel noodeloozen perfoon, een' verfmaden minnaar van A N T I G O N É ,
i n , die nn uit wraakzucht haren dood bewerkt; een, naar
onze meening, geheel Ongrieksch denkbeeld. Aan den anderen kant heeft A L F I E R I het karakter van A N T I G O N I ,
in zijn ftuk van dien naam, geheel en al misteekend. In
plaats dat de menschkundige S O P H O K L E S haar eerst het
verheven befluit doet nemen, om liever te fterven, dan na
te laten hetgeen zij voor pligt houdt, (de onbefchrevene en
onfeilbare wetten der Goden) en dit vrijmoedig ook in het
aangezigt van K R E O N en den Raad bekent, breekt echter
haar vrouwelijk h a r t , wanneer zij n u , in hare bloeijende
jeugd, levend in het duistere graf zal worden gedolven, en
voor het laatst het fchoone zonlicht aanfchouwt; en nu, nu
in het laatfte oogenblik, fchaamt zij zich niet, te beweenen,
dat zij nimmer het geluk eener bruid zal fmaken; dat nimmer de bruidszang voor haar zal worden gezongen, maar
dat de Acheron haar bruidegom wezen z a l ; dan weder troost
zij zich met het denkbeeld, met de h o o p , haren geliefden
vader, wiens laatfte fteun zij geweest was, hare moeder en
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haren broeder, voor wiens laatfte eerbewijzing zij nu ftierf,
weder te zien. Rij A L F I E R J , d a a r e n t e g e n , wil zij fterven,
en uit haat tegen K R E O N weigert zij zelfs de hand van
H E M O N , dien deze haar aanbiedt-, en r o e p t om den dood.
Wie ziet n i e t , dat de Griek hier en menfchelijker en m e n s c h kundiger is dan de Italiaan?
Het is intusfchen zonderling,
dat S O P H O K L E S de beide gelieven ook niet eene enkele
maal met elkander heeft laten fpreken; en wij zouden zoo
gaarne wenfchen, dat de onbarmhartige kritiek de woorden:
O lieffle ii E M o N ! hoe veracht uw vader ul aan zijne verloofde
overliet, en niet aan de hieromtrent o n v e r f c h i l l i g e r i s M E N E
toefchreef. Vooral echter heeft het ons verwonderd, dat
onze Schrijver, die dit ftuk a n d e r s uitnemend ontleedt, zoo
gunftig denkt over K R E O N . Hij noemt h e m „ een regtvaar„ dig Forst, die zijne bloedverwanten, ja zelfs zijnen eige„ nen zoon. niet fpaart, zoo, het regt en het b e l a n g van den
„ S t a a t hunnen ondergang v o r d e r e n , " (bl. 96.) Eilieve,
waar is toch deze regtvaardigheid ? Dat hij niet alleen den
wettigen Koning van Thebe, die flechts door o n r e g t v a a r d i g heid eens broeders van de kroon verftoken bleef en nu gefneuveld i s , verbiedt te begraven en te beweene», maar ge
last, hem, zonder lijkgebaar, als een treffelijk maal, aan de vo
gelen des Hemels over te laten ! — Die goede K R E O N ! zegt
A N T I G O N É
fpottend, (Act. I. Sc. 1 ) . Maar omdat het
koor. met hem medefpreekt, en het koor geen o n g e l i j k heb
ben k o n , daarom moet een tiran nu een regtvaardig Forst
heeten! Doch T I R E S I A S zelf zegt, in het laatfte Bedrijf,
op K R E o N ' S gezegde: OnverJland is de grootjle ramp. —
Wel nu, die ziekte vervult u geheel! — Het geheele wigchelaarsgeflacht bemint het geld, zegt daarop de regtvaardige
Vorst, en bekomt van den Godentolk tot antwoord: Ja! het
tirannengefiacht bemint vuile winst. Trouwens, welke regt
vaardigheid , eene zuster l e v e n d te b e g r a v e n , o m d a t zij ha
ren geliefden broeder niet o n b e g r a v e n wilde laten! — Ook
S C H L E G E L ,
door onzen Schrijver op b l . 145 aangehaald»
fpreekt, in zijne beroemde Verhandelingen over hetTooneel,
van tyrannifche Befehle des K R E O N .
Even als bij de v o r i g e Verhandeling zijn ook hier vele no
ten g e v o e g d . Eene der uitvoerigfte en b e l a n g r i j k f t e (de 40fte,
op bl. 134—141) loopt over de bekende en zoo verfchillend
opgevatte plaats van A R I S T O T E L E S :
„ Het Treurfpel
„ volbrengt door medelijden en fchrik de reiniging dier zelfde

OVER

HET GRIEKSCME

TREURSPEL.

23

„ hartstogten." Veler kunstregteren gevoelens worden hier
te berde gebragt; dat van B R O M O Ï komt ons, met den Schrijv e r , over ' t algemeen zeer juist voor, dat deze reiniging der
hartstogten genoegzaam hetzelfde is met veredeling, door het
tragifcke genoegen der nabootfing van hetgeen in die hartstogten verheven en menfchelijk is.
Over 't geheel merken wij dus omtrent dit boekje aan, dat
het vele nuttige opmerkingen bevat, en twee der beste Griekfche treurfpelen goed ontleedt, maar dat h e t , met te veel
eenzijdigheid, van de Grieken uitfluitend heil verwacht. Doch
hierdoor is de Schrijver met zichzelv' in tegenfpraak. Hij
zelf zegt, bl. 7 , „ dat vele denkbeelden der Grieken bij
„ ons valsch en vervreemd zijn van den aard onzer befcha„ ving. Vanhier, dat in het nieuwere treurfpel, toen het
„ licht der rede en der Openbaring aan die verhevene droom„ beelden der dichterlijke Grieken hun gezag had ontnomen,
„ de nieuwere treurfpeldichters tot het verwekken van dien
„ tragifchen fchrik eenen anderen weg zijn ingeflagen en an„ dere middelen hebben opgefpoord."
En deden zij daar
niet wél aan ? Of moesten zij zich met vaïfche denkbeelden
paaijen, vervreemd van den aard onzer befchaving? Men
valt tegenwoordig veeltijds te laag op de klasfieke Dichters,
wij erkennen dit gaarne, en vervalt tot een losbandig en zedebedervend Romantismus; maar aan den anderen kant kan
de eerbied voor de Klasjieien ook te ver gaan, en wij geloov e n , dat de nieuwere hoorder of lezer niet minder geroerd
zal worden door de meesterftukken van C O R N E I L L E , R A C I N E , S H A K E S P E A R E en S C H I L L E R , dan door die van
« S C H Y I . U S ,
S O P H O K L E S en E U R I P I D E S ,
niet om de
meerdere innerlijke waarde der eerften, maar om de meerdere
overeenkomst met de menfchen, zoo als die thans zijn.

Pythagoriana.
Verzameling van Lesfen en Voorfchriften van
den Wijsgeer P Y T H A G O R A S . Te Hoorn, bij Gebr. Vermande, 1838. In \lmo. 102 Bl.fi90.
E e n klein, zindelijk gedrukt, gansch niet onaardig fpreukboekje van duizend ftuks, waarvan wij veel goeds zouden
kunnen zeggen, wanneer het niet met een* valfchen titel
pronkte. Immers, deze fpreuken zijn (enkelenuitgezonderd)
niet van P Y T H A G O R A S . Het is niet het beroemde gouden

gedicht; en al ware het d i t , zoo zou fret, volgens den
naauwkeurigften onderzoeker der Pythagorifcke fchool . M E I K E R S , nog niet van P Y T H A G O R A S zeiven, maar van eenen
lateren Pythagoreêr na P L A T O en A R I S T O T E L E S zijn.
Het zijn niet de zedekundige Fragmenten, die G A L E nit
j A M B L i C M O s (Leven van P Y T H A G O R A S ) e n s T O B E ü s
verzameld heeft; en al waren zij dit, ook deze houdt M E I N E R S
v o o r onecht en eerst in later' tijd verdicht, even
zeer als de geheele Levensbefchrijvingen van P Y T H A G O RAS
door P O R P H Y R I U S en J A M B L I C H U S . Doch wij
behoeven geen gezag te h u l p te roepen: de eenvoudige l e zing van deze fprenkverzameling zal den eenigzins kundige»
doen in het oog loopen, dat zij niet van P Y T H A G O R A S
zijn kan. Men fpreekt er ( 9 4 ) van drank uit gegiste gratiën bereid, die de Onden eerst bij de Duitfchers vonden ;
v a n het onderfcheid tusfchen gezond verfland en geleerdheid,
hetwelk in dien alouden tijd, bij zoo weinig geleerdheid a l s
er toen nog w a s , niet te pas kwam; van B S U T Ü S , (125)
die waarfchijnlijk na P Y T H A G O R A S leefde, en dien hij a l thans niet gekend heeft, daar geen Griek zich nog met de
Romeinen bemoeide; van N O M A ; van zegellak ( 1 3 1 ) ; van
Geestelijkheid; van een' Almanak; van Afgoderij (dit denkbeeld kenden de Grieken n i e t ) ; van de duif van N o A C H
( 2 6 0 ) ; van At tien Geboden en het hemetfche Vaderland, dat
a a n de priesters toebehoort, ( 3 5 1 , 348) en weshalve zij
geene burgers mogen zijn ; van ftierengevechten (bij de Grieken onbekend); weder meer dan eens van de Romeinen; van
het onderfcheid tusfchen wetten en Godsdienst, h e c w e l k de
oude Grieken niet kenden ( 3 8 0 ) ; van godsdienftige broederr
fehappen; van kloosters ( 3 8 2 , 9 4 7 ) ; van de Hebreeuwen , d i e
P Y T H A G O R A S
niet gekend heeft, en uit welke hij (berisp e n d ) eene fpreuk van M O Z E S aanhaalt, wiens gefchriften
de Grieken eerst onder de P T O L E M E C N leerden kennen;
v a n Gilden ( 3 9 9 ) ; van het lezen der (ondergefchovene) gefchriften van H E R M E S T R i S M E G i s T u s door de kinderen
d e r Krotoners; van den Romeinfchen (niet Griekfchen) God
J A N U S (532—534); van twee verfchillende eerdienflen inéén
huisgezin (eene fpreuk, die geen der tijdgenooten van p Y T H A G O R A S zou h e b b e n verdaan); eene waarfchuwing, om
„ vriend der waarheid tot aan de marteling, maar daarvan
„ geen Apostel te moeten zijn tot aan de onverdraagzaam„ heid toe" ( 5 9 9 ) , (een denkbeeld , dat in het Heidendom

fchaars te pas kwam.) De 687fte fpreuk kan niet van den
Theofooph P Y T H A G O R A S zijn, „ dat men niet hooren moet
„ naar iemand, die ons uit naam van een onzigtbaar en ver„ borgen Wezen a a n f p r e e k t h i e r verraadt zich de hedendaagfche Naturalist en vijand der Openbaring. De aanbeve
ling der proefondervindelijke Natuurkunde (die vóór B A C o
in onze zeventiende Eeuw onbekend was) boven de befpiegelingen der Bovennatuurkunde, waaraan zien juist P Y T H A 
G O R A S
overgaf, is eene al te fterke vergisfing. Bij 712:
„ Beftuurders! biedt en geeft uwe eigene leden aan het volk
„ te eten, zoo gij het niet voor den hongersnood hebt we„ ten te bewaren," heeft de Pfeudo-pyTH
A G O R A S ze
kerlijk aan V A N D E R W E R F F gedacht. In 768 lezen
wij van boekbeoordeelingen (wel j a , Recenfiën, misfchien
zelfs wel Journalen en Antikritieken!) ten tijde van P Y T H A 
G O R A S ,
en in 831 van een' Geleerde, in tegenoverftelling
van een' Wijsgeer; een des'tijds nog niet bekend onderfcheid.
Hier wordt van de Fabel van D I D O'S dood gewaagd, zoo
als eerst T I R C I L I U S die verdichtte; elders (942) keurt
men de rekenkunst af, d i e , gelijk men weet, juist het hoofd
voertuig der leere van P Y T H A G O R A S w a s ; en 955 ziet
ftellig op de regten van den mensch, bij de eerfte Franfche
Omwenteling gepredikt.
Men ziet h e t , wanneer de Schrijver niet op den inval ge
komen w a s , dit duizendtal fpreuken aan P Y T H A G O R A S toe
te fchrijven, zou hij beter gedaan hebben; want vele dier
fpreuken, die volftrekt niet in den mond de? Wijsgeers van
Samos, noch in de zesde Eeuw vóór onze jaartelling pasfen,
kunnen veel nut ftichten in het hedendaagfche Europa en in
de negentiende Eeuw. Ook zijn er fommige, die zeer goed
aan P Y T H A G O R A S voegen, en die flechts meer uitgewerkt
moesten zijn, zoo als de vermaning van hetdagelijkfchezelf
onderzoek (Aur. Carm.) en de menigvuldige waarfchuwingen tegen de Volksregering (de Wetgever van Kroton ijver
de zeer voor eene verftandige Arhtokratie,
voor eene Rege
ring der Wijzen),
alsmede de herhaalde aanbevelingen van
den landbouw en de huifelijkheid. Ook in de gemengde (trek
king dezer uitfpraken tot zedelijkheid, gezonde ftaatkunde
en ftaatshuishouding, heerscht wel eenigzins de geest van
den (richter der Italiaanfche fchool; eigenlijk huishoudkundig
zijn weinige fpreuken. Wij willen eenige (laat- en zedektm-
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dige ten voorbedde mededeelen, die ons voorkomen treffen
de waarheden te bevatten:
(36) „ Ga niet naar Afrika om monfters te zien; reis tót
„ het volk, waarbij eene Omwenteling is uitgebroken;"
(thans b . v, naar Spanje.) (37) „ Onhandige ruiters leeren
„ aan hun paard dë knieën ftrekken om het te beftijgen.
„ Beftuurders! vernedert het volk niet, om het gehoorzaam
„ te doen zijn." (67) „ Neem, om uwe oude dagen te on„ derfteunen, geenen anderen ftok, dan van den boom, door
„ u in uwe jeugd geplant." (Blijkbaar zinnebeeldig.) ( 7 3 )
„ Noem u niet deugdzaam, alvorens gij dezelfde aandrift
„ voor het goede als voor het fchoone gevoelt." (76)
„ Schandvlek het aandenken aan B E L U s , den eerftenmensch,
„ die voor een' God wilde doorgaan." (95) „ Loop het
„ geluk niet n a ; het is bij u ; blijf te huis." (118) „Beklaag
„ u niet over de kortheid des levens; er zijn meermenfchen,
„ die te Iaat, dan die te vroeg fterven." (119) „ Wees noch
„ de voetzool van den Vorst, noch de handboei van het
„ volk." .(135) „ Kets twee keifteenen tegen elkander, en
„ zij geven vonken; belet twee volken aan elkander te ra„ ken, en ( o f ) er vloeit bloed." (Dit of wordt hier blijk
baar door den zamenhang gevorderd, in plaats van en.) Voorts
zijn er nog eenige andere drukfouten of misftellingen, zoo
als A L C E S T U S voor A L C E S T I S , I/is voor Ibis, den
vogel, (543) blijkbaar ook uit het daarop volgende.
Wanneer men den naam van P Y T H A G O R A S had wegge
laten , zou men ook die alleroppervlakkigfte en gebrekkigfte
Levensfchets van dien Wijsgeer hebben kunnen ontberen, uit
wijlen S C H U L L ' S Boeken- enMenfchenkennisontleend,
waar
in onder anderen gezegd wordt, dat, de Epicurifche fchool
uit de Eleatifche zou ontftaan zijn.
Denkramen niet aan p Y T H A G O R A S , zoo is het boekje
aanprijzing waardig.

Proeve van een geregtelijk geneeskundig Onderzoek, betref ende de vraag: in hoe verre Dronkenfchap, aanleiding ge
vende tot de misdaad van moord, in de toerekening van Jlraf
in aanmerking komt, inzonderheid wanneer dezelve tot
Monomanie everfiaat, of daarmede in verband ftaat ? Mits
gaders , in hoe verre deze laatfte zielsgejleldheid, of beide
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te zanten, als punten van defenfie, tot vrijfpraak al of
niet, in judicio criminali kunnen dienen ? Briefswijze voorgejleld en behandeld, door Mr. j . H . V A N D E R S C H A A F F .
Waarachter,
bij wijze van Bijlage, gevoegd zijn eenige
Aanteekeningen met betrekking tot den fchedel van E L I A S
K O S T E R ,
vervat in eene Misfive van den Hoogleeraar
w. v R o L i K aan den Schrijver. Te Amfterdam, bij M .
Schooneveld en Zoon. 1838. In gr. 8vo. VIIIen 178 BI. f 2 D e geachte Schrijver van dit werkje, welks breedfprakige
titel wij in zijn geheel affchreven, verdeelt zijne Verhande
ling in vier hoofdpunten. Bij het eerfte zoekt hij zoo veel
mogelijk uiteen te zetten, w a t , naar aanleiding van hetgeen
bij de voornaamfte Uitleggers en Regtsdoctoren daaromtrent
geleerd wordt, aangaande de al of niet culpabiliteit ter zake
van misdaad, door dronkenfchap veroorzaakt, behoort te
worden aangenomen. (Aldus vatten wij de meening des Schrij
vers o p : want zijne eigene opgaaf van dat punt (bl. 2 ) Iaat
eene duisterheid in den volzin achter, waarin blijkbaar iets,
dat tot den zamenhang diende, vergeten is.)
Ten tweede onderzoekt hij, wat men door waanzin, mo
nomanie en dergelijke zielsgebreken, naar de leer der geregtelijke geneeskunde, verftaat, en in hoe verre dezelve, al
of niet, een genoegzaam fondament tot vrijfpraak, in cas
van delict, mogen opleveren.
Ten derde geeft hij een beoordeeiend overzigt van hetgeen
tot bezwaar en tot verdediging van E L I A S K O S T E R ge
diend heeft.
En ten vierde befluit hij, tot beantwoording der vraag,
met eenige bedenkingen, die tot het onderwerp in verband ftaan.
In de eerfte Afdeeling verwonderde het o n s , op bl. 2 0 ,
bij de aanhaling van het Code Pénal en de Schrijvers daar
over , geheel van F A I L L I E T , wiens Manuel de Droit, Fran
cais, naar verfchillende uitgaven, in aller handen i s , gezwe
gen te zien. En juist op de vraag, in hoe verre dronken
fchap , hetzij tot bezwaar, hetzij tot verligting, in aanmer
king komen mag, heeft hij zulke belangrijke aanteekeningen
op Art. 64 van het Code Pénal.
Verder kent de Schrijver, naar ons inzien, te veel kracht
toe aan Art. 12 der Publ. van 11 Dec. 1813. Immers in ge
val van moedwilligen doodflag, in ftaat van toevallige dron-
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kenfchap gepleegd, en ftrafbaar met twintigjarig confinement,
na voorafgegane tepronkftelling en brandmerk, is geene verzachting mogelijk. Men moet daar of vrijfpreken, of ten volle
veroordeelen, vermits Art. 12 ten dezen niet toepasfelijk is. Al
wil men dus de toevallig ontftane* dronkenfchap als reden van
mitigatie aannemen, noch d i e , noch eenige andere reden van
mitigatie kan den befchuldigde helpen. Wenfchelijk ware
h e t , dat men, even als tegenwoordig in Frankrijk, ook bij
de zwaarfte misdaden, vrijheid h a d , uit hoofde van verzachtende omftandigheden, minder geftreng te ftraffen; mits den
Regter fteeds zoodanig minimum ware voorgefchreven, dat
de evenredigheid in regtsbedeeling behouden bleef. B. v. op
doodflag met voorbedachten rade (laat de doodftraf, eveneens op brandftichting enz. Maar bleek het nu den Regter,
dat er omftandigheden waren van dien aard, dat de ftraffcbuldigheid des misdadigers minder werd, dan zou h i j , in plaats
der doodftraf, in zulke gevallen de draf naast den dood kunnen opleggen, maar ook niet minder. Bedreigt de w e t , bij
volle ftraffchuldigheid, met twintigjarige tuchthuisftraf, in
geval van louter moedwilligen doodflag, b . v. in plotfelijk
opgewekte gramfchap begaan , zonder geleide lagen; dan zou
de fchuldige, indien er bleek, dat hij in ftaat van zuiver toevallige dronkenfchap, of dergelijke, niet in de wet uitdrukkelijk als fait Séxcufe opgenoemde, reden van verontfchuldiging, zich vergrepen had, in een confinement van ten minde vijf, ten hoogfte tien jaren, zonder fcbavotftraf, kunnen
worden verwezen; en in alle misdaden van minder aangelegenheid zou men kunnen handelen, gelijk thans, met toepasfing van het bekende Art. 12, gefchiedt, hetwelk bezwaarlijk kan worden ingeroepen, waar het Code Pènal vordert de
travaux forcis a temps, en zeker nooit mag worden aangewend , waar het Strafregt eeuwigdurenden dwangarbeid
uitfpreekt.
Hetgeen in de tweede Afdeeling over waanzin, monomanie
en dergelijke voorkomt, als ook hetgeen tot bewijs der ftraffchuldigheid van K O S T E R gezegd wordt, draagt allezins
onzen bijval weg.
Uitnemend behagen ons ook de bedekkingen, tot beantwoording der vraag, die het vierde hoofdpunt of de vierde
Afdeeling uitmaken. Drie punten worden daarbij betoogd:
I . Dat de meeste misdaden, die bij onze vaderlandfche regtbanken, zoo in het criminele, als bij de Kamers van Correc-
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t i e , voorkomen, ten minfte voor twee derden, uit oorzaak
van dronkenfchap ontftaan. Eene treurige waarheid voorze
ker, en die de noodzakelijkheid doet inzien, dat eindelijk
allen, die het wél met het menschdom en het' vaderlandmeenen, de-handen ineenflaan, ten einde het misbruik, benevens
het noodeloos dagelijkfche gebruik van fterken drank, (het
welk ook een misbruik is) zoo veel mogelijk tegen te gaan.
I I . D a t , indien, bij het eerlang te verwachten Nederlandfche Strafwetboek, de toeftand van waanzin of krank
zinnigheid duidelijk en in al deszelfs kenteekenen omfchreven
w o r d t , namelijk wanneer en in welke gevallen verfchoonbaar, men alsdan zeer zelden eene voorgewende verftandsverbijstering, als middel van verdediging, door wanhoop uit
gedacht, zal te vreezen hebben. Zulk eene omfchrijving van
waanzin enz. is allezins wenfchelijk, ja tegenwoordig in een
Wetboek van Strafregt onmisbaar; en welligt ware het dan
goed, de zinsbedwelming, door louter toevallige dronken
fchap ontftaan, onder de redenen niet van vrijftelling, maar
van verzachting, maar de opzettelijke dronkenfchap, tot
(louter volvoering des kwaads, onder de bezwarende omftandigheden op te nemen.
I I I . D a t , wat men er ook van zeggen, of in de theorie
daarover op het papier brengen wille, onze tijden, door het
influipende verfijnd zedebederf en den geest van woeling,
fpanning en ontevredenheid, die zich hier en daar onder een
gedeelte van het menschdom openbaart, nog niet rijp genoeg
zijn, om de ftraffe des doods, over het geheel, te kunnen
en te mogen affchaffen. Ook dit laatfte punt is zoo wél be
toogd, dat men, met kennis van zaken en ondervinding oordeelende, niet wel nalaten kan den Schrijver bij te vallen,
en dus het daarvoor te houden, dat op deze en gene g r u w e 
lijke misdaden, b . v. doodflag met voorbedachten rade, ou
der- en Vorftenmoord, brandftichting ten gevolge waarvan
één of meer perfonen het leven verloren hebben, en hoog
verraad , gepaard met moordzuchtige oogmerken, de doodftraf
bedreigd moet blijven. Maar tevens, ten einde den Regter
niet te noodzaken, (reeds in die gevallen tusfchen doodftraf
en vrijverklaring te kiezen, zouden wij het raadzaam achten,
den Regter de vrijheid te geven, om daar, waar wel geene
alle fchuld wegnemende ( b . v. volkomen waanzin) noch ook
erkende en de ftraffchuldigheid aanmerkelijk verminderende
redenen van mitigatie beftaan, (gelijk b . v. verregaande
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provocatie) ook om andere verzachtende omftandigheden, die
aan het arbitrium des Regters worden overgelaten, de dood
ftraf geenszins op te leggen, maar den misdadiger, bij zulke
in de wet niet bepaald aangeduide verzachtende omftandigheden, tot de ftraf naast den dood (twintigjarige of anders le
venslange tuchthuisftraf, voorafgegaan door tepronkftelling)
te verwijzen. Dan zouden er minder waarlijk, doch geens
zins den dood naar billijkheid fchuldigen, worden vrijgefproken; en waar niets tot verfchooning van eenig booswicht
ftrekt, zou zulk een monfter met verlies des levens kunnen
worden geftraft.
Stijl en taal dezer Proeve laten iets te wenfchen overig;
de redeneerwijze is doorgaans bondig.

Nieuwe Sentimentele Reizen. Uit het Hoogduitsch van L U D w I G R E L L s T AB ,
Schrijver van 1812. Post- en Zeejlukken, Bergftoffen. Intermezzo's enz. In drie Deelen.
Ijle en Hde Deel. Te Zaltbommel, bij ]. Noman en Zoon.
1838. In gr. 8vo. Te zamen 412 Bl. f 4 - 80.
w ie kent niet Y O R I C K ' S onvergelijkelijke Sentimentele Reis
van den beroemden Schrijver van Tristram Shandy? De keu
ze van den titel van het thans aangekondigde werk geeft van
zelf aanleiding tot eene vergelijking van hetzelve met S T E R N E ' S werk, van hetwelk het door den Schrijver als een te
genhanger wordt aangeboden. Inderdaad, dit is eene aanma
tiging, door welke een Auteur, die in eenen lageren rang
kans zou hebben om te fchitteren, nu in eenen hoogeren ge
vaar loopt om verduisterd te worden. De bekende Schrij
v e r , die reeds vroeger fentimentele reizen gedaan en gefchre
ven heeft, begint deze zijne nieuwe reizen te Berlijn, rijdt
naar Hamburg, doet van daar eenige watertogten met eene
ftoomboot, en bevindt zich aan het einde van het tweede
deel'in dit vaar- of ftoomtuig voor Gluckjladt,' voornemens,
o m , na de gelukkig volbragte watertogten, in een volgend
deel zijne reizen roet eenen togt door het Hartzgebergte te
befluiten. De reis is eigenlijk niets anders dan het voertuig,
om des Schrijvers humoristifche of, gelijk hij ze hier noemt,
fentimentele invallen aan den man te brengen. Zijne reisgenooten en andere perfonen, die hij ontmoet, leveren-daartoe
doorgaans de ftof. Onder de fraaifte pasfages behooren voor-
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zeker de fchildering van het wederzien door eenen vader,
die drie jaren afwezig is geweest van zijne beide regt be
minnelijke dochters, en de aandoenlijk treurige gefchiedenis
der blaauwoogige Maria. Voor zulke pasfages ontdaan w i j ,
met Amarante, den Schrijver van het ontraadfelen vaa den
droom van den zeehond, en zonden daarvoor de falon met
danfende ligtekooijen gaarne willen misfen, waarin, regt zon
derling, de Duivel, die zoo wat de fpiritus familiarh van
R E L L S T A B i s , voor zedemeester fpeelt.
Het meeste, ech
ter, heeft zich over den fentimentelen reiziger te beklagen
een geestelijke te Bremen, van wien de Schrijver toch niets
ergers weet te verhalen, dan dat de man een' bruinen overrok draagt. Hij kan niet zwijgen van den reuk van 's mans
heiligheid. Hij befchrijft zijnen gang als den tred van een
pakpaard. Zelfs het afdak van zijnen breedgeranden hoed
blijft niet ongemoeid. „ Zijn Weleerwaarde ziet er uit alsof
hij eenen zalvenden liefdekus wil geven." Uitgezocht zijn
de namen, die hem door den zoogenaamd - geestigen Schrijver
gegeven worden : „ De heilige, de Bremer heilige*, de hei
lige Bremcr, de heilige van de Wezer, de Bremer kerkva
der, het Bremer kerklicht, de Bremer fchijnheilige, de Hanzeatifche heilige , de geestelijke troost, de heilige man, de
man Gods, de Wezer prelaat, de K A L C H A S uit Bremen"
Eilieve, Heer Vertaler, is dat nu het fentimentele, „ het
welk onze verdienftelijke R . F E I T H , in zijne Leerzame Brie
ven en in vele geestrijke uitvloeifelen zijner eigene gevoelig
heid, zoo waardig als gepast verdedigd heeft"? Is dit nu
„ eene hand aan den w e g , om het onderscheidende oordeel
en den kiefchen fmaak wél te leeren ea te leiden in hetgene
men tegen het ontuig, dat men te regt verwerpt, altijd te
eerbiedigen en te volgen hebbe" ? — Maar, eer wij fcheiden, nog een enkel woord: Wat is een vloerketel,
eenhemelsdom? Wie heeft u op de mouw gefpeld, dat cameriera
eene geestelijke kamerjuffer is ? Van waar komt dit adjectivum ? Is dit de vertaling, van welke gij eene „ meer dan
vergankelijke belooning" verwacht? Verkiest ook al de eene
of andere Recenfent aanmerkingen te maken op uwen „ niet
altoos gemakkelijken arbeid," houd u dan aan den ftelregel:
Die trekt, zwijgt christlijk ftil, en neemt getroost het geld.

De Brandewijnpest. Een treurig Verhaal tot waarfchuwing
en leering voor rijken en hehoeftigen, jongen en ouden.
Naar het Hoogduitsch, door H E I N R I C H Z S C H O K K E .
Te Hanau, bij F . König. 1838. In 8vo. 89 Bl. f: - 65.
Sommige titels beloven wel eens meer dan het werk geeft;
maar deze aanmerking is op dit boekje niet toepasfelijk. J a ,
dét is een treurig verhaal; j a , ddt is tot waarfchuwing en
leering; j a , dat is voor rijken en behoeftigen, voor jongen
en ouden! In één woord, het is een hoogst fchatbaar boeksken. Het flot des verhaals is welligt wat fterk gekleurd, wat
te romantisch, zouden wij zeggen; dan men moet hierbij
tóch ook aan het vaderland des Schrijvers denken, en de
dddr gefchetfte tooneelen niet op Hollandfchen grond overbrengen.
Recenfent zou wenfchen, dat er van dit werkje eene oplage gedaan werd van zoo vele duizende afdrukken, dat het
exemplaar voor 10 of 20 centen kon worden verkocht en uitgedeeld; uitgedeeld aan rijk en arm, oud en jong, van den
Staatsdienaar, die naast den troon des Konings ftaat, tot den
daglooner t o e , en zoo wel aan 50 en 60- als aan 10 en 15jarigen, opdat allen — z i j , die regeren, en z i j , die geregeerd
worden — eenmaal de oogen opengaan, en men den afgrond
befpeurê, • waar het gebruik van fterken drank den mensch
heenvoert!
Aan Ree. kwam onlangs een Tijdfchrift in handen, waarin
hij het volgende las: „ Het is in het oogloopend, dat van
„ de 1120 moorden, die in de jaren 1826 tot 1829 in Frank„ rijk hebben plaats gehad, 446 ten gevolge van twisten en
„ vechtpartijen in kroegen zijn ontftaan; hetgeen ten fterkfte
„ van den heilloozen invloed van geestrijke vochten getuigt."
Zou het in Nederland anders, zou het beter zijn ? Wij vreezen neen!
D a n , wat gebiedt nu eene verftandig beftuurde menfehenliefde ? Wat vorderen wijsheid en gezond verftand ? Gebieden zij gevangenisftraf voor den twistenden en vechtenden
dronkaard ? Vorderen zij de doodftraf tégen den moordenaar,
d i e , in zijne rampzalige bedwelming, zich bezoedelde met
het bloed van den naasten? J a , in den tegenwoordigen toeftand van zedelijke verbastering, door jenever en brandewijn
veroorzaakt, roepen zij de befcherming der wetten in voor
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de veiligheid van den goeden en braven; maar daarbij laten
wijsheid en menfchenliefde het geenszins berusten. Zij vor
deren meer; en zij doen dit in naam van menfchelijkheid en
Godsdienst. Zij vorderen, dat de bron, de onzalige bron
geflopt worde, waaruit zoo vele gruweldaden voortvloeijen.
Zij vorderen de algeheele affchaffing van het noodlottig ge
bruik van den ziel en ligchaam bedervenden brandewijn en
jenever.
„ Zou dat mogelijk wezen ?" vraagt men. G i j , die dit in
goeden ernst vraagt, lees het werkje van Z S C H O K K E , en
oordeel! lees het boeksken van onzen Landgenoot H E L 
D R I N G , en bellis!
Niets is onmogelijk, waar een vaderlijk
en Christelijk verlicht Beftuur doordrongen is van het ge
vaar, dat de Natie te gemoet ijlt; niets onmogelijk, als men
de handen eendragtig ineenflaat, om het Jenevermonfter, met
voorzigtig beleid, wijze beradenheid en kloeken moed, te
naderen en te beflrijden. Een eenvoudig Landprediker deed
zijne flem het eerst hooren, niet om de eerfte te willen zijn,
niet opdat zijn naam op de tongen der menfchen, maar op
dat de zaak door zijnen arbeid leven zoude. Velen, den
Hemel zij dank! zeer velen willen dit met hem, niet om den
naam, niet om de e e r e , maar uit liefde tot hunne medemenfchen en uit liefde tot God. Tot dusverre bewaren zij in
Ket openbaar nog het ftilzwijgen; dan zij werken in ftilte
voort, o m , door woord en daad, door gefprek en gefchrift,
harten en hoofden te winnen voor de goede zaak: die der
matigheid. Verkeerd begrip en vooroordeel, om van andere
min edele oorzaken en bedoelingen niet te gewagen, mogen
den voortgang dier goede zaak belemmeren, verhinderen, ver
tragen: het zij z o o ! — daarom geeft h i j , die God gehoor
zaamt en den medemensch liefheeft, den moed niet op. De
plant zij nog als die van een mosterdzaadje — door eendragt
en ftandvastigen wil kan die plant tot een' boom opgroeijen.
Het is een werk der liefde, en, als zoodanig, een werk
Gods — en dat kan, dat zal niet verbroken worden. Men
denke flechts aan onze vrome Vaderen, en aan hun veelzeg
gend: Concordia res parvae crescunt!
De gronden, die Ree. tot ftaving zijner overtuiging zou
kunnen opgeven, vindt elke Lezer in het onderhavige werkje
aangewezen, en zij behoeven alzoo geene verdere vermel
ding. Bij eenen herdruk verlangen wij eene zuiverder verta
ling: de tegenwoordige ziet er geweldig Germaansch uit,
BOEKBESCH.
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Het Klaverblad.
Oorfpronkelijke Verhalen, aan de Gefchie
denis des Vaderlands ontleend; door A . V A N D E R H O O P ,
J R . Te Rotterdam, bij l i . Nijgh. 1837. In gr. Qvo. 289
Bl.fi-:
l^ec, zal niet ontkennen, dat er in dit boek hier en daar
goede nukken voorkomen, en dat het door het gewone flag
van lezers met genoegen zal worden gelezen. Maar of de
inhoud daarom zoodanig i s , dat de Heer V A N D E R H O O P
zich daardoor als Novellenfchrijver een' naam zal maken, is
eene andere vraag. De eerfte aanmerking van den R e e . be
treft den vorm van het geheele boek. Een gezelfchap van
vier jonge lieden nemen v o o r , o m , op het voorbeeld van de
Scrapions-Brüder van H O F F M A N N , beurtelings elk een verhaal te leveren; daarbij zullen zij zich tot de gefchiedenis
des vaderlands bepalen, en na de voordragt zal het ftuk aan
de kritiek der hoorders worden onderworpen. Eene moeijelijke taak, die de Schrijver aldus op zich neemt. Hij zelf
geeft eene beoordeeling van zijne ftukken. Zyn de aanmer
kingen , die hij zijne perfonen laat maken, gegrond, zoo
vraagt de lezer: waarom heeft de Heer V A N D E R H O O P
geene betere ftukken geleverd, daar hij zelf weet, waar het
gebrekkige fchuilt? Zijn zij ongegrond, zoo worden zij onnoodig en vervelen. De\ geheele toon van het boek krijgt
daardoor dikwijls eene meesterachtigheid, die onaangenaam
is. Onverdragelijk is vooral de perfoon van F R E D E R I K
(wij willen hopen, dat de Schrijver.niet ten doel heeft ge
had daarmede zichzelven af ee teekenen, gelijk R e e . meent
ergens te hebben zien gisfen); en het boek zou dunner ge
worden zijn, maar niets verloren hebben, als er die hinder
lijke kritiek en aanmatigende toon niet in gevonden werden.
Het is alleen groote meesters gegeven, zulk eene gevaarlijke
proeve met gelukkig gevolg te wagen. Den Heere V A N
D E R
H O O P
is h e t , onzes inziens, mislukt. Een der aardigfte voorbeelden van zulk eene autocritiek heeft R e e . al.
tijd gevonden in M O O R E ' S Lalla Rookh, waar de criticus
zich door zijne beoordeelingen belagchelijk maakt en moet
maken. In het Klaverblad gaf R e e . de aanmerkingen dik
wijls t o e , en maakte zich knorrig op den Schrijver, die er
geen gebruik van had gemaakt, om zijne ftukken te verbe-

HET

KLAVERBLAD.

35

teren. Dat zal wel het doel van den Heer V A N D E R H O O P
niet geweest zijn.
De (lukken zelve hebben verfchillende waarde, e n , hoe
vreemd het bij een' Dichter als V A N D E R H O O P luiden
moge, de dichtflukken niet de meeste. Het Brandmerk, een
nacht/luk, zondigt geweldig tegen den goeden (maak in de
doellooze befchrijving van den b e u l , bezig om zijne foltertuigen in orde te brengen. De lezer vraagt onwillekeurig,
waartoe hij dit deed, en het antwoord zal zijn: om later den
verleider zijner dochter te kunnen brandmerken. De jituatie
van den gevoeligen beul is reeds te dikwijls behandeld, om
op nieuw beiangflelling in te boezemen. Het tweede fluk,
de Schenker, beviel R e e . beter, offchoon het karakter van
den Schenker hem voorkomt niet gelukkig te zijn gekozen
en geteekend, en A G N E T A een' beteren minnaar verdiende.
In den Vrijwilliger van Nieuwpoort zijn goede en los gefchrevene tooneelen; maar R e c . , hoezeer geen fijmelaar, kan
zich toch kwalijk vereenigen met de ongelukkige keuze, om
den loszinnigen, ftrijdzuchtigeu V A N A R K E S T E Y N juist
predikant te laten worden, en gelooft o o k , dat daarin en
in de benoeming door I A U R I T S op het flagveld weinig
naar den geest van dien tijd is gehandeld. Intusfchen zijn
toch deze beide verhalen de beste van den bundel, en ftaan
hooger dan de verminkte Zeeman en het bronzen Beeld, of dan
de Windhandelaar.
Het andere dichterlijke verhaal, de Vuurtoren , mist ook waarheid van teekening en genoegzame belangrijkheid in de gefchiedenis van W O U T E R , om vele lezers met het oordeel van N I C O L A A S te doen inflemmen,
als hij zegt: „ Gij hebt blikken geworpen in het menfehe„ lijke hart; de waanzin van W O U T E R is voortreffelijk ge„ fchilderd, en dat wèl door alle nuances heen. Het too„ neel, waarin hij de lampen uitbluscht, is eene fchilderij
„ van R E M B R A N D T ; de dictie herinnert aan S H A K E S „ P E A R E . " (!!!)
Tegen dien uitbundigen lof hebben, zoo
het fchijnt, noch de vrienden noch de Dichter iets in te
brengen. Hoe nederig, zoo iets over eigen werk te laten
drukken!...
Het ontbreekt den Heer V A N D E R H O Q P niet aan aanleg. Hij heeft eene gemakkelijkheid van fchrijven en verhalen , die zich evenwel in de^gefprekken tusfchen de vrienden
wel eens verloochent; daar loopt de flijl foms als op fielten, vooral als die ongelukkige F R E D E R I K begint te praten.
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Over fouten, bij aanhalingen in vreemde talen, wil Ree.
niet fpreken. Na zekere Griekfche aanhaling onder de Voor
rede van des Dichters Horoskoop bevreemdt hem niets van
dien aard meer. Maar waartoe dan dat pronken?
Ook van dit boek geldt, wat den Heere V A N D E R H O O P
reeds meermalen is herinnerd, dat hij te veel en te fchielijk
geeft, en daardoor zijnen roem niet verhoogt, noch aan de
verwachting beantwoordt, die men bij zijne eerfte optrede
in onze letterkundige wereld van hem had opgevat.

Rofemunda CU ford. Treurfpel, door

H E N D R I K

KUYPER,GTZ.

Et ramour criminel rend toujours malheureux.
VOLTAIRE.

Te Hoorn, bij Gebr. Vermande. 1838. In gr. 8vo. XVI en
96 Bl. f 1 • 20.

D e Heer R U Y P E R geeft in zijn uitvoerig Voorberigt, het
welk de gefchiedenis bevat van alles, wat hij voor het tooneel
heeft bearbeid, (!) de aanleiding op, die hem tot het bewer
ken van dit Treurfpel heeft bewogen. Het w a s , om aan
eene verdienftelijke Actrice, die intusfehen vóór de uitgave
het tooneal fchijnt te hebben verlaten, eene voor hare talen
ten gefchikte rol aan te bieden. R e e . vond zich bij het le
zen van dit Voorberigt teleurgefteld, toen hij z a g , dat hier
flechts eene vertaling van een ftuk van den Franfchen Dich
ter B O N N E C H O S E werd gegeven, terwijl de titel een oorfpronkelijk Treurfpel fcheen te beloven.
In hoeverre R O S E M U N D A C L I F F O R D voor de talenten
der bedoelde Actrice gefchikt i s , kan R e e . niet beoordeel e n , en het eenige, wat hij doen kan, i s , zijn gevoelen over
de kunstwaarde van het ftuk en van de vertaling te zeggen.
Over geen van beiden is echter zijn oordeel zeer gunftig. Het
onderwerp is zeker, als (tof voor een Treurfpel, niet onge
past; maar of hetzelve niet op eene betere wijze te behande
len ware geweest, is eene andere vraag. Het is waar, dat
B O N N E C H O S E
de eenheid der daad heeft bewaard in de
minnarij van H E N D R I K II met R O S E M U N D A ; maar het
geheel wekt toch geene genoegzame belangftelling. De oor
zaak daarvan moet, naar het oordeel van R e e . , daarin ge
zocht worden, dat er geene vastheid in het plan van het

H. K U Y P E R ,

GTZ.,

ROSEMUNDA

CLIFFORD.

37

ftuk beftaat. De bedoelde minnarij is hier geene eigenlijke
daad, waarover het Treurfpel handelt. E L E O N O R A , de
beleedigde Koningin, is de handelende perfoon; maar juist
in haar karakter is eene ongelijkheid, die het belang vermin
dert. Ondanks datgene, wat de Heer K U Y P E R zegt over
de kieschheid van B O N N E C H O S C ten aanzien van R O S E M U N D A ,
blijkt het toch genoegzaam, dat zij niets anders
is dan 's Konings bijzit, en het belang verdeelt zich op eene
onaangename wijze. E L E O N O R A is en blijft de beleedig
d e , en is daarbij toch degene, wier daad affchuw moet op
wekken. Dat laat zich niet gemakkelijk vereenigen. ' Zij is
niet flecht genoeg, om ons de beleediging, die zij heeft on
dergaan , te doen vergeten. Hare gramfchap is in het oog
des lezers billijk, offchoon hij hare wraakzucht hoogelijk
afkeurt. Als zij R O S E M U N D A in het vierde bedrijf ver.
geeft en tot de vlugt behulpzaam i s , moet hij haar prijzen,
en voelt zich teleurgefteld, als hij ziet, hoe fpoedig zij we
der van plan verandert. Het groote gebrek i s , dat geen der
perfonen genoegzaam hoofdperfoon i s , en dat de belangftelling niet met ieder bedrijf klimt, maar van tijd tot tijd verflaauwt. C L I F F O R D is goed geteekend. R O S E M U N D A
is zeker het zwakke, ligtgeloovige meisje, zoo als de Ver
taler zegt; maar het hindert toch, dat zij niet eerder en die
per hare fchuld gevoelt. Over het geheel loopt R e e . dus
niet hoog met den gang van het ftuk; hoewel hij gaarne er
kent , dat er goede, zelfs fraaije tooneelen in worden g e .
vonden, die zeker werking bij de vertooning zullen doen.
Wat nu de vertaling betreft, en dus het werk van den
Heer K U Y P E R , over het algemeen blijkt h e t , dat de Ver
taler gewoon is verzen te maken en zekere gemakkelijkheid
van uitdrukking heeft. Maar met dat al laten zijne verzen
toch veel te wenfehen overig. Zij zijn niet genoeg b e fchaafd, en te dikwijls dragen zij blijken, dat maat en rijm
meer dan banden, dat zij kluisters zijn geworden. E r is ook
eene te groote eentoonigheid in den versbouw. R e e . wil
deze aanmerkingen door eenige voorbeelden ftaven. De Heer
K U Y P E R doe er zijn voordeel mede!
Bl. 14.
Die Hendrik, die gemaal, die vorst, waarop mijne oogen,
Vol tro;s, in vroegren tijd met wellust mogten logen.
Wie heeft ooit van bogende oogen gehoord?

38

H.

K U Y P E R ,

G T Z. ,

ROSEMUNDA

CLIFFORD.

Bl. 17.
De dienst mijns jlemsll
Bl. 20. Z o o ' t waar i s , dat zijn hart van ' / pad des echts
verdwaalde.
Welk eene vreemde beeldfpraak!

Even zonderling is bl. 30:

Nooit kon mijn hart het plan tot eene misdaad baren.
of hoe p l a t , bl. 3 1 :
G i j , Edgar, kent mijn hart. Zoo 't onbedachtzaam Kreeft
Naar ijdle wenfchen, 'k w e e t , het uwe dat vergeeft.
en bl. kk:
bl. 5 1 :

Wie of die vrouw toch zij.
Eischt ge ik hem verwijdren moet ?

of bl. 7 6 :
Van dit noodlottig fchoon, der droefheid ras ten b u i t ,
Wischt ieder oogenblik iets van zijn luister uit.
zijn voorbeelden van Hechte condructie.
Dit zijn flechts weinige bewijzen van gebrekkige verfificat i e , die met vele zouden kunnen vermeerderd worden, b . v.
de vei keerde toon op de eigennamen; nu eens Haat er E D G A R ,
dan weder E D G A R . Eene enkele maal is de elipe verwaar
loosd, op eene andere misplaatst.
R e e . acht deze vertaling dus geene groote aanwinst voor
onze Letterkunde.

Allerlei.
Door E . T . V A N B E D S E K O M . Niet vertaald. Te
Amjlerdam, bij J. F . Schleijer. 1838. Ingr.Svo.
279 Bl.
f 2 - 90.
D i t boekje bevat inderdaad allerlei; verzen, verhalen (klei
nere en grootere, Oosterfche en Westerfche), comedies,
gedachten enz. enz. Het is een regt mengelwerk, een dudieboek, zou een fchilder zeggen. Daar het eene eerde en
tot hiertoe eenige lettervrucht van den Auteur fchijnt, ver
beelden wij ons, dat h i j , bij gelegenheid eens wat fchrijvend e , hetzij dan in uren der uitfpanning van drukkere bezig
heid, of wel van infpanning, om het bloote lezen en ftude-
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ren te vervangen , (want ook dat verfrischt en herftelt den
geest, d i e , even als de uitwendige ledematen, niet gaarne
in dezelfde, hoewel dan ook gemakkelijke, plooi blijft) dat
alles in zijne portefeuille heeft neergelegd, misfchien gezift
en verbeterd, en het eindelijk in *t licht gegeven. Waarom zou hij niet? Het is zoo aardig, zijn eigen werk zoo
in gedrukte letteren, in een b o e k , met zijn' naam er v o o r ,
te aanfchouwen, ja zich als u i t p a n d e in de geheele wereld,
zoo ver Neêrlands tale reikt, te verbeelden. Het is ten
minde, zoo ver wij zien kunnen, een geheel onfchadelijk
werk — ook geen flecht werk. Menigeen had beter gedaan,
een geheel zoodje zulke kleine vischjes in een aardig netje
aan te bieden, dan een' walvisch (het genie is een walvisch,
zegt C L A U D I U S ) te willen vertoonen, en onder dien Herculifchen arbeid zoo plat te worden als een fchol. De versjes zijn over 't geheel vloeijend, op enkele plaatfen echter
ftrijdig met den klemtoon. De inhoud is gevoelig, ook wel
ftichtelijk, juist niet bijzonder oorfpronkelijk of d i e p , maar
toch lief. De t w e e , een wat kleiner, een wat grooter,
dramatifche ftukjes zullen met genoegen gelezen worden. De
verhaaltjes hebben veel fchijn van ware gebeurtenisfen; zoo
ze geheel verdicht zijn, wat heel veel. Het is met de verbeeldingen als met de afbeeldingen: zij moeten niet al te natuurlijk ( b . v. als wasfen beelden) maar een weinig geïdealifeerd zijn. Edmond (uit de papieren van een' jeugdig' dichter) behaagde o n s , wegens ongemeenheid , wel het b e s t e ,
ja verre het beste. Van gedachten (losfe gedachten, plagt
men te zeggen) houdt deller dezes niet, zelfs al zijn er
beelden bij. Men vindt daar wel fomtijds eene goede, ja
eene treffende gedachte, maar toch vaak als rari nantes ingurgite vasto. Ik mag niet hebben , dat iemand mij zijne invallen daar zoo dukje voor dukje toetelt; en loopt de man
in zijne kamer of in bosch en veld peinzen, om gedachten
te maken, dat hindert mij nog meer. Penfêes of fentimental
beauties uit de fchriften van uitdekende mannen te halen —
zoo als onze naburen wel doen — dat is wat anders.
D o c h , om terug te komen, het boekje zal met genoegen
in een uur van uitfpanning gelezen worden. Het is wel niet
geheel naar den nieuwden trant, en herinnert K O T Z E B U Ï
en tijdgenooten nog wel eens; maar alle verandering is juist
ook geene verbetering, en waarheid blijft waarheid, gevoel
blijft gevoel, of het een beetje dus of een weinig zoo wordt
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uitgedrukt. Laat elk vogeltje zingen, zoo als het gebekt
is — het zal altijd beter klinken, dan eentoonig gekwaak.
En zoo Hippokreen door ontzwaveling tot gewoon water
moet gemaakt worden, — elders mogt dat eens noodig kun
nen zijn, maar hier in ons land, waar men met meren vol
van dat vocht verlegen i s , kan het weinig dienen.
De uitvoering is net — de titel zelf een allerlei van letter
vorm — het v i g n e t . . . een fteendrukje.

Huwelijkstrouw, of de kracht der vrouwelijke deugd. Een
oorfpronkelijk Hollandfche Reman. Te Amflerdam , hij S. de
Grebber. 1837. In gr. 8vo. 250
Bl.fi-50.
D e Schrijver dezer oorfpronkelijke lettervrucht fchijnt zelf in
de Voorrede te erkennen, dat zij geene aanfpraak op volkomen,
heid kan maken, e n , gelijk hij het noemt, in opzigt tot het
middelmatige, boven het vele vreemde, dat wij ontvangen,
niet uitmunt; maar hij hoopt den Lezer daarvoor vergoeding te
verfchaffen, doordien dit verhaal, wat de hoofdzaken betreft,
op waarheid gegrond, en in ftrekking godsdienftig i s ; terwijl
men hier, tegenover ongehoorde boosheid, even buitenge
wone beoefening van huwelijkspligten, ouderliefde, zelfop
offering en andere deugden, gefterkt door een vast vertrou
wen op de leiding eener regtvaardige Voorzienigheid, aantreft.
Men houde het ons ten goede, dat w i j , zonder nader be
wijs , het thema van dit verhaal onmogelijk als waarheid kun
nen aannemen. Het ontbreekt wel niet aan voorbeelden van
toevallige hervindingen en hereenigingen tusfchen federt lang
gefcheidene betrekkingen; maar hier loopt zooveel van dien
aard zamen, om alles boven wensch en verwachting teregt
te doen komen; hier is zooveel onnatuurlijks in de handel
wijze van den booswicht, die eene der hoofdrollen fpeelt,
zooveel onwaarfchijnlijks in, de verrigtingen van andere der
handelende perfonen, dat weinige Lezers anders gelooven
zullen, of zij ontvangen het uitvloeifel der pen van eenen
Romanfchrijver, wiens verbeelding, behoudens het aan
gemerkte, het niet aan levendigheid ontbreekt, en wiens
vernuft de draden zijner verdichting vrij digt ineen weet
te weven.
Met de godsdienftige en zedelijke ftrekking hebben wij vre
d e ; maar wij gelooven echter, dat dezelfde lesfen van vertrou-

HUWELIJKSTROUW.

41

wen op de Voorzienigheid, dezelfde l e e r , hoe het goede bei
loond, het kwade geftraft, langdurig gemis niet zelden dub
bel vergoed wordt, ruim zooveel ingang zou vinden, wan
neer dit een en ander niet in een verhaal ware ingeweven,
dat zoo geringe waarfchijnlijkheid bezit.
Lezers en Lezeresfen, d i e , bij het opvatten van een boek,
benieuwd zijn, hoe alles af zal loopen, wie deze en gene
toch wel zijn z o u , of die niet mogelijk de zoon of de doch
ter van dezen i s ; die verder op eene reeks van verrasfende
ontmoetingen en ontdekkingen, op verhalen van moord en
vergiftiging, van fchaking, opfluiting, brandftichting en het
redden van gefluijerde onbekenden, op uitingen van fchrik,
afkeer en verontwaardiging, op uitroepteekens en gedachtenftrepen verlekkerd zijn, — dezulken kunnen wij dit werkje
met volle ruimte aanbevelen.
Jammer, dat taal en correctie op vele plaatfen zoo ver
waarloosd zijn; dat men hier q. a. telkens onvermerkt,
verfchuldigdheid en foortgelijke niet gangbare woorden aan
treft; dat hier en daar woorden groot kapitaal gedrukt zijn,
die flechts de gewone letter vereischten, en omgekeerd; dat
de Schrijver zich onlogifche uitdrukkingen heeft laten ont
vallen als deze, bl. 182: „ In de befluiteloosheid is fpoedig
een befluit gemaakt," waardoor bedoeld zal worden, dat in
dringend gevaar fpoedig een befluit is genomen; dat men
den in November 1813 reeds van verblindend gazlicht voor
zien vindt; d a t , eindelijk, bl. 145, in het midden, een ge
deelte van den zin is uitgevallen, waardoor deze geheel onverftaanbaar wordt. M a a r , wat zeggen w i j : jammer! Le
zers van de befchrevene foort zien immers niet op zulke
kleinigheden!
't Is Recenfent, of hij dit boek reeds vroeger, zonder het
gefteendrukt vignet, en met den naam van een' anderen Uit
gever op den titel, gezien heeft. Het jaartal 1835 onder de
Voorrede bevestigt hem in deze meening. Denkelijk is het
toen niet in commisfie verzonden.

Koornairen. Verhalen door A . V O N T R O M L I T Z , c. V O N
W , A c H s M A N en anderen. Te Amjlerdam, bij J. C. van
Resteren. 1837. In gr. 8vo. 319 SI. f 2 - 90.
Waarom deze vertellingen juist koren- [niet koorn-2 airen

moeten heeten, begrijpt Ree. niet. Voedzaamheid zal toch
het derde van vergelijking niet zijn. Maar in de airen is
graan en kaf nog vereenigd. Als graan dan rekenen w i j : de
Schatkamer van den Inca, door c. V O N W A C H S M A N , om
den fraaijen verhaalcrant, hoe vol ook met onwaarfchijnlijkheden. De Schrijver fchijnt bij voorkeur zijne tooneelen in
Amerika te plaatfen, en dit gaat hem goed af. Voorts: de
Emancipatie der Vrouwen, door j . K R E B S , om de uitnemen
de zedelijke ftrekking. De nieuwe Judith is, met eenige ver
andering , beter te lezen in S P I N D L E R ' S Koning van Sion.
Dit en de beide andere verhalen zullen, als de bundel airen
zijn, het kaf wezen; veel bijzonders is het althans niet.

Octavia,

een Tafereel uit het Vrouwelijk Leven, door A M A gei. w E i s E . Naar het Hoogduitsch.
Te Deventer, bij A. ter Gunne. 1838. In gr. Svo. 223
Bl. f 2 - 4 0 .

L I A

S C H O P P E ,

D e Heldin van dezen Roman laat z i c h , als jong meisje,
buiten weten van haren vader, overhalen tot het aangaan
van een geheim huwelijk met een' gewetenloozen gelukzoe
ker. Naderhand ontvlugt zij haren echtgenoot, en v a t , in
een vreemd land, liefde op voor een' anderen jongeling. Zij
keert naar haar vaderland terug, en laat haar huwelijk geregtelijk ontbinden, zonder zich door de pogingen van haren
echtgenoot, door de verzekeringen van zijn berouw te laten
bewegen tot verzoening. De verfmade echtgenoot eindigt,
uit wanhoop, zijn leven door eenen zelfmoord. Niets ftaat
nu hare vereeniging met haren minnaar meer in den w e g , en
haar tweede huwelijk verfchaft haar, „ n a lang worftelen,
het reinfte en beflendigfte geluk."
Welke omftandigheden o o k , in dit verdichte verhaal, zulk
een gedrag van Octavia, naar het oogmerk der Schrijffter,
mogen verontfchuldigen, óp welk eene onderhoudende wijze
deze gefchiedenis ook worde voorgefteld, wij voor ons ma
ken zwarigheid, om ons te vereenigen met den wensch des
Vertalers, dat dit werkje moge dienen, om fchadelijker lec
tuur te helpen verdrijven, om Nederlands vrouwen en meis
jes te leeren, hoe Christelijke deugden met de beminnelijkfte
wereldbefchaving kunnen vereenigd zijn, en zich N . B . naar
dit voorbesld te vormen.
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Handleiding, ter bevordering van het kunstmatig lezen. Met
eenige leesoefeningen in proza en dichtmaat, uit Nederlandfche Schrijvets en Dichters ontleend. Door c. A . P , W E I S S M A N D E v i L L E Z ,
Onderwijzer in de Nederduitfche Taal
aan de Koninklijke Muzijk- en Zangfckool, te Amfterdam.
Te Amfterdam, bij F . Kaal. 1838. In kl. 8vo. XVI, 304
Bl.
fl-20.
In dit geleidelijk en duidelijk gefchreven werkje wordt eene
zeer volledige handleiding gegeven tot het zuiver en duidelijk overluid lezen, opgehelderd met eene menigte ter zake
dienende voorbeelden. De uitfpraak der verfchillende letters , zoo medeklinkers, als enkele en zamengeftelde klinkers,
wordt vooraf aan de hand gegeven, met waarfchuwing tegen
de ten dezen meest in zwang zijnde gebreken. Aan het flot
hiervan vergeet W E I S S M A N D E V I L L E Z niet, af te raden
het al te punctueel opvolgen der regels van zuivere uitfpraak,
gelijk b. v. wanneer men zeide: „ eerst aten wij visck, vervolgens gebruikten wij een/ge verver/c/?i»^en; gingen daarna
nog een wein/g visfchen, en eindelek naar huis." De invloed der leesteekens op r u s t , ftembuiging enz. wordt daarna met juistheid aangewezen; voorts over den klemtoon gehandeld, en eindelijk algemeene regelen opgegeven, die men
bij het lezen van verfchillenden ftijl, zoo in proza als poêzij, te volgen hebbe; wordende alles met leesoefeningen in
gebonden en ongebonden ftijl befloten. Het laatfte behoefde,
bij de vele Chrestomathiën, die voorhanden zijn, niet uitvoerig te wezen. Wij prijzen het werkje aan alle onderwijzers
tot eene handleiding met ruimte aan, en raden alle toekomftige fprekers in het openbaar de beoefening der hier gegevene regelen aan. Niemand rekene dat beneden zich. — Eene
opzettelijke beoordeeling behoort hier ter plaatfe minder, dan
in de Bijdragen voor het lager Onderwijs, te huis.

Vitfpanningsuren voor Ligchaam en Geest; der Nederlandfche
Jeugd aangeboden door Mevr. Wed- A . B . V A N M E E R T E N . Met Plaatjes. Te Schoonhoven, bij S. E . van Nooten. {Zonder jaartal op'den titel.j
Ié kl. 8vo. 140 Bl.
f 1 - 25.
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U e verdienftelijke Schrijffter toont in dit boekje, dat zij nog
met een' gelukkigen uitflag werkzaam is tot bevordering van
het nut en genoegen harer jeugdige Landgenooten. Wij treffen hier aan: Wetenfchappelijke Spelen, Spelen, die beweging vorderen. Kamer/pelen. Spelen tot oefening van het geheugen. Rekenkundige Spelen. Vermakelijkheden uit de Natuurkunde. Raadfeh. Straffen bij Pandfpelen. Zeer gepast
is het titelvignet, voorftellende den fpelenden A E S O P U S
met den ontfpannen boog. De overige afbeeldingen dienen,
om de befchrijving der fpelen duidelijker te maken. Ten einde der fpelende jeugd gelegenheid te verfchaffen, om blijken
te geven van derzelver geoefendheid in de meest gebruikelijke hedendaagfche talen, zijn, behalve de in het Nederduitsch behandelde onderwerpen, fommige fpelen of raadfels
voorgefteld in de Franfche, Hoogduitfche en Engelfche talen. Wij twijfelen er niet aan, of, bij de gelegenheid tot
keuze uit verfchillende middelen ter aangename uitfpanning,
zal dit doelmatig ingerigte boekje overvloedige ftof bieden
aan de jeugd, om zich op eene onfchuldige en zelfs nuttige
wijze te vermaken.

Dichtbundeltje voor de Jeugd. Met Plaatjes.
Gebr. Vermande. 1838. In gr. \ïmo. 121

Te Hoorn , bij
Bl.fl-;

D i t boekje beveelt zich voornamelijk aan door den netten
druk en de fchoonheid der plaatjes, onder welke vooral het
gekleurde tegenover bladz. 6 7 , bloemen voorftellende, uitmunt. Wat de gedichtjes zelve betreft, geeft de Schrijver
blijken van goeden aanleg, om voor de jeugd te fchrijven.
Mogt d e , volgens zijne eigene betuiging, nog aankomende
Schrijver zich opgewekt gevoelen, om meer in dit vak te
leveren, dan hopen w i j , dat hij zich ook meer op befchaving van zijne gedichtjes zal toeleggen, opdat daardoor,
nog meer dan in het onderhavige, in volgende voortbrengfel e n , de inhoud aan den uitwendig bevalligen vorm moge beantwoorden. Wat den geest en de zedelijke ftrekking betreft,
verdient dit boekje alle aanbeveling.
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]N"a a l l e s , wat over de waarheid en Goddelijkheid des
Christendoms in vroeger' en later' tijd gefchreven i s ,
behoeft het nog niet overtollig genoemd te w o r d e n , dit
onderwerp op nieuw te behandelen; want niet alleen
blijft het altijd hoogst belangrijk, maar ook kan de gefteldheid des tijds eene nieuwe toetfing der bewijzen noodzakelijk m a k e n , of nieuwe oogpunten aanbieden , waardoor nieuwe bewijzen te voorfchijn k o m e n , of de oude
in des te fterker licht gefield worden. Als zoodanig verdient het bovenftaande w e r k , dat door een
Wurtembergsch Evangelisch Genootfchap is bekroond geworden,
alle opmerking, en is der vertaling w a a r d i g , die de Sappemeerfche Ambtgenooten daarvan gegeven, en der gunftige beoordeeling, die zij in hunne Foorrede daarover
uitgebragt h e b b e n , aldus toonende, dat z i j , hoewel van
ondericheidene Christelijke Kerkgenootfchappen , nogtans
in de groote hoofdzaak des C h r i s t e n d o m s , waarop alles
a a n k o m t , overeenftemmen: dank zij hun dus voor de
m o e i t e , die zij daaraan goed en loffelijk hefteed h e b b e n !
Dit werk is in den vorm van brieven v e r v a t ; en dit
is hier in zoo verre nog meer dan n a a m , daar er hierdoor op tegenwerpingen en bedenkingen, die een vriend
BOEKBESCII.

1839.

NO.

2.

D

aan zijnen vriend over het bewuste onderwerp verbeeld
wordt medegedeeld te h e b b e n , g e a n t w o o r d , en aan de
wijze van voorftelling eenige meerdere levendigheid ge
geven w o r d t . De manier van bewijsvoering is hier dui
delijk , bondig en zaakrijk; die van wederlegging der te
genwerpingen verftandig en gematigd; die van voordragt
zoo aangenaam, als men het in een werk van zulk ernftig betoog verwachten mag. — W i j zullen den inhoud
van dit eerfte Deel kortelijk o p g e v e n , en. er eenige w e i 
nige aanmerkingen, die wij van eenig belang mogten
v i n d e n , tusfehenvlechten, voor het overige met de Ver
talers , bl. V I I I , zeggende: „ Offchoon wij ons over
„ ' t geheel met de denkbeelden en gevoelens van den ge„ eerden Schrijver volkomen vereenigen, zoo komt er
„ toch wel hier of daar eene Helling, bepaling of o p „ vatting van Bijbelplaatfen v o o r , waarover wij v o o r
„ óns eenigzins anders zouden denken. W i j hebben dit
„ echter niet van dat belang gerekend, om het te doen
„ o p m e r k e n ; " niet zoo zeer omdat dit „ flechts onze
„ individuele wijze van z i e n " zou z i j n , want waarom
zouden wij deze niet met befcheidenheid mogen opge
ven , indien wij meenden hierdoor eenige aanwinst voor
de waarheid te kunnen doen ? maar omdat het ons in
dit geval voorkomt niet genoeg van gewigt te zijn t o t
regte waardering dezes werks.
In den eerjlen Brief, na iets gezegd te hebben over
de aanleiding, die de Schrijver, door de denkwijze van
zijnen vriend over zaken van G o d s d i e n s t , tot dit betoog
verbeeldt te v i n d e n , komt hij hierdoor op den godsdienftigen toeftand van den tegenwoordigen t i j d , de oorza
ken , waaruit dezelve voortgefproten i s , en het doel en
de wijze eener verdediging van het C h r i s t e n d o m , die
hierdoor noodzakelijk geworden i s . — Eene enkele aan
merking zij ons hier verguad op h e t g e n e , wat de Schrij
ver , b l . 1 3 — 1 5 , beweert, namelijk dat „ de Godsdienst,
„ en wel voornamelijk het C h r i s t e n d o m , niet zoo zeer
„ eene zaak is van het verftand als van het h a r t ; " o f ,
zoo als hij het met eene vrij gebrekkige vergelijking uit-
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d r u k t , d a t , „ even als het hart reeds phyfiologisch o u „ der is dan het h o o f d , hetzelve zoo ook in zedelijk
„ godsdienftige zaken het eerde en bepalende i s , " enz. ;
en zoo als hij er dan op volgen l a a t : „ V o o r h e m ,
„ die het Christendom nog niet aan zijn eigen hart ge„ voeld h e e f t , de waarheid en Goddelijkheid te willen
„ betoogen, is zoo veel als met den blinden over de
„ kleuren te fpreken." Dit laatfte is toch wat t e f t e r k :
het inwendige b e w i j s , hier b e d o e l d , helpt wel het uitw e n d i g e ; maar het laatfte moet toch niet achteraan gefield, en alles eerder tot het hart dan tot het verftand
g e b r a g t , beide moeten veeleer op het naauwst zamen vereenigd w o r d e n , want anders wordt het te ligt een argumentari
ab utilï of a tutiori,
zoo het niet zelfs leidt
tot eene loutere Gevoelsgodsdienst.
In den tweeden Brief worden de H . Schriften van het
N . Verbond als de eenige ware kenbron van het Christendom b e f c h o u w d , en wordt derzelver echtheid en onvervalschtheid b e w e z e n , gelijk dit in den derden omtrent
de geloofwaardigheid van derzelver opftellers gefchiedt;
waarbij wij ten opzigte der laatfte alleen opmerken, dat
de invloed van P A U L U S o p i u e A S voor de geloofwaardigheid van d e z e n , althans in zijn eerfte b o e k , datgene
niet afdoet, wat de Schrijver bl. 3 5 fielt; „ want al
„ ftond P A U L U S met de onmiddellijke jongeren des Hee„ ren in veelzijdige naauwe v e r b i n d t e n i s , " (hetwelk n o g
te bewijzen zou zijn) dan had L U C A S zijne berigten
Hechts uit de tweede h a n d , en hij zelf beroept zich met
meer regt op de ooggetuigen z e l v e , die hij geraadpleegd had.
N a in den laatstgemelden Brief nog eenige korte o p merkingen , over de eenheid der Christelijke leer bij de
verfchillende Schrijvers des N . V . , over de voorgewende donkerheid en dubbelzinnigheid der H . S . , en over
de fcheiding van het wezenlijke en het niet wezenlijke,
medegedeeld te h e b b e n , geeft de Schrijver in den vierden en vijfden Brief de grondtrekken van de Christelijke
geloofs- en zedeleer naar zijn inzien op , en maakt in
D 2

den zesden eene tegenftelling van het Katholicisme en
Protestantisme met betrekking tot het idéé des Chris
tendoms. Gelijk dit laatfte, hoeveel goeds het ook op
zichzelf b e v a t t e , ons voorkomt den zamenhang van het
geheel te zeer te verbreken, en bij het groote hoofddoel
een zeker hors d''oeuvre te z i j n ; zoo fchijnt ons zulk
eene uitvoerige voorftelling van het eerfte, als hier 94
bladzijden beflaat, voor een w e r k , als dit i s , minder
noodig te z i j n , als meer tot de bijzondere D o g m a t i e k ,
dan wel tot de algemeene Apologetiek des Christendoms
behoorende. Doelmatiger fchijnt het ons t o e , den in
houd der leer als historisch bekend te vooronderftellen ,
en uit hare hoofdtrekken hare Godewaardigheid en gefchiktheid voor 's menfchen behoefte te b e t o o g e n , en
dus het inwendige bewijs van Goddelijkheid te ontwik
kelen. Intusfchen mogen wij aan deze voorftelling der
Christelijke leer over het geheel den lof van duidelijk
heid en liberaliteit gaarne geven: alleen is het artikel
geloof te omllagtig behandeld, en bij dat der mededeeling van den Heiligen Geest de buitengewone w e r k i n g
op de Apostelen als z o o d a n i g , en den gewonen invloed,
Goddelijken invloed op des menfchen zedelijk beftaati te
veel met elkander verward. Zonderling is h e t , dat de
leer omtrent den V a d e r , den Zoon en den Heiligen
Geest geheel aan het einde geplaatst i s , en vreemd, dat
in de voorftelling d a a r v a n , offchoon zij over het geheel
vrij gematigd i s , het onbijbelfche woord
Drieëenheid
nogtans behouden wordt.
M e t den zevenden Brief begint eigenlijk de ontwikke
ling van de gronden voor de Goddelijkheid des C h r i s 
tendoms. Hiertoe wordt eerst de aandacht gevestigd op
de wereldgefchiedkundige voorbereiding tot hetzelve, door
de ontwikkelings-gefchiedenis in het Heiden- en Joden
dom , en daarna op het gewigt der profetifche aankon
digingen van h e t z e l v e , om dus te doen zien, hoe fchoon
hetzelve in het Goddelijk wereldplan op den besten tijd
en o p de beste wijze zijne plaats en beftemming gekre
gen heeft. Dit is inderdaad, vooral in het eerfte ge-
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d e e l t e , een voortreffelijk bewerkt ftuk, dat w e l , na alles , wat door zoo vele bekwame M a n n e n , die in de
latere jaren de gefchiedenis van G o d s Openbaring aan
het menschdom in dezen geest bearbeid h e b b e n , aan het
licht gebragt i s , natuurlijk niet vele nieuwe denkbeelden b e v a t , maar echter alles in een kort en duidelijk
bellek, goed aaneengefchakeld en wèl zamenhangend voorfielt , en allezins ter lezing en overweging mag aangeprezen worden.
In den achtjlcn Brief, eindelijk, welke dit Deel bel l u i t , worden de wereldgefchiedkundige uitwerkfelen des
Christendoms b e f c h o u w d , van welke befchouwing de
Schrijver de moeijelijkheid, die uit verfcheidene oorzaken ontftaat, gaarne erkent en in haar gewigt voorftelt,
maar waarin hij nogtans den invloed van het Christendom op de godsdienftige denkbeelden, en op het verftand in het algemeen, op de volksbefchaving, wetenfchappen en kunflen treffend aantoont, met wederlegging
tusfchenbeiden van de befchuldiging, dat hetzelve het
bijgeloof in de hand gewerkt heeft. — Ook deze Brief
bevat zeer veel waars en f c h o o n s , dat voor het oogmerk uitnemend gefchikt is. Alleen zouden wij hier en
daar bedenking h e b b e n , of de Schrijver wel eens niet
wat te veel en uitfluitend aan den invloed van het C h r i s tendom toefchrijft, dat welligt nader aan andere oorzaken toe te fchrijven i s : dit neemt echter niet w e g , dat
wij de hoofdzaak van het bewijs als historisch waar
toeftemmen, en het aan de overweging van h e n , die
zich ook langs dezen weg van de Goddelijke voortreffelijkheid en weldadigheid van het Christendom overtuigen w i l l e n , zeer aanbevelen. — H e t overzigt van den
overigen inhoud dezes w e r k s , dat vooraan geplaatst i s ,
maar waarin wij nu niet willen ingrijpen, doet verwachten , dat ook het tweede Deel niet minder belangrijk
zal zijn.
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"Wat
zullen wij van dit lijvige boekdeel over een onderwerp , waarover reeds zoo veel gefchreven i s , gelijk
men uit eene achteraan gevoegde lijst van werken zien
kan , zeggen ? E r is v e e l , en daaronder veel g o e d s ,
in zamengebragt en als o p g e h o o p t ; maar of het hierom
nog eene aanwinst voor de daarin behandelde ftof i s ,
dit zou eene andere vraag zijn. — N a eene algemeene
i n l e i d i n g , behelzende aanmerkingen over de Gelijkenisfen
en derzelver behandelingswijze, wordt over den inhoud
van elke Gelijkenis eerst het een of ander g e z e g d , dan
eene dorre analytifche fchets met deelen en onderdeden
gegeven van de o r d e , waarin de denkbeelden elkander
daarin o p v o l g e n , en verder de tekst van vers tot v e r s ,
van phrafe tot p h r a f e , fomtijds van woord tot woord
g e v o l g d , meer of min omfchreven of opgehelderd, en
vooral met ftichtelijke aanmerkingen doorvlochten, ja,
wat meer is, met geheele plaatfen, uit L U T H E R , C A L V I J N ,

B E N G E L ,

D R a s E K E ,

O L S H A U S E N

en

an-

deren ontleend, die dikwijls ganfche bladzijden beflaan ,
v e r r i j k t , of liever overladen. — Dat er nu in zulk eene
compilatie veel bruikbaars en nuttigs te vinden i s , mag
men verwachten , en willen wij ook niet tegenfpreken ;
maar o f zij v o o r d e tweederlei beftèmming, op den titel
vermeld , doelmatig is , zouden wij betwijfelen. — D i t
werk heet toch , vooreerst,
een Leesboek voor befchaafde Bijbellezers,
e n , d a a r er onder dezen ook verfchil-
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lende foorten z i j n , zullen er ligt wel onder z i j n , die
hier voldoening v i n d e n ; maar zal toch deze omflagtige
en niet zelden dorre manier van behandeling, en deze
bonte zamenvoeging van velerlei, voor de zoodanigen
over het algemeen wel de gefchiktile zijn ? Z o u eene
beknopte en duidelijke opheldering, een gepast overzigt
van het geheel der gelijkenis in aanleg en o o g m e r k , met
aanwijzing van het fchoone, van het locale en tempo
rele , en van hetgene er dan nog altijd bruikbaar in blijft,
niet nader tot het doel geleid h e b b e n , om befchaafde
Bijbellezers met de wijsheid van dit gedeelte der onder
wijzingen des grooten L e e r a a r s , die Hij vooral naar de
behoefte en denkwijze zijns tijds mededeelde, bekend en
gemeenzaam te maken ? — Dit werk h e e t , ten andere,
tevens een Handboek voor Predikanten
bij' het behandelen'\der Gehjkenisfen.
Indien dit zeggen wil eene aan
wijzing , hoe zij hunne Leerredenen over deze of die
Gelijkenis moeten inrigten, w e l n u , dan zullen fommigen misfchien den Schrijver grooten dank wijten, want
de boven opgegevene wijze van behandeling heeft veel
van zoogenoemde Bijbeloefeningen, waarvan dus m e t e e n
weinigje uitbreiding mutatis mutandis een gemakkelijk
gebruik gemaakt kan w o r d e n ; maar dan vreezen w i j ,
dat deze fons ligtelijk een pons (en men weet wel, voor
w i e ) worden k a n ; terwijl anderen, quibus e meliore
luto finxit praecordia
Numen,
hunne edeler wenfehen
welligt niet zoo goed bevredigd zullen vinden.
D e V e r t a l e r , offchoon hooger dan R e e . met dit werk
l o o p e n d e , geeft nogtans te kennen , „ dat h i j , ten o p „ zigte der verklaring der Gehjkenisfen, geenszins in
„ alles met den Schrijver overeenilemt; maar dat hij er
„ geene aanmerkingen bij heeft willen mededeelen, daar
„ hij flechts eene vertaling wilde g e v e n , geene omwer„ king , welke , althans bij fommige Gelijkenisfen , lig„ telijk zoude kunnen o n t d a a n . " In de hoofdzaak is
R e e . het hierbij volkomen met hem e e n s ; e n , daar ook
zijn bellek hem niet veroorlooft, hier in vele bijzonder
heden te t r e d e n , zal hij de bedenkingen, die over den
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zin en de bedoeling van deze en gene Gelijkenis en der
zelver eigenaardigheden, onder het doorloopen van dit
w e r k , bij hem opkwamen, t e r u g h o u d e n , en alleen wenf c h e n , dat h e t z e l v e , daar het toch nu vertaald is , zoo
veel nut moge d o e n , als het kan , en door den g e n e n ,
die meent dat het hem dienen k a n , verftandig gebruikt
worden.

Affcheidsrede
liften
gezinde
D i.

over

J U D A S

20 en 21,

gehouden op den

October 1 8 3 8 , in de kerk der vereenigde
Gemeente te Groningen,

Amfterdam

34 bl. f

door

K.

Doops

S I J B R A N -

, J . D . Sijbrandi. 1838. In gr. 8vo.

:-50.

Een
e e n v o u d i g , hartelijk w o o r d , voor de tijds-gelegenheid zeer g e p a s t , en zoowel den vertrekkenden L e e r a a r , als der Gemeente , op welker verzoek het wordt
uitgegeven, tot eere verftrekkende. Het thema is , vol
gens den t e k s t , „ eene vermaning tot betooning der
„ Christelijke liefde, die voortvloeijen moet uit de o p „ bouwing des geloofs, en verfterkt moet worden door
„ de verwachting des toekomftigen l e v e n s , " waarvan de
Spreker tot zijn bepaald oogmerk een allezins gepast ge
bruik maakt. Welligt zou dit gebruik daarbij nog doel
treffender kunnen zijn, indien men, in plaats van „ bouwt
„ u zeiven op,"
en „ bewaart u zeiven,"
vertaalde:
„ bouwt elkander op,"
en „ bewaart elkander,"
zoo
als de oorfpronkelijke tekst h i e r , gelijk Phil. I I : 1 1 ,
zeer wel toelaat, en zelfs door den zamenhang fchijnt
gevorderd te worden. Intusfchen getuigt het hier ge
zegde van bekwaamheid, welmeenendheid en Christelijken z i n , en zal ook door anderen met veel genoegen en
ftichting kunnen gelezen worden.
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bij J . Oomkens.

40.

Deze Leerrede wordt in het licht gegeven op aanzoek
van z u l k e n , die haar hoorden voordragen, en van ande
r e n , die niet in dit geval waren. De tekst is P/alm
X X I : 1—8. N a eene omfchrijving van den tekst wordt
met één woord deszelfs gepastheid voor de toenmalige
gelegenheid aangeflipt, en de verdeeling van het onder
werp dus opgegeven: I . De Koningspfalm brengt ons
„ de Godsdienftige blijdfchap van onzen Koning op de„ zen zijnen verjaardag voor oogen. I I . De Konings„ p f a l m , van Israël overgenomen, ontvonkt ons tot
„ deelneming in zijne godsdienftige blijdfchap." Deze
opgaaf van behandeling prijst zich door eenvoudigheid
en gemakkelijkheid aan. Dit is eveneens het geval met
de o n d e r d e d e n , w e l k e , wat het eerfte deel aangaat, ge
heel uit den tekst ontleend z i j n : 1. De Koning is ver
blijd over het lang gerekte leven. 2. De Koning is ver
blijd over den hoogen ftand, hem door G o d verleend.
3 . De Koning is verblijd over de beftendigheid van zijn
vorflelijk huis. 4 . De Koning is verblijd over de kracht
om te regeren. Deze bijzonderheden worden kortelijk
ontwikkeld. In het tweede ftuk wordt tot deelneming
in 's Konings godsdienftige blijdfchap opgewekt. Hij is
onze Koning. Geen vreemde Koning. Een goede K o 
ning. Dit wekt reeds deelneming. Zijne regering gedu
rende bijna het vierde gedeelte eener eeuw maakt 's Ko
nings blijdfchap tot de onze. — Deze is de g a n g , wel
ke deze Gelegenheidsrede houdt. Bij de overige Gele
genheids- en Feestredenen van den Schrijver bekleedeook
deze eene plaats. E n nu ons oordeel. Moeijelijk is het,
zulk eene Gelegenheidsrede te h o u d e n , zonder ftaatkundige punten aan te r o e r e n , welke van den predikftoel
niet aangenaam klinken. Vooral is dit het geval bij
zulk eene v o o r d r a g t , als hier gevonden wordt.
Zulk
eene Rede (men behoeft de aangeftipte bijzonderheden
flechts na te gaan) behelst d i n g e n , die algemeen bekend

54

G.

H.

V A N

S E N D E N ,

's

KONINGS

VERJAARDAG.

z i j n , en door wijze van voordragt geene nieuwe belang
rijkheid ontvangen. W i j zouden , zelfs bij het dringendfte aanzoek zulk eene Rede ongedrukt hebben gelaten,
nadat wij die eenmaal hadden uitgefproken. V A N S E N D E N is van andere gedachten geweest.
W i j hebben
daarmede vrede.

Groningcns
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50.
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De
bevrijding van Groningen in 1672 plagt vroeger
jaarlijks plegtig te worden herdacht en gevierd. De
Franfche overheerfching vernietigde deze inftelling, ge
lijk zoo vele onzer V a d e r e n , na de gezegende Omwen
teling van 1813 misfchien niet genoeg door 's Lands beftuur herfteld. De inwoners van Groningen gevoelden
aan zulk eene herflelling behoefte. De Regering liet die
wel niet van zich u i t g a a n , maar moedigde haar aan.
D e voor ons liggende Feestrede werd bij het weder in
voeren van den feestelijken gedenkdag door den H o o g 
leeraar H O F S T E D E D E G R O O T gehouden. D e tekst
is zeer g e p a s t : Deut. I V : 9. De Redenaar ontwikkelt,
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„ om welke reden en met welk doel wij den 28 A u g u s „ tus weder feestelijk vieren." Met betrekking tot het
eerfte toont hij a a n , dat zijne t o e h o o r d e r s , als Groningers , als Nederlanders
en als Christenen , belang hebben bij het herdenken van het altijd gedenkwaardige ontzet. Voorts wijst hij a a n , dat de bedoelde feestviering
behoort te leiden tot vrolijk herdenken van vroegere
gebeurtenis/en,
tot dankbaarheid
aan God en tot heiligheid (eigenlijk, volgens de ontwikkeling: verheffing
van den volksgeest).
De Hoogleeraar deed w è l , deze
Feestrede niet terug te h o u d e n ; zij ftrekke voor alle
Groningers
tot eene nuttige lectuur , dié hen jaarlijks
tot regte viering van den feestdag ftemme!
De E e r w . V A N S P A L L gaf zijne Affcheidsrede in
het l i c h t , om aan eene geliefde Gemeente en vele vrienden een aandenken zijner Evangeliebediening en broederlijk verkeer achter te laten. Daartoe kan de eenvoudige
maar hartelijke Rede uit den aard der zaak goed dienen.
Doch de uitgave gefchiedde o o k , „ om openlijk te ant„ \voorden op de befchuldiging, tegen mijne Evangelie„ bediening en mijne fchriften aangevoerd, alsof ik het
„ werk des Heiligen Geestes lasteren en den waren G o d „ vruchtigen ten toon ftellen w i l d e , zoo 'als eenige lie„ den zich niet o n t z i e n , in mijn afwezen, te z e g g e n . "
Geen verftandig mensch heeft des Schrijvers w e r k j e :
Wilhelmina,
waarop het dan vooral gemunt i s , uit een
ander oogpunt b e f c h o u w d , dan d a t , waaruit hij het in
de Voorrede voor deze Leerrede te befchouwen geeft.
E n wat de befchuldigingen tegen 's mans leer aangaat, —weinige Predikanten loopen daarvan in onze dagen vrij.
W i j voor ons zijn tevreden met in ons gemoed ten volle
verzekerd te z i j n , en antwoorden de dwazen niet naar
hunne dwaasheid, omdat onze tijd en onze rust beide
ons te lief z i j n , en men den ijveraars onzer Kerk geene
grootere ondienst kan d o e n , dan — geene de minfte notitie van hun gefchreeuw te nemen.
Het boekje voor Kranken van den E e r w . V A N K O E T S -
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A oen de eerfte uitgaaf van dit werk het licht z a g , onder den oorfpronkelijken t i t e l : Lithographifche
Abbildungen nebst Befchreibung
der vorzüglichften
altern
und neuern chir. Werkzeuge und Verbande , enz. München 1829 , werden tegen hetzelve belangrijke bedenkingen geopperd. Prof. B L A S I U S , te Halle,
fchreef
eene beoordeeling, (Kritifches
Repertorium , B. 2 7 .
H. 2 . S. 1 9 7 , Berlin 1830) in welke den Schrijver
talrijke niisdellingen werden aangewezen. Hij fchijnt die
aanmerkingen niet euvel g e d u i d , maar zich die ten nutte
gemaakt te hebben ; zoodat deze vertaling, naar de derde
geheel omgewerkte u i t g a v e , in volledigheid gewonnen
moet hebben. Dit blijkt ook uit de Voorredenen bij de
drie uitgaven , alle door den Vertaler overgenomen. Bij
derzelver lezing merkten wij o p : daar ik de bewustheid
met mij voere, voor omdrage , en benoeming voor naamgeving.
W i j "zullen, behalve d e z e , nog meerdere dergelijke misftellingen tegen onze taal moeten gispen.
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De "Uitgever heeft het werk in zes Afleveringen gefplitst, met even zoo vele (leliën Platen. Daar de drie
eerfte Afleveringen en een gedeelte der vierde het theo
retisch .gedeelte b e v a t t e n , zullen wij ons daarbij het eerst
b e p a l e n , om daarna het practifche,
' t welk met bl. 257
b e g i n t , te b e f c h o u w e n ; wanneer wij ook gelegenheid
zullen v i n d e n , over de platen te fpreken. W a t den
druk, en de verdere uitvoering van het Handboek b e t r e f t ,
verdient de Uitgever allen lof, en heeft hij zich hier
van zijne taak even loffelijk gekweten als bij het uitge
ven der Ontleedkunde van L A U T H .
W i j wenfchen den
Heer V A N D E N H E U V E L L , — (die thans zijnen Boek
handel , op veel ruimere fchaal dan v r o e g e r , te Leijden
d r i j f t , ) — door een goed vertier vergoeding en beloo
ning t o e , maar voeden deswege eenigen twijfel, omdat
de vertaling ons voorkomt niet door eene dringende be
hoefte uitgelokt te zijn. W i j zouden bijna vooronderftellen,
dat zij , voor welke het gebruik van dit boek
berekend is en die het gereedelijk kunnen bekostigen , het
oorfpronkeltjke even gaarne zullen gebruiken.
Het theoretisch gedeelte b e g i n t , Hoofdft. 1 , met eeni
ge noodzakelijke voorafgaande aanmerkingen; en zijn dit
en eenige volgende Hoofdftukken als Inleiding tot het
werk te befchouwen.
M e n kan in een werk over Verbanden en Inftrumenten
geen' zeer vloeijenden of bijzonder aangenamen ftijl ver
wachten ; intusfchen is deze hier en daar zeer ftroef uit
gevallen. Strekke daarvan al aanftonds § 2 en 9 ten be
wijze in ftrijd met § 2 9 , waar de Schrijver ten voor
waarde fielt, „ bij de voordragt der werktuigelijke ge„ neesmiddelleer fteeds korte en duidelijke begrippen
„ omtrent derzelver aanwending tevens te g e v e n ; " vere i s c h t e n , welke in deze §§ gemist worden , hetwelk bij
de lezing dadelijk in het oog zal vallen. De logifche o r d e ,
welke de Schrijver overal wil h a n d h a v e n , is zeer te
p r i j z e n , maar geeft aan de behandeling der onderwerpen
iets ftroefs en gewrongens ; want het veifchil van werk
tuigen onderling is hier en daar te g r o o t , om vele on
der één hoofd te kunnen brengen. Ook omtrent het
%

dynamisch en mechanisch gedeelte der heelkundige werk
tuigen valt nog al een en ander aan te merken.
W a t b e t e e k e n t , b l . 1 1 , levensvermogens,
en bl. 13
een redematig operateur?
is dit eene juiste vertaling van
rationeller ?
T o t $ 22 en 23 gekomen , ontvouwt de Schrijver het
p l a n , door hem gekozen en te volgen.
In Hoofdft. 4 en 5 bepaalt hij de vereischten derge
nen , die zich theoretisch of practisch met de beoefening
der Inflrumentenen Verbandleer
bezig houden.
Hij
vergt van beiden te v e e l , en fchijnt dit ook later zelf
gevoeld te h e b b e n , gelijk dit uit Hoofdft. 50 blijken
k a n . Eene E e u w brengt niet vele C A M P E R S v o o r t ,
die met vaardigheid fmeden en opereren!
Het in § 35
vervatte behoort mede tot het groot getal der niet ligt
te vervullen wenfehen.
T o t Hoofdft. 9 wordt over algemeene
eigenfehappen
der werktuigelijke geneesmiddelen gefproken.
In dit
Hoofdftuk behandelt de Schrijver de algemeene werkin
gen der werktuigelijke geneesmiddelen. Hier 'moeten wij
eens vragen , of men het gebrekkig,
fcheef gegroeid ligchaam dcszelfs
voormaligen
bouw weder kan geven ?
M e n verbouwt het menfchelijke ligchaam n i e t ; vorm wa
re beter geweest. In § 43 verdeelt de Schrijver de wer
king der werktuigelijke geneesmiddelen in twee klasfen;
hij brengt tot de eerfte: die zonder fchelding van den
zamenhang,
— tot de t w e e d e : die door fcheiding
wer
ken , en vervolgt dit onderzoek in eenige volgende Hoofdftukken en § § .
D e Schrijver behandelt in het 10de Hoofdft. het ver
band in het algemeen; brengt e v e n w e l , van wege den
rijkdom der ftof, haar onder drie Afdeelingen, waarvan
de derde wederom in drie Onderafdeelingen
gefplitst
w o r d t . De invloed, welken de oppervlakte des ligchaams
op de aanlegging van het verband uitoefent, ook de
dynamifche
invloed, dien het kan h e b b e n , en de doel
einden van het aan te leggen v e r b a n d , zijn de voornaamile onderwerpen dezer Afdeelingen. Niet zeer dui-
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delijk is evenwel de onderfcheiding, welke in het o p fchrift der 2de en 3de Onderafdeeling w o r d t gemaakt
tusfchen organifche deelen en dierlijke deelen. Wanneer
men de uitvoerigheid, waarmede hier alles befchreven
w o r d t , vergelijkt met de eenvoudigheid, welke M A Y o K. ( * ) in praktijk tracht te b r e n g e n , waar ligt hier
het juiste, midden? H e t 11de Hoofdil. is wederom te
befchouwen als eene Inleiding tot 'de befchouwing der
Geneesmiddelen ( o f der werktuigen) , die door de fcheiding van den organifchen zdmenhang werken. Het fchijnt
D r . o T T t o e , dat de voorzorg , de Injlrumenten
vóór
derzelver
aanwending met olie te beftrijken, flechts bij
eenige werktuigen
en kunstbewerkingen
te pas kan ko
men. Eenige jaren geleden vond in het Tijdfchrift van
H U F E L A N D
eene Verhandeling hare p l a a t s , hoofdza
kelijk gefchreven om deze voorzorg als bijna zonder uit
zondering aan te prijzen. Hoe kunnen de gevoelens om
trent eene zeer eenvoudige zaak niet uiteenloopen! ( f )
In het j 12de Hoofdil. gaat de Schrijver tot de behan
deling der fcheidende werktuigen o v e r , door hem vroe
ger onder de tweede klasfe gerangfchikt. De (lekende
w e r k t u i g e n , de naalden met derzelver onderverdeelingen;
flagaderbreuknaalden,
fetonnaalden, hazelipnaalden, vin
den hier hare plaats. Volgen in H . 13 de (liften, H .
14 de fcherpe h a k e n , H . 15 de t r o i s q u a r t s , H . 16 de
lancetten, wederom in meerdere Onderafdeelingen befchouwd. Wanneer de Schrijver op bl. 63 en verder
van tanden van het mes fpreekt, had er wel bij opge
merkt mogen w o r d e n , wanneer men hetzelve door een
vergrootglas z i e t , zoo als de Schrijver daar later, § 134,
op t e r u g k o m t ; want welk onderfcheid is er nu tusfchen
(*) M. M A Y O R , Nouveau Systeme de Déligation Chirurgicale, 2 Vol., avec PI. Laufanne, 1837.
( j ) Ueber die Anwendung des Oels bei Chirurgifchen Operationen, von Dr. B . C . F A U S I , te Bückeburg, Dr. B O E G E s, van wien hier gefproken wordt, zeide: „ Ich werde
künftig nie ohne Oei operiren. — Journ. der pr. Heilkunde,
B. 22. St. 2. S. 154.
-

het mes en eene zaag ? W a t zijn gtoevenvormige
verdiepingen, b l . 6 7 ?
D e 6de Afd. bevat de bistouriën met derzelver onderverdeelingen ; de 7de fcalpellen; de 8fte de mesfen;
de 9de beitels. De beitels zijn het onderwerp van het
20fte Hoofdft. onder de 9de A f d . , die nog korter hadden kunnen behandeld w o r d e n , dewijl derzelver aanwending door het afnemen der leden uit de gewrichten meer
en meer zal verdrongen worden.
In het 21fte Hoofdft. behandelt de Schrijver de fchrapwerktuigen;
de fchrapijzers, de vijlen, de zagen zijn
daarvan onderafdeelingen, waardoor dit gedeelte zeer uitvoerig w o r d t , want de Schrijver moet hier tot over de
trepaankrooner fpreken. Dewijl op b l . 1 2 3 , bij het
vermelden der fchijfzagen, van S A V I G N Y S (niet s A v Y G N I , zoo als op meerdere plaatfen gelezen w o r d t )
zaagmachine wordt gefproken, zonder eenig gewag te
maken van het werktuig van H E Ï N E , zoude men vooronderftellen, dat dit werktuig den Heere O T T niet genoeg bekend is geweest, om er hier reeds melding van
te m a k e n ; want indien S A V I G N Ï de eer der vinding
alleen mogt t o e k o m e n , hetwelk fommigen b e w e r e n , zoo
heeft H E Y N E ten dezen ook zijne verdienfte. Het werktuig zelf fchijnt tot dusverre niet aan de opgevatte verwachting te v o l d o e n ; althans men ziet verlangend onpartijdige oordeelvellingen, op ondervinding g e g r o n d , te
gemoet. De naam van J E F F R A Y , b l . 1 1 6 , moet gelezen worden J E F F R E Y .
Van H . 25 tot 31 behandelt de Schrijver de verfchillende hefboomen, en in H .
25 en 2 6 , in twee onderverdeelingen, de eenvoudige en
dubbele hefboomen. Deze Hoofdftukken, welke uit den
aard van het onderwerp eenigzins droog moesten worden , misfen ook hier én daar de noodige helderheid;
terwijl de Schrijver hier vooral in herhalingen vervallen
i s , getuigen onder anderen § 157 en 158. De fcharen
zijn het onderwerp van H . 2 7 ; de tangfcharen van H .
2 8 , en de pincetten van H . 3 0 . Het is vooral bij de
p i n c e t t e n , dat de vaardigheid van den maker kan blij-
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ken uit de veerkracht, welke hij aan de armen weet te
geven. Dit is fchijnbaar eene geringe z a a k , en toch is
het eene zeldzaamheid, een deugdelijk pincet te v i n d e n ,
wanneer men de aandacht van den werkman daarbij niet
bijzonder bepaald heeft. In H . 31 worden de canullen
of b u i z e n , in de Heelkunde gebruikelijk, behandeld.
Voor niet aangegrepen,
bl. 1 7 1 , ware beter geweest
niet aantastbaar,
en voor ontoegeeflijk middel,
een niet
gemakkelijk
te verbuigen flijl of draad,
zoo als dit in
% 195 beter uitgedrukt is. Ten opzigte der veerkrach
tige catheters had wel iets meer kunnen gezegd worden.
H . 32 fpreekt van de fpuiten, 33 van de fondes, 34
van de fpadels, en 35 van de brandijzers. De Schrijver
eindigt dit gedeelte van zijn werk met de aanmerking,
§ 2 0 8 , dat er veel wankelbaars blijft in de verdeeling
der werktuigen.
{Het

vervolg

hierna.')

Mijne Reis naar Rome, in het voorjaar van 1837. Door
Dr. j A N — j . F . W A P. Ijle Deel. Breda, bijY. P . Sterk.
1838. In gr. 8vo. 295 bl. Aant. en Bijl. 64 bl. ƒ 4 - :
D e inleiding tot dit werk bevat, behalve de redenen, die
de Schrijver opgeeft als aanleidende oorzaken zijner reize (*)
(*) De Schrijver parodieert, bl. 2 , zeer aardig, eenige
regels van V I R G I L I U S , en zegt: het was alsof mijne Creufa tot troostwoord herhaalde:
„ Waarom, o gade, knaagt de wanhoop u aan 't harte?
„ U toeft de Tiberftroom!"
De regels van V I R G I L I U S , Aeneid. II. v. 776 ^/ 781
(niet 568) luiden dus :
„ Quid tantum infano juvat indulgere dolori',
„ O du/cis conjux ? ad terrain Hesperian rentes."
Desonaangezien vertaalt de Heer W A P terra Hesperia door
BOEKBESCH. 1839.
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en eenige andere uitweidingen, daarenboven, nog de bijzon
derheden, die hem zouden hebben genoopt, om de befchrijving van dezelve in het licht te geven. Daartoe brengt hij:
de behoefte, die e r , in ons Vaderland, aan iets oorfpronkelijks over Italië beflond, en het algemeen verlangen, dat hij
dezelve zou bevredigen, dewijl kern, „boven vele andej , ren, (?) de gelegenheid was gegeven, vele belangrijke za„ ken (?) van nabij te bezien, en vele hoogstmerkwaardige
„ mannen in perfoon te leeren kennen." Men duide het ons
niet ten kwade, dat, bij de lezing van gezegde woorden,
die zulk eene hoogdravende belofte inhouden, ons onwille
keurig voor den geest kwam: „ Quid dignum tanto feret
„ hic promisfor hiatu ?" Wij koesterden echter de h o o p ,
die vraag toch nog eenigzins voldoende voor den Heer w A P
te zullen kunnen beantwoorden 5 d o c h , helaas! onze ver
wachtingen verminderden, bij de vermeerdering der bladzij
den, die wij hadden doorgeworfleld ! In ftede van eene hel
dere vlam, ontdekten wij niets dan rook! Juist in tegenftelling met den regel van H O R A T I U S , waar deze, van eenen
goeden Schrijver, zegt: „Non fumum ex fulgore, fed ex
„ fumo dare lucem, cogitat."
Wij zullen, alleen met bekortingen, het geleverde werk
nagaan, om het gezegde te (laven. Het hier volgende bevat
flechts een gering gedeelte onzer aanteekeningen:
Den 1 Februarij verlaat de Schrijver Breda; gaat, door Bel
gië , naar Frankrijk; houdt zich eenigen tijd te Parijs o p ;
bezoekt Turin , Genua, Pifa, Florence, en bevindt zich ech
ter reeds den 18 Maart binnen Rome.' Kan een Engelfche
tourist wel fneller reizen?
Het werk draagt dan o o k , trouwens, overal, de duidelijkfte fporen van die overhaasting; want niet alleen reist
W A P , zonder ophouden, door, van Florence naar Rome,
maar waagt zelfs (bl. 235) de opmerking: „dat die weg niets
„ noemenswaardigs bevat" (.' ?) Al wie den waterval te
Terni aanfchouwde, (*) en de oudheden kent, die Perugia
Tiberftroom, en laat zich alzoo naar het water noodigen,
vermoedelijk.... om een bad te gebruiken.
(*) Men leze, over dit verrukkelijk natuurtafereel, de
echt - dichterlijke befchrijving van hetzelve, in Childe Ha
rold's Pilgrimage
door Lord B Y R O N , Canto IV. Stanza
LXIX—LXXII, en V A L E E T , Voyages en Italië, Livre 17.
Chap. I.
?

bevat, zal wel van het tegendeel overtuigd zijn, en tevens
kunnen oordeelen, welke de kundigheden waren, die den
Schrijver, voor zulk eene belangrijke reize, ten diende ftonden! In de meeste gevallen bepaalt hij zich dan ook maar
alleen tot de bloote opnoeming van plaatfen, en het vermel
den van eenige, van elders genoeg bekende, bijzonderheden;
terwijl hij het boekdeel lijvigheid bijzet, door de inlasfching
van de vervelendfte en dikwijls laffte uitweidingen. Geeft
de bloote opfomming van eenige zaken gereedelijk aan
leiding, om eenen Schrijver van groote oppervlakkigheid
te verdenken, zoo geeft de vermelding van de onbelangrijkfte en vaak befpottelijfcfte
kleinigheden volftrekt ge
brek aan fmaak te kennen. Teregt zegt dan ook T A I E R Y
(door den Heer W A P als éénig geldend Schrijver over Italië
erkend): „ De tijd is voorbij, waarin men alles bejehrijven
„ mogt; de toenemende befchaving veroorlooft zulks niet meer"
(Zie het zoo even aanget. werk. Liv. I . Chap, I.) Onder
die vervelende uitweidingen, of liever bladvullingen, rang.
fchikken wij: een groot deel der befchrijving van het Karthuizer klooster, van bl. 85—95, tien bladzijden vullende;
de minitieufe befchrijving van eenige bezoeken, bij beroem
de , merkwaardige of andere mannen afgelegd. Zoo toch befchrijft hij zeer naauwkeurig, hoe hij bij B E L A M A R T I N E
gegeten, gedronken en gerookt heeft, bl. 17, en op bl. 31
vinden wij uitvoerige berigten aangaande het haofddekfel van
C H A T E A U B R I A N D , diens kamer,
enz. terwijl de Schrij
ver telkens zorgvuldiglijk opteekent, wanneer hij omhelsd of
omarmd is geworden!! Onder dezelfde rubriek behoort de
herkaauwing van de Opera's N O R M A en M A R I N O F A L I E R o , die ieder kent, en de vermelding der kerkplegtigheden,
gedurende de zoogenaamde goede week, te Rome, die men bij
H O R D T e. a. bereids vindt opgeteekend.
Had de Heer W A P
ons alleen het voornaamite herinnerd, wij hadden er hem dank
voor geweten; thans, daarentegen, levert hij ons een ritu
aal, in niet minder dan 45 bladzijden, hetwelk, met uit
zondering der vermelding aangaande Don M I G Ü E I - , op wien
wij ftraks zullen terugkomen, niets bijzonders bevat, en
bij eiken verftandigen verveling moet wekken; terwijl de
taalbeoefenaar, bij woorden als (op bl. 290) kunstvuurwerkprachtvertooning,
over den ellendigen bombast der nieuwere
fchool meelijdend de fchouders ophaalt.
Het gezegde is mede van toepas fing op verre het grootfte
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gedeelte der Aanteekeningen en Bijlagen, b . v. de Lestabellen der verfchillende Akademiën, en eindelijk, om niets meer
van die nietsbeteekenende uitweidingen op te noemen, h e t ,
tien bladzijden lange, zoutelooze gefprek, overgenomen uit
M E R Y ' S werk:
Scènes de la vie Italienne, door W A P N B .
geestig genoemd. (*) Hier laat zich het ezelsoor al te duidelijk zien; en wij kunnen ons derhalve niet bedwingen, den
Schrijver, met C A S T I ' S woorden, toe te roepen:
„ Aftno mio, piü che a mastrar f adopri
„ Sagacita, piü afino ti fcopri."
(*) Tot proeve van de lafheid, zoowel als onkieschheid,
van dit dukje, drekke het volgende, alhoewel het affchrijven
ons moeite kost. De plaats is bl. 165 te vinden. Er wordt
van de Sr. Pieters - kerk gefproken, en van eenige beelden,
daar te zien.
„ 1. En dan de leeuwen op het graf van P a u s . . . . j a ,
„ is ' t niet van een Paus ?
„ 2. Die leeuwen! ik heb wel honderdmaal mijn hand in
„ hun bek gedoken.
„ 1. Watte leeuwen?
„ 2. IJsfelijke leeuwen!
„ 1. En de dood dan?
„ 2. Wat voor een dood f
„ 1. Die dood daar op dat graf, achter, aan den anderen
„ kant, links, onder ' t o r g e l . . . .
„ 2 . O j a ; — die vergulde dood heb ik dikwijls gezien...
„ en dan dat v r o u w e n b e e l d . . . . weet je niet, dat vrouwen„ beeld, waar de Engelfchen....
„ 1. De Heilige "Veronica ? . . , .
„ 2. Wel n e e n . . . . de Heilige Veronica heeft een zakdoek
„ in de hand.
„ 1. Een zakdoek als een beddelaken!
„ 2. Neen, ik meen die liggende vrouw, achter het groot^ sltssr» * • •
„ 1. \ I k weet 't a l . . . . met dat koperen d e k f e l . . . . de
„ Engelfchen laten ' t er voor een fooitje afnemen.
„ 2. Ik heb een halve frank gegeven om ' t t e z i e n , " enz.
E l k , die het fchandaal van die dekfelafneming kent, zal
tevens niet aarzelen in zijn oordeel omtrent de gevoelens van
een' Schrijver, die zoo iets durft opdisfchen!

Nagenoeg aldus: „ Mijn ezellief l hoe meer gij uwe gees„ tigkeid zoekt te doen blijken, hoe meer gij u ezel betoont."
Had de Heer W A P het bij zijne oppervlakkigheid, onvolle,
digheid, langgerekte verhalen en onkieschheid laten berusten ;
gewis, wij hadden, na het boven vermelde, hem en zijn lijvig boekdeel de eeuwige rust gegund! Hij veroorlooft zich
echter eenige aanmerkingen, die men zonder opmerking niet
mag voorbijgaan. Zoo b. v. zoekt hij, bl. 6 0 , het Protestantismus befpottelijk voor te ftellen, hetzelve van Propagandimus befchuldigende; voorzeker niet bedenkende, dat
hij, later, de Propaganda te Rome zal goedkeuren. Zooverwijt hij aan de Lyonefehe Protestanten het niet bouwen van
eene kerk, als blijk van gebrek aan ijver, als wist hij niet,
dat men God in geest en in waarheid moet aanbidden, terwijl de Godsvereering niet van iets plaatfelijks afhankelijk is.
( J o n . IV: 2 1 , 25.) Voor deze aanmerkingen wisten wij
echter eene reden te vinden: de geest, die in het geheele
werk doorgaande heerscht, verklaart ons dezelve genoegzaam. Maar voor de laauwhartigheid, echter, des Schrijvers , waarmede hij zich alle befchimpingen van zijn Vaderland laat aanleunen, ja die zelfs toejlemt en toejuicht, daarvoor hebben wij geene andere oorzaak kunnen ontdekken,
dan in het karakter des Auteurs zelf. Wie toch zal de Nederlandfche Natie te regt van gouddorst en gierigheidbefc\i\\\&igevi ?
(bl. 16.) Wie over domme partijdigheid en het moedwillig
verminken van anderer arbeid klagen? (bl. 3 2 , 33.) Wie
het gevoelen van een' V I C T O R I I U G O (die beweerde, dat
de geest hier te Lande vrijer dan elders kon werken) paradox noemen, wanneer men de Gefchiedenis kent en verftaat,
en niet te veel bevooroordeeld is om te erkennen, hoe vele
groote mannen ons eng begrensde Vaderland opleverde, en
welke fneile voortgangen de gezegende Kerkhervorming hier
te Lande gemaakt heeft; terwijl duizende, en daaronder zeer
bekwame, geleerde en beroemde vlugtelingen., door gewetensdwang uit andere Rijken gebannen, in den fchoot der
voormalige Vereenigde Provinciën zijn opgenomen.
D a n , reeds te lang verwijlden wij bij de befchouwing van
dit boekdeel, Welligt ware het voldoende geweest, flechts
eenige zinfneden daaruit aan te halen, die genoegzaam tegen den Auteur konden getuigen; als b. v. waar hij over
Père C H A T E L uitweidt, en lage aardigheden uitkraamt over
de kerk Boulevard St. Denis. Elke plaats, waar het Opper-

wezen vereerd wordt, op wat wijze o o k , en hoe verfchillende van onze denkbeelden en begrippen, behoort den echten
Christen eerbied in te boezemen. Dit is echter bij den Heer
W A P het geval niet geweest; hij fchijnt zich door een' bijzonderen wrok te hebben laten vervoeren. Wij kunnen toch
niet denken, dat de (toffe der door Père C H A T E L aangekondigde predikatiën daartoe aanleiding heeft gegeven ? . . . (*)
Wil men echter een (taaltje van des Schrijvers onnoozelheid, men leze bladz. 259 na, waar h i j , bij de befchrijving
van de voetwasfching der pelgrims, gedurende de goede week,
te Rome, zich aldus over Don M I G Ü E L uitlaat: „ Waar„ lijk, het kostte mij moeite, te gelooven, dat in de ziel van
„ dat daar dien Pelgrim zoo nederig - dienend en liefderijk„ verzorgend mensck zooveel wreedheid, zooveel monfterach„ tigs zou kunnen fchuilen, als de duizendtongige dagbladen
„ en tijdfckriften elkander zonder ophouden hebben nagebaauwd." Even alsof een monjler te zijn een beletfel opleverde , om tevens een getrouw Zoon der Kerk te wezen ?
Men denke aan L O D E W I J K XI van Frankrijk, P H I L I P S II
van Spanje e. d. g . ! en raadplege, over Don M I G Ü E L ' S karakter , eens het gevoelen van het Romeinfche publiek, hetwelk volkomen overeenftemt met hetgeen de dagbladen vroeger vermeld hebben ! Fox populi, vox Dei.
Deze onnoozele ingenomenheid met den vreemden dwingeland (laat gelijk met de koele onverfchilligheid omtrent het
Vaderland, die van eenen Leeraar aan eene Militaire Akademie wel allerminst kon gewacht worden en inderdaad onverklaarbaar is. Ook dit zullen wij; bewijzen. W A P bezocht te Parijs het Hotel der Invaliden; een meesterftuk der
bouwkunst, het fieraad van eene voortreffelijke Inrigting,
die de naauwkeurige kennisneming en uitvoerige befchrijving
van den Reiziger overwaardig is. Intusfchen leze men, bl.
6 7 , wat de Heer W A P goedvindt zijnen Landgenooten desM

(*) Onder dezelve worden er gevonden: eene tegen de
Jezuiten — eene voor de Joden — eene tegen den Paus —
eene over het hedendaagfche Ongeloof — eene over de Onverdraagzaamheid van het Pausdom — en twee over de ware
Faderlandüiefde.
Maar, helaas! de titels dezer godsdienftige
redevoeringen zijn reeds overgenoegzaam, om zekere eerzame luiden, waaronder de Heer W A P zich demoedig rangfchikt, tegen den Heer C H A T E I in 't harnas te jagen.

aangaande t e berigten: „ De laatfte dagen van mijn verblijf
„ te Parijs heb ik hefteed aan het bezoeken van het Hotel der
y, Invulleden , waar ik voor 4800 man {.hei) middagmaal zag
„ aandragen in de lange eetzalen , wier muren de glorie van
„ L O ' D E W I J K ' S {.XIV) overwinningen op de Nederlanders ver„ melden; het zijn misfelijke frescofchilderijen, waar nie„ mand meer acht op geeft " ( W A P deed dit toch niet al
leen , maar werpt daarenboven zijn nietig berigt den naneven
van onzen W I L L E M III voor de voeten!) „ en die door den
„ fpijsdamp ook vrij veel van hare duidelijkheid hebben ver„ lor en, In de prachtige kerk van dat reusachtig gebouw
„ hing, onder anderen, het vaandel onzer X afdeeling in fan ~
„ terie, ah buitteeken der verwonnen Antwerpfche Citadel;
„ er buiten ftaan ook eenige bij die gelegenheid veroverde
„ ftukken gefchut te pronk," Ziet daar alles, wat de Land
genoot ons aangaande dit gedicht weet te verhalen! Zou een
ons vijandig, vreemdeling wel iets anders hebben kunnen uit
denken , in zijnen waan, meer gefcjiikt, om onze eerbied
waardige, en evenzeer in den rampfpoed, als onder onver
diende miskenning, (1672 — 1832) groote Natie, zoo moge
lijk, te krenken en te grieven?— Ons gefchut da daar,
buiten het Hotel, te pronk, het daat er in den glans der
eere. G i j , Heer W A P ! hebt u , door dit berigt, voor de
oogen van geheel Oud - Nederland, te pronk gedeldin den
mistwalm der fchande! Waarom hebt gij niet te Mechelen
of Leuven het eerde levenslicht aanfchouwd ? . , .
Alhoewel, op het verzoek van den Heer W A P , niet naar
fchoonheden van taal of ftijl gezocht hebbende, (hetwelk,
trouwens, ook een zoeken in den blinde*geweest w a r e , ge
lijk wij later bemerkten) zoo hadden wij toch niet gedacht,
gebreken aan te treffen als de volgende, die genoegzaam be
wijzen, dat de Taalleeraar zelf het taaleigen niet kent of,
met opzet, verwaarloosd. Wij dippen flechts eenige aan:
Bl. 2. „ Van daar, bij voorbeeld, dat C H A T E A U B R I A N D
„ ons den Jordaan fchildert als een kleurkozen vloed, die als
„ met weerzin naar het verpeste meer heen S L E U R T . " Is
fleuren dan geen bedrijvend of wederkeerig werkwoord ? —
Bl. 12. „Zwoegendgejoel." Welke foort van gejoel is d a t ? ~
Bl. 14. „ De gevolgen van een val MET HET P A A R D O P E E N E
„ W A N D E L I N G door het nabijgelegen bosch"
Is wandeling te
paard {promenade a ckevalj geen erg Gallieismus ? — Bl.
60. „ Naar mij H E E N K O M E N . " Hoe kan heen in dezen zin

gebezigd worden, hetwelk men flechts, met een bijwoord»
van eene bepaalde plaats mag gebruiken; b . v. hier heenkomen. — Bl. 154. „ dit MET de natuurlijke roemvol evena„ ren." Evenaren heeft den vierden naamval met zich, zonder voorzetfel.
Eindelijk, daar de Heer W A P ook als Dichter optreedt,
(ten minfte hij laat zich betitelen: poè'TE H O L L A N D A I S ? ?) zoo
meenen wij hem geene ondienst te doen met de aanmerking,
dat een goed Dichter nuttelooze woordherhalingen zal vermijden,
zoo als wij die vinden op bl. II en III der Aant. en Bijl.:
„ Ach! 'k voel, ik voet " e n : „ Keer, keer tot ons terug,"
en tevens zich wél zal wachten, de caefuur van het vers te
midden van een woord te laten vallen. Zie dezelfde b l . :
„ Een zodenterp, met fris 11 fche bloemen overdekt
en:
„ Voordat de Godmensch heer 11 lijk heentoog van deze aard"
en:
„ Wat is het leven? Ram 11 pen, lijden, zielsbeknellen."
Wie kan aldus gecongrueerde regels lezen ? — Wij bekennen ons onvermogen, om de hooge vlngt te volgen, die
door de tegenwoordige toongevers op den Nederlandfchen
Zangberg genomen i s , en die door de adepten met ftomme
verbazing wordt aangeftaard! Wij betreuren dit onvermogen
zeer"; want daardoor blijft het ons tevens onbekend, waarop
het aanwijzend voornaamwoord dat, in den eerfteu regel van
dit meesterftuk, betrekking heeft, aangezien er nog van niets
bevorens gefproken is. Dit mag men noten zonder tekst noemen , om met V A N A R E E L te fpreken.
Dit vers is anders echter nog al lief voor den Heer W A P ;
maar dat op bl. VII doet ons uitroepen: Wat worden er
niet al knollen voor citroenen verkocht! Wij kiezen de eerfte
Jlanza tot voorbeeld:
„ Gebogen onder 't wicht, het piettrend wicht, der zonden ,
„ Ligt Hij daar neêrgeflrekt, met aller fchuld belden ;
„ Een zwakke (?) Throonheraut fpoedt aan
„ Om God, (?) den flerke, (?) bij te ftaan ,
„ Die de aard' Verhsfing en ie Heemlen komt verkonden, (?)

„ Maar,

huivrend van zich-zelf (?) op </' aanblik van het
kwaad,
„ Waarmee zijn reine ziel voor 's Vaders vierfchaar ftaat,
Door a" omvang van V verderf der Menschheid als verflonden.(ï)
„ Het hart in deze klacht ontfloot:
„ Mijn ziel is droevig tot den dood!"
Hier vragen w i j , welken zin men aan de zes laatfte regels
moet hechten. Dezelve werden ons eenigzins begrijpelijk,
door de woorden huivrend en volgende, tot en met verflonden, als tusfchenzin te befchouwen. Voorts, waartoe die
zwakke Throonheraut ? en wat beteekent: en de Heemlen komt
verkonden ? Hoe kan de omvang van iets iets anders verfinden ? D a n , zoo gaat h é t , wanneer men de taal evenmin
meester is als de verfificatie, en het metrum den verzenmaker
dwingt bombast voor poszij in de plaats te Hellen 1
In den volgenden regel gaat het metrum zelfs geheel verloren :
„ Hij hoort de ontembre menigte, in dolle woede ontftoken."
Hier is eene lettergreep te veel. Zoo iets zou de minst
kundige fchooljongen verbeteren! M a a r i n d i e n ook het vers
in de maat ware, dan gaat, door de ineenfmelting van 17
tot 14 lettergrepen, de eigenaardige klank der woorden verloren.
Dan genoeg ! Bij gebreken, ais de zoo even aangeduide,
ziet men vele andere gereedelijk over het hoofd, en ons lust
het niet, den flal van A U G I A S te reinigen! Zeer gelukkig
— haast hadden wij gezegd oordeelkundig — heeft echter de
Heer W A P zijne Gedichten in de Aanteek. en Bijl. geplaatst.
De meeste Lezers laten dezelve doorgaans ongelezen.
Ten flotte nog iets, opdat men den Heer W A P geheel leere
kennen! V A L E E Ï , door hem als eeniggeldend Schrijver
over Italië vermeld, zegt in zijn IV Boek, II Kap. het volgende : „ Le Vatican repréfente la nouvelle et religieufe gran„ deur de la Rome actuelle, comme le Capitole reprêfentait
„ la grandeur bettiqueufe et triomphante de Fancienne Rome.
„ Mats ce palais, jadis fameux par fes onze mille falies,
„ cette cour pontificale," etc. en de Heer W A P vermeldt,
bl. 260, „ Het Vatikaan vertegenwoordigt de grootheid van
„ het tegenwoordige vreedzame en godsdienftige Rome, zoo als
„ het Kapitool weleer de uitdrukking was van het jlrijdhaftig

„ en verwinnend Latium. Men [preekt veel van de elfduizend
„ zalen, die het Vatikaan tot het eerjle paleis van Europa
„ maken," enz. Zoo ontmoeten de fchoone geesten elkander onderling! Vroeger noemde men zoo iets plagiaat; dan
wie durft, in eenen tijd, waarin zelfs de grootfte misdrijven
( b . v. het fchenden der huwelijkstrouw') verdediging of vergoelijking vinden , van eenen letterkundigen diefflal gewagen ?
Zoo hebben wij dan, met niet weinig tijdsopoffering en
verveling, dit lijvige en kostbare boekdeel doorgeworfteld,
en den eindpaal van onzen ondankbaren arbeid bereikt! Eenigen zullen oordeelen, dat wij teveel,
anderen, dat wij te
weinig gezegd hebben. Genoeg echter, zoo het ons heeft
mogen gelukken aan te toonen, dat de Reis van den Heer
W A P niet alleen alle vereischten van eene goede, doeltreffende en aanbevelenswaardige Reisbefchrijving mist, maar
dat daarenboven miskenning, geringfchatting, ja verachting
van het Vaderland, en onverdraagzaamheid ten aanzien van
gevoelens, die zich met de decretalen van Rome niet vereenigen kunnen, in i zijn werk de heerfchende denkbeelden
uitmaken; zoo zelfs, dat dit eerfte Deel reeds eene gevaarlijke lectuur zoude kunnen opleveren, ware het niet, dat de
onkunde en de walgende fmakeloosheid, die op elke bladzijde voorkomen, de hoogstbedenkelijke ftrekking en het gevaar voor befmétting in rook deden verdwijnen.

Tijdfckrift voor algemeene Munt- en Penningkunde, uitgegeven door P . o. V A N D E R C H I J S . Flllfle Stuk. Te Leiden , bij S. en J. Luchtmans. 1837. In gr, 8vo. Bl. 733
—924. ƒ 2 - 5 0 .

Het

nuttig Tijdfchrift van den Heer V A N D E R C H U S
biedt ons in dit gedeelte weder eene verfcheidenheid van ftukken aan, alle tot de Penningkunde betrekkelijk. Vooreerst
het vervolg van het overzigt der oude Penningkunde door
den beroemden E C K H E L , handelende, in drie afdeelingen,
over de buiten Rome geflagene munten, als: munten zonder
Keizerlijk afbeeldfel, met hetzelve, en munten der Koloniën. Onder de eerfte wordt de overvloed en fchoonheid der
Tarentijnfche, en vooral der Syrakufifche, hoog geroemd;
veel minder de zoogenoemde uilen, of de gewone munt
van Athene, hetgeen te verwonderen is in de hoofdftad der

kunften. Tot onze verwondering vinden wij geen gewag gemaakt van Korinthifche of Sicyonifche munten, in welke beide ileden de kunst toch o o k , vooral in zeer vroegen tijd,
op den troon zat. Van de Keizerlijke ftedemunten worden
alleen die van Ephefus, genoemd, en onder die der Koloniën
de munten van Finunacium in Mefiê. Alsdan volgen de
munten der Koningen en Vorften, en daarop eene zeer dorre
prijslijst van Medailles, van 14 bladzijden. Van veel belangrijker aard, dan de laatfte, is eene uitgebreide Verhandeling
des Heeren V A N D E R N O O R D A te Dordrecht, over'het
oude Doreftadium , later de ftad Wijk te Duurjlede, bij gelegenheid eener zilveren munt van Keizer L O T H A R I U S ,
aldaar in 1808 gevonden. Dit ftuk, eene lange uitweiding
omtrent de in de vroegere Middeleeuwen zoo beroemde ftad,
behelst ectio uitvoerigs wederlegging van H U Ï D E C O P E R ' S
Paradox nopens de ligging van Duurjlede of Doreftad aan de
Elve. Wij willen niet ontkennen, dat zulks hier grootendeels een hors <Foeuvre i s ; maar er is nogtans zoo veel oordeel en ware belezenheid in, dat wij dit opftel ongaarne zouden misfen. Het verband van dit onderzoek met de Penningkunde is de vrij goed bewezene ftelling, dat er te Dorejlad tusfchen de zevende en het begin of het midden
der negende Eeuw eene Munt is geweest. Wij kunnen echter niet ontkennen, dat het onderzoek nopens de befchaving, den koophandel en de fcheepvaart onzer Gewesten
in den Romeinfchen en Frankifchen tijd, ook zelfs voor de
onderhavige befchouwing betrekkelijk Doreftad, een weinig
te uitvoerig i s , — bl. 7 7 9 - 8 0 0 . Alsdan worden er onwederlegbare bewijzen voor de ligging van Doreftadium bij het
tegenwoordige Duurjlede aangebragt, die flechts eene ontkenning der echtheid van fommige oorkonden (zonder eenig
bewijs) door H U Y D E C O P F . R toelieten. Wij zullen daarvan
Hechts twee uit vele aanhalen. Keizer O T T O I bevrijdt de
Utrechtfche kerk, bij een Diploma van 4 Jan. 928, (dit moet
eene drukfout zijn, want toen regeerde nog zijn Vader H E N D R I K de Vogelaar) benevens Doreftad, Deventer,
Tiel en alle
andere plaatfen in het Bisdom Utrecht, van belastingen, en in
een' anderen giftbrief van 949 worden de vroegere giften, aan
het Bisdom Utrecht gefchonken , ook in de Villas, weleer
Dorftadt, thans Wijk genaamd, aan hetzelve bevestigd. Alsdan wordt de ligging van den burg Doreftad, waarvan nog
overblijffelen zijn, onderfcheiden van die van Wijk; naar de

oudheid van het eerfte, zoo veel zulks nog doenlijk i s , o n derzocht , 'en de groote uitgeftrektheid, die deze burg vroeger moet h e b b e n gehad, a a n g e w e z e n ; het was een veel bezochte Rijkshaven, en er wordt tegen H U Y D E C O P E R aangetoond, dat de Rhijn, ook uit den Katwijkfchen mond, in
de negende en tiende Eeuw nog genoeg water had, althans
voor de kleine fchepen der Noormannen, die ook misfchien
langs de Lek (fchoon deze eerst federt twee Eeuwen derzelver tegenwoordige aanzienlijke breedte en diepte bekomen
heeft, zie bl. 817) uit de Maas tot Duurjlede konden opvaren. Zelfs helt de Schrijver over, om in de ijzeren deur
Qfarn dort) eene benaming te zien dier z e l f d e plaats, die
naderhand, met weglating ^an ijzeren en bijvoeging van flad,
Dor- of Deurftad genoemd i s ; een naam, die ook aan het
geheele grondgebied werd gegeven, waar zich wel 55 Godshuizen of kapellen bevonden. Eindelijk worden de berigten
van A L B E R T U S C R A N T Z I D S , wegens e e n fabelachtig
Dorefiad aan de Elve, waaraan hij den oorfprong van Stade
(de hoofdftad van het vroegere Hertogdom Bremen) toefchrijft, getoetst en wederlegd, en dus het geheele ftelfel
van i i u y D E C O P E R ontzenuwd. De uitweiding omtrent
B I L D E R D I J K ' S b e r i g t , in zijne z o o g e n o e m d e Gefchiedenis
des Vaderlands, nopens PVik in de Egils-Saga, had, als niets
ter zake doende, kunnen worden weggelaten. De befchouwing van Dorefiad a!s muntplaats (volgens den Schrijver reeds
onder de Frankifche Koningen van d e n e e r d e n ftam federt
D A G O B E R T ) is e i g e n l i j k h e t éénige, w a t hier t e r z a k e
doet. Nog eenige bijvoegfelen uit de fchriften van V A N
B O L H U I S en W E s T E N D o R P befiuiten dit onderzoek. Iets
over de Groninger Noodmunten van 1672, alsmede over den
Makelaarspenning van Amfterdam, (beide door den in dit
vak zoo kündïgen Heer V A N O R D E N ) , de befchrijving der
munt te Sourabaya, zeldzame gedenkpenning ter vereeniging
van eenen afgefiagen' aanval op Soestdijk in 1787, en eindelijk wetenfchappelijke Berigten, maken het flot van dit gedeelte uit, w a a r b i j o o k een Register voor alle de a c h t ftukken
gevoegd is. Onder d e z e berigten t r o f ons hoofdzakelijk het
vinden eener verzonkene ftad in Hindustan, blijkens vele
kostbare, daar gevondene mnntftukken van omftreeks het begin onzer jaartelling, en dus omtrent gelijktijdig met of iets
vroeger dan Herculanum en Pompeji in de diepte begraven.
Nog vernemen wij hier, dat de Engelfche Oostindifche Maat-

fchappij te Schwerin, in Mecklenburg, koperen ftukken, voor
Sumatra beftemd, heeft doen flaan. — Terwijl de Belgen
met lof van de voortzetting des grooten werks van V A N
L O O N door de tweede klasfe des Inftituuts fpreken, waar
van in 1827 niets is uitgekomen, lezen wij hier op bl. 914:
„ Ook wij Nederlanders verlangen, even als de Belgen en
„ vele andere volken, vurig naar de voortzetting van den
„ penningarbeid des Inftituuts. Sedert tien jaren verfcheen
„ er niets. Wij vragen: waarom niet ? Er waren immers
„ federt lang reeds eenige platen voor het 4de Suk gereed.
„ Wanneer wij jaarlijks op het Budget zien, hoeveel het In„ ftituut kost, en daarmede vergelijken, welke de vruchten
„ zijn, voor die fommen verkregen, dan gelooven w i j , dat
„ de Natie niet ten onregte dringend kan verlangen, dat er
„ maatregelen genomen worden, om het vervolg van V A N
„ L O O N
te doen voortzetten. Hoe moet de vreemdeling
„ wel over dit tienjarig zwijgen oordeelen ?"
Wij hopen, dat de Uitgever door een genoegzaam vertier
zal aangemoedigd zijn, om een tweede Deel het licht te
doen zien.

Hulde aan de nagedachtenis van wijlen Hare Koninklijke Ma
jesteit F R E D E R I K A L O U I Z A W I L H E L M I N A , Konin
gin der Nederlanden, geboren Prinfes van Pruisfen. Met
Portret. Te Amjierdam, bij J. F . Schleijer. 1838. In gr.
Svo. XXVI en 136 Bl. fk- 90.
H e t Voorberigt van dit op zwaar papier en met betamende
typographifche pracht gedrukt werk geeh de noodige ophel
deringen aangaande den oorfprong van het boek zelve. Reeds
kort na den dood der geëerbiedigde Koningin maakte de Boekverkooper S C H L E I J E R zijn voornemen bekend, om eene
Hulde aan de overledene in het licht te geven. Hij noodigde
daarbij alle vaderlandfche Letterkundigen u i t , om hunne
krachten aan eene Lofrede op de algemeen betreurde Vorftin
te beproeven, en loofde voor het ftuk, dat door bevoegde
beoordeelaars het beste zou worden gekeurd , eenen prijs van
vijftig gouden dukaten uit. Op deze uitfchrijving intusfchen
werd geen enkel ftuk ingezonden. Ongetwijfeld werden ve
len weerhouden door de gedachte, dat zij hun werk aan ongenoemden, naar hunne meening misfchien onbevoegden, ter

beoordeeling moesten toevertrouwen, en de mannen , die den
Heer S C H L E I J E R bij deze zaak hunne hulp hadden toege
zegd, hebben hem ongetwijfeld door het verzwijgen hunner
namen niet weinig ondienst gedaan. R e e . houdt het er intusfehen v o o r , dat er nog eene andere bedenking kan ge
weest zijn, die n u , en ook bij het bekend zijn der beoor
deelaars , niet weinigen onzer Letterkundigen hebbe weer
houden , om naar den uitgeloofden prijs te dingen. Onze
overledene Koningin was ongetwijfeld eene uitnemende, god
vruchtige v r o u w , maar hare deugden waren meer van ftillen
aard, die meer eerbied en liefde opwekken, dan voor open
lijke en opzettelijke lofredenen gefchikt zijn. D ° . D E R M O U T en Prof. V A N O O R D T hadden door hunne uitgegevene Lijkredenen de ftof in zekeren zin reeds uitgeput, en
het moest, na het door hen gezegde, moeijelijk, indien niet
onmogelijk vallen, van onze Vorftin nog iets nieuws, iets
belangrijks te zeggen. Deze gedachte moest wel velen affchrikken. De Heer S C H L E I J E R , door eene niet onaan
zienlijke inteekening tot voortzetting van zijn voornemen aan
gemoedigd, heeft thans eenen ongenoemden aangefpoord, om
de taak van Lofredenaar op zich te nemen, en het is de Lof
rede van dezen, benevens eenige dichtftukken, ter plaatfing
ingezonden, die wij hier ontvangen.
De Lofredenaar had zich gerust mogen noemen. Men ziet
uit zijn ftuk den bekwamen man, die de taal meester i s , die
gevoelt, wat er tot eene Lofrede behoort, die met zijn on
derwerp is ingenomen, en die der godvruchtige Koningin
eene welverdiende en opregte hulde toebrengt. Hij heeft niet
gepoogd, haar uit den ftillen kring te rukken, waarin zij
zelve zich bij haar leven plaatfte, en hare beeldtenis, als
Vorftin, als Vrouw , als Echtgenooté, als Moeder, als Befchermfter en Beoefenares van Kunften, als godsdienftige
Christinne, ftaat ons hier voor den geest, afgefchetst met
fikfche en krachtige trekken. Te meer moeten wij dit erken
nen , omdat het uit de inleiding der Lofrede genoegzaam kan
blijken, dat ook de Schrijver de ftraks genoemde zwarigheid
heeft gevoeld; misfehien heeft zij hem wel verleid, om hier
en daar den toon wat al te hoog aan te (laan, e n , bij den
uit den aard der zaak minderen rijkdom der ftoffe, dit gemis
door zekeren zwier en hoogdravendheid te vergoeden. On
danks deze bedenking blijft deze Lofrede allezins lezenswaar
dig en een wezenlijk fieraad dezer Hulde.

De Lofrede wordt gevolgd door eenige dichtftukken, na.
melijk van de Heeren j . j . L . T E N K A T E , w. H . w A R N SINCK,
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s. R O N D E A U . Bij het zien van deze lijst kunnen wij onze
verwondering niet ontveinzen, dat wij daarop zoo vele namen
van den eerften rang misfen. Wij hebben intusfchen flechts het
hier geleverde te beoordeelcn. En dan moeten wij dealgemeene
aanmerking maken, dat het lezen van dergelijke Lijkverzen, die
enkel in uitboezemingen en algemeenheden beftaan, vrij vervelend wordt. Het ftukje van den Heer V I N K E L E S maakt hier
eene gelukkige uitzondering; het is getiteld: XVIII Januari]
1795, en befchrijft het vertrek der Vorftin uit het Vaderland
in dien tijd van dwaasheid en ellende, eindigende met het
wijzen op de gelukkige terugkomst in de toekomst. En dat
er gang en trant in zijn dichtftukje i s , daarvan zij het flot
ter proeve:
Daar zegt men eens: Geen traan van rouw
Heeft Neêrlands eerfte en braaffte vrouw
Ontperst aan eenig o o g ;
Slechts tranen van het reinst genot;
Maar de Onvergeetbre ging tot G o d :
Toen bleef geen ooglid droog.
Dat is natuurlijke taal, veel meer, dan al die lijkverzen,
die Nederland als ontroostbaar en wanhopig voordellen. Dat
Nederland met den Koning treurde en het verlies der Vorftin
diep gevoelde, is waar; maar het is onzin, als de Heer T E N
K A T E tot den Dag zegt:
Verberg n u , jonge dag, uw glanfen!
Blusch, blijde z o n , uw morgenvuur!
En gij, bewolkt u , heldre tranfen!
Verhult in neevlen uw azuur!
Doet uw bedrieglijk flonkren kwijnen!
Waartoe zou nog uw lichtftraal fchijnen,
Die flechts hernieuwde wonden bracht!
Voortaan hebt gij uw fchoon verloren:
Want nooit zult gij voor Haar meer gloren,
Wier aanblik ziel gaf aan uw pracht!
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Er zijn anders in het vers van T E N K A T E wezenlijk fraaije
brokken. Maar al dat overdrijven, dat en hij en andere
Dichters doen, laat den lezer koud, en neemt alle uitwer
king hunner ftukken weg. Bijzondere onderfcheiding ver
dient o o k , naar R e e . oordeel, het vers van den Heer B E E L o o , waarvan de eerfte ftrophen waarlijk fchoon zijn.
Een zeer fraai uitgevoerd Portret van de overledene Vor
ftin verfiert dit boekdeel, d a t , hoe goed ook uitgevoerd,
t o c h , bij het kleine aantal van bladzijden, waaronder nog
eenige met niet zeer noodzakelijke noten gevuld, vrij duur
is. Intusfchen het is een prachtwerk, en zal de talrijke ver
eerders van onze geëerbiedigde Koningin welkom zijn.

Onze Foorouders, in verfchillende Tafereelen gefchetst door
Mr. j . V A N L E N N E P . Ijle Deel. Te Amfterdam,
hij
P . Meijer Warnars. 1838. In gr. 8vo. 461 Bl. f 4 - 90.

D e Heer V A N L E N N E P opent met dit boekdeel eene rij
van tafereelen, die hij plan heeft naar orde van tijd en gefchiedenis voort te zetten. Zijn oogmerk is, om in eene reeks
van verhalen de zeden en gewoonten onzer Voorouderen af
te fchilderen, en de trapswijze ontwikkeling aan te toonen,
welke de invloed der verfchillende volken, die ons land be
woonden, en der maatfchappelijke ftelfels, die hetbeheerschten, daarin hebben te weeg gebragt. Van ganfeher harte
juicht R e e . dit voornemen toe. Het kan eene aangename en
belangwekkende lectuur opleveren, e n , bij den tegenwoordigen, algemeenen fmaak voor het lezen van Romans, aan
die lezing eene nuttige ftrekking geven. Het hangt hier al
les af van de wijze, waarop de zaak behandeld wordt; of
de Schrijver van dergelijke Tafereelen zijne zaak genoegzaam
meester i s , of hij bij levendigheid en bevalligheid van voorftelling grondigheid van ftudie bezit, zoodat hij met de noodige kennis is toegerust, om de zaken naar haren wezenlij
ken aard te kunnen voorftetlen, en of hij naauwgezet genoeg
i s , om de waarheid niet aan de zucht om te fchitteren en
te behagen op te offeren. Zulk eene romantifche behande
ling, indien zij op de regte wijze gefchiedt, wordt als 't wa
re het refultaat van vele onderzoekingen, en kan in een kort
beftek den lezer meer leeren, dan hij anders welligt in vele
boekdeelen verfpreidt zou vinden. De Drophanes van den

Hoogleeraar V A N L I M B U R G B R O U W E R is zulk eene levendige en treffende fchildering van het geheele zijn in Sparta , Athene en Thebe, dat geen belangftellend lezer het boek
zal ter zijde leggen; zonder zoowel onderrigt als vermaakt
te zijn. Eenigzins heeft w A L T E R S C O T T het voorbeeld
van zulk eene behandeling naar tijdsorde gegeven in. zijne
Romans, waarvan fommige op eene dergelijke wjjze de verfchillende ontwikkeling van het Schotfche volkskarakter, van
Schotfche zeden en gewoonten aantoonen.
De Heer V A N L E N N E P heeft door zijne beide voorgaande Romans getoond, een verdienftelijk navolger van den beroemden Schot te zijn, en eene onderneming, als de tegenwoordige , belooft eenen gelukkigen uitflag. Als R e e . in het
algemeen zijn oordeel zal zeggen, zoo moet hij erkennen,
dat hij den bijzonderen fchrijftrant van V A N L E N N E P nog
beter gefchikt acht vopr dergelijke kleinere verhalen of tafereelen, dan voor den eigenlijken Roman. Zoo wel in den
Pleegzoon, als in de Roos van Dekama, is het, bij het vele
goede en fchoone, niet te loochenen, dat er in den Roman,
als zoodanig, vrij veel gebrekkigs wordt gevonden. In beide is de knoop niet kunftig genoeg gelegd, en ziet de lezer
reeds als bij den aanvang, waar het geheel op moet uitloopen. Ligt dit misfchien in de geheele wijze van V A N L E N N E P'S fchrijven ? In alles, wat wij van hem ontvangen,
in zijne prozaftukken zoo w e l , als in zijne poè'zij, is eene
groote mate van vlugheid niet te miskennen, die niet zelden
met zekere achteloosheid gepaard gaat. Meermalen rijst de
gedachte in den opmerkzamen lezer o p : hoeveel zou dit of
dat gedeelte bij eenige ineerdere befchavïng hebben gewonnen ! Diezelfde achteloosheid is het o o k , naar Ree«. oordeel , die den Heer V A N L E N N E P bij zijne beide vorige
Romans tot het minder volkomen bewerken van het plan zijner verhalen heeft verleid. In de Tafereelen, wier volgreeks de bekwame Schrijver met dit boekdeel opent, zal dat
gebrek zich minder openbaren. Het Tafereel, of het kleinere Verhaal, vordert geen zoo kunftig gelegden knoop, als
de Roman, en R e e . verbeeldt zich, dat juist daarom V A N
L E N N E P hier nog beter zal flagen, dan in zijne beide vorige ftukken.
Dit eerfte Deel bevat twee Tafereelen, het eene A L W A R T ,
het andere B R I N I O betiteld. Het eerfte verplaatst ons in
den tijd, toen de Batavieren voor het eerst het verbond met
B O E K B E S C H . 1839.
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C A E S A R floten; het andere in de dagen van c L A U c i v i L I S , toen dat verbond, door fat Romeinen kwa
de trouw gefchonden, door de Batavieren werd verbroken,
en de oorlog tusfchen de beide volken uitbarstte. De ver
halen, waarin de Heer V A N L E N N E P de «yoorftelling van
deze beide tijdperken heeft gekleed, zijn zeer onderfcheiden
van lengte; maar het eene tijdvak is ook veel belangrijker
dan het andere, en van het laatfte valt veel meer te zeggen,
dan van het eerfte. Uitnemend intusfchen is het verhaal A L W A R T gelukt. De befchaving en ontwikkeling onzer Voor
ouderen ftaat nog op den laagften t r a p , en de aangebodene
ftof ter behandeling is niet rijk; maar V A N L E N N E P is er
in gedaagd, om uit die niet rijke ftof een belangwekkend ta
fereel te maken, waarvan eene volksvergadering far Bata
vieren , een bezoek bij de wigchelares G A U N A , en de ont
moeting van den Romeinfchen C A E S A R de hoofdpartijen uit
maken. Onwillekeurig en met genoegen herinnert men zich
bij de befchrijving der volksvergadering de poëtifche behan
deling van een foortgelijk onderwerp in V A N L E N N E P ' S
Adegold.
Het tweede Tafereel, B I I N I O , is meer uitgewerkt. Wij
zien hier de Romeinen ontrouw aan hunne beloften, en hun
ne Bataaffche bondgenooten geheel als overwonnelingen be
handeld. De wrevel over deze ontrouw is algemeen, en er
is flechts weinig noodig, om de fmeulende vonk der onte
vredenheid in lichtelaaije vlammen te doen ontbranden. De
geweldenarij, de roofzucht, de ongebondenheid van b e n ,
die hier te lande den Romeinfchen Keizer vertegenwoordig
den , zijn in den Onderdedehouder M A S S A levendig afgefchilderd; terwijl B R I N I O , M A R K M A N , H E Y M E R als
voorbeelden zijn van den geest, die in die dagen Caninefaten en Batavieren kenmerkte. De befchrijving van B R I N I o ' s hoeve, van H E T M E R ' S leefwijze, van de vergade
ring in het gewijde bosch, en later van de eerde wapenfei
ten der in opdand geraakte landzaten, zijn bij uitftek goed
gelukt en volkomen in den geest en het doel van deze tafe
reelen. Of intusfchen de invoering van den gewaanden Bataaffchen priester D A G I N U S , gelijk de lezer fpoedig ver
moedt C L A U D I U S C I V I L i s zeiven, even gelukkig is te
noemen, zou R e e . betwijfelen. Het ligchaamsgebrek van
C I V I L I S , die, gelijk bekend i s , flechts één oog h a d ,
maakt, hoezeer D A G I N U S dit gemis ook zoeke te verberJULIUS
DIUS

gen, zijne verraommisg onwaarschijnlijk. Met reden verwacht de lezer ook aangaande den man, die de 2iei van den
geheeién opftand w a s , en die ook in dit verhaal zulk eene
groote rol fpeelt, meer opheldering, wat zijn karakter en
beweegredenen betreft. De z u c h t , om niet vóór den tijd
te verraden, wie hij i s , maakt o o k , dat er van zijne verfchijning onder de landzaten niet dat gebruik is gemaakt,
hetwelk daarvan te maken ware geweest. B R I N I O is in
vele opzigten fiksch geteekend, gelijk ook H E Y M E R eri
M A R K M A N . Aan de caricatuur van den Romeinfchèn centurio C O P O N I U S T A R P A is te veel moeite befteed. T e
dikwijls en te lang wordt er over zijne gourmandife en kookkunst gefproken; hij is te veel nevenperfoon, te veel buiten
verband met het geheele doel des tafereels, dan dat hem
zooveel opmerkzaamheid mogt worden geichonken.
Dit is het voornaamfte, wat R e e . op dit tweede ftuk,
zoo als het daar ligt, zoude aanmerken. Er zijn voortreffelijke gedeelten i n , waaronder vooral ook moet gerekend
worden de fchildering van de krankzinnige R E I I E , het flagtoffer van M A S S A ' S wellust en fnoodheid. Het tooneel, waar
zij door plaatfeiijke herinneringen haar bewustzijn terug ontvangt, en hare onfqhuldige zuster, de bevallige A D A , waarfchuwt en r e d t , is vooral nitftekend gefchetst. Over het
geheel zal niemand dit boek onvoldaan ter zijde leggen. Het
wekt de hoop o p , dat wij in de volgende Deelen, tot wier
bewerking wij den Schrijver allen lust en kracht toewenfchen, nog meer zullen vinden, wat ons zal boeijen, naar
mate de voortgang in ontwikkeling en befchaving onze Voorouders belangwekkender zal maken. Hier wordt de aandacht
noodzakelijk nog te veel tusfchen hen en de toenmalige beheerfchers dezer landen en der wereld, de Romeinen, verdeeld. A Q U I L I U S , deRomeinfche hoofdman, ftaat natuurlijk oneindig hooger, dan een der Batavieren of Caninefaten, en wekt de*meeste belangftelling. Had C I V I L I S hier'
eene andere rol kunnen fpelen, of mogt men h e m , behoudens gefchiedkundige waarheid, als een bevrijder des vaderlands voordellen, en niet als de listige en eerzuchtige man,
die door wraak en begeerte naar eigene grootheid werd aangefpoord, op hem ware welligt veel van het belang over te
brengen geweest. Misfchien had men van C L A U D I U S V I C T O R , den neef van C I V I L I S , meer partij kunnen trekken.
Indien deze als hoofdperfoon had kunnen optredeu, in plaats
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van A Q U I L I U S , zoo ware de aandacht daardoor meer op
de Batavieren gevestigd gebleven. Bij hem behoefden ook
de minder edele drijfveren van C I V I L I S niet vooronderfteld
te worden, en het verhaal had meer aan het doel kunnen
beantwoorden. Met dat alles herhaalt R e e . gaarne zijnen
vroeger uitgefprokenen lof, en betuigt zijn verlangen naar
het vervolg.
Een fraai Vignet en twee Kaartjes verfieren dit lijvige boek
deel , waaraan R e e . een ruim debiet toewenscht, en dat net
jes is uitgevoerd.

VERHALEN.

D e volgende bundels Verhalen , alle, één uitgezonderd, uit
het Hoogduitsch overgezet, behooren tot de klasfe der ver
taaide Romans, waarom wij ze ditmaal op dezelfde wijze,
als wij gene meermalen deden, aankondigen zullen.
S P I N D L E R , die zich door zijne vroegere, meer uitvoe
rige Romans, b . v. den Jezuit en Jood, eene welverdiende
plaats onder de eerfte beoefenaars dezer foort van letterkunde
heeft v e r w o r v e n , — S P I N D L E R fchijnt in kortere vertel
lingen, of zoogenoemde novellen, naar evenredigheid niet te
flagen. Wij ten minfte hebben er naauwelijks ooit eene van
hem gelezen, die ons regt goed beviel. Van het drietal,
vereenigd in
De Pest te Marfeille en andere Verhalen. Naar het Hoog
duitsch van c. S P I N D L E R . Te Haarlem, bij de Erven
F . Bohn. 1837. In gr. 8vo. 248 Bl. f 2 - 50.
is het eerfte, op den titel genoemd, als men er de inderdaad
zeer fchoone befchrijving van de pest zelve aftrekt, wel niet
veel bijzonders, maar toch nog een meesterftuk bij de onver
wachte Redding, hetwelk een zeer onbeduidend verhaaltje is.
Beter beviel ons de 'Korfikaanfche Bloedwraak. Hierin zijn
eenige plaatfen, die ons bijna zouden terugbrengen van den
twijfel., of niet veel van dit kleingoed op s P I N D L E R ' S naam
wordt .uitgegeven, wat het werk is van aankomende Schrij
vers , aan hetwelk de beroemde man misfehien eenigzins de
bofchavende hand legde j d e t s , dat bij fchilders meer gebeurt.
Ree. althans betwijfelt, of het nietsbeteekenende boeksken:
-

Het Testament van den Woekeraar. Een Romantisch Verhaal,
door c. S P I N D L E R . Te Amflerdam, lij J. C. van Res
teren. In gr. 8vo. 280 Bl.fl75.
wel den man tot Schrijver kunne hebben, wiens naam het
voert. Het Testament mag nog redelijk heeten. Maar men
bemerkte eerst na het graveren van den titel, dat dit alleen
geen boek van genoegzame uitgebreidheid leverde. Zoo ver
taalt en drukt men er maar op toe 1 Er moest dus iets bij.
En nu viel de ongelukkige keus op de Abt en de Leenman
nen , een ellendig maakwerk. Waarlijk, als S P I N D L E R
zulke nietswaardige prullen fchrijven durft, denkt hij vast
aan het fpreekwoord: die den naam heeft van vroeg opftaan, enz.
Drie Verhalen bevat
Stillevens; Verhalen van L . R E L L S T A B . Ilde Deel. Te
Groningen, bij W. van Boekeren. 1838. In gr. 8vo. 285
Bl. f 2 - 5 0 .
Men

kent

den uiterst onderhondenden verhaaltrant van
Van dit drietal is ons het eerfte te onwaarfchijnlijk en gekunfteld; het derde, door aanwending van het
wonderbare, zonder oplosfing, gelijkt te veel naar een fprookje van Moeder de Gans. Het tweede is. een lief verhaal. „ Het
was heden nieuwe maan, en blinkend fteeg het dunne half
rond (blijkbaar kwartiermaan) juist achter de bergen om
hoog
bladz. 77. Hoe dit te rijmen z i j , weten wij niet.
RELLSTAB.

Hartstogten.
Deventer,
f 2 - 80.

Familietafereelen.
Naar het Hoogduitsch. Te
bij J. de Lange. 1838. In gr. 8vo. 304 Bl.

Schoon het eerfte Verhaal wat gerekt z i j , het tweede de
nieuwheid der vinding misfe, en het derde van romantifche
overdrijving niet kunne vrijgefproken worden, mogen wij al
le, ten gevalle der goede ftrekking, aanprijzen.
Met geringe uitzondering, zijn de aangekondigde verhalen
alle uit het gebied der verdichting. Gefchiedkundig zijn:
Trekken uit het Leven van doorluchtige Vrouwen. Vrij naar
het Hoogduitsch. Te ' i Gravenhage, bij A. Kloots. /» gr.
8vo. 1838. 237 Bl. f2- 40.

bevattende: A N N A M u s E N , een Verhaal uit den tijd van
P E T E R den Groeten; C O K S T A N T I A D E C E Z E L I I ,
« M
Gefchiedenis uit den tijd der Ligue ; w i s I G A R D A , Koningin van Auftrajië; Donna Ü I R I K A , Koningin van Spanje.
De Schrijver of Schrijvers zijn ons onbekend; maar wij kunnen onzen Lezeresfen het bundeltje met voile ruimte aanbevelen.
Alle de bovenftaande boeken zijn in groot octavo, uitgedost met titels en vignetten, N ° . 1 en 2 in gravure, de overige in fteendruk. Het een en ander maakt uit dén aard der
zaak de boeken veel duurder. De klagt over de kostbaarheid van Hollandfche • boeken, met name van Romans, is
dan ook even gegrond als algemeen. Wij willen niet zeggen,
dat er juist zulke enorme winden mede opgedaan worden;
want hoe weinige worden er betrekkelijk verkocht! Ieder
Leesgezeïfchap en elke Leesbibliotheek, vooral de e e r d e ,
kan toch niet alles infchikken, en hoe weinige bijzondere
perfonen koopen dergelijke boeken ! Eerder dan nog nemen
zij Franfche Romans. En waarom dat? Niet enkel om de
taal, gelijk de bevooroordeelde wel eens denkt. Neen, niet
het minst om vorm en goedkoopheid, Waar raen voor Hollandfche Romans guldens moet bededen, doet men bij de
Franfche veel met halve francs, en heeft dan nog een gefchikt boeksken, voor petite lecture, zoo als dan toch eeh
Roman maar i s , vrij wat gemakkelijker, dan de deftige grootoctaven. Zulk een werkje moet men bij zich kunnen deken
op eene wandeling, of waar ook. Papier cn letter kunnen
dan toch goed zijn, en — het geheel valt vrij wat goedkooper uit. De boekverkooper F R I J L I N K nam vóóreenigen
tijd de proef. Hij liet het deken; maar hij had ook den
dubbelen misdag begaan van zijn formaat te groot te nemen,
en door eenen algemeenen titel zijne onderneming, immers
zijdelings, tot één werk te maken.
Wij zeggen hier dit een en ander, om aanleiding te hebben tot het uiten onzer onbepaalde goedkeuring over het uiterlijke van:
Louife de Mont-Didier en Regina van Penmarck; twee Verhalen, opgedragen aan Neérlands Vrouwen. Vrij uit het
Fransch. Te Amfterdam, bij C. van G o o r , Antz. 1838.
In kl. 8vo. 222 Bl. f 1-80.

Jtltc. zou zich zeer bedriegen, indien men er voor zichzelf
ven zijne rekening niet bij vond, en het publiek geen genoe
gen gaf met zulke uitvoering van Romans en Verhalen. De
pers van E L I X en Comp. heeft eer van den keurlgen druk5
de 'Vertaler z i j , in naam onzer vaderlandfche Juffërfchap,
gedankt voor de gelukkige keuze en fmaakvolle overbren
ging van twee zeer nuttige Verhalen; en de Uitgever ftelie,
bij herhaling, den prijs nog wat lager.
Wij laten volgen:
Ferdinand en Marina, of de Verovering van Mexico; en de
Vuurbaak. Een tweetal Romantifche Verhalen van c . V O N
wACHSMAN.
Te Amjlerdam,
bij J. C. van Resteren.
1838. In gr. Svo. 234 SI. f2 - 40.
H e t eerfte Verhaal is het uitvoerigfte. De titel is niet
juist; M A R I N A is geene hoofdperfoon, en hare beeldtenis
op den titel beveelt het boek minder aan, dan het verdient.
Want de Vuurbaak is een zeer fraai Verhaal, hiér' en daar
C O O P E R niet onwaardig, waarin ons eeniglijkhinderde , dat
zich de onderlinge betrekking der mannelijke hoofdperfoneti
wat al te fpoedig raden laat.

De Vrijwilliger, of de Belegering van Groningen in 1672.
Gefchiedkundige Tafereelen door j . K R A B B E N D A M , R Z .
Te Amjlerdam, bij L . van der Vinne. 1837. In gr. 8vo.
211 Bl.
f2-40.
Walfoort.
Geldersch- Romantisch Tafereel uit de lkde Eeuw,
door A . E . V A N N O O T H O O R N . Te Zaltbommel, bij J.
Noman en Zoon. 1838. In gr. 8vo. 221
Bl.f2-60.
V a n deze beide Romans draagt de eerfte den naam van
eenen Schrijver, reeds federt eenigen tijd aan óns publiek
bekend. Hij noemt het onderhavige werkje teregt gefchied
kundige Tafereelen, die dan ook aan de gefchiedenis van den
zeeflag bij Souhbaai, maar vooral van het gedenkwaardige
beleg van Groningen (welks jaarlijkfche gedachtenisviering
onlangs is vernieuwd, tot genoegen van elk vadérlandsch
hart) vrij getrouw zijn. Schoon de R o m a n , bijna zonder

eenige verwikkeling aangelegd, als zoodanig niet veel beteek e n e , houdt het werkje de aandacht goed gaande, en moge
iets toebrengen, o m , naar het motto uit V A N A L P H E N ,
aan het nakroost eerbied voor Hollands helden in te boezemen. De Schrijver, wien wij bij deze gelegenheid minder
fnelle uitgave en meer bedaarde befchaving zijner werken
aanraden, had, vooral omdat dit de eenige, fchoon zwakke
knoop in zijn verhaal i s , den naam van zijnen held beter
moeten verbergen. Na den twist met de twee ftudenten kan
een kind raden, wie hij is. Op weinige feilen flechts tegen
het kostuum hebben wij geftooten. Onder anderen betwijfelen
w i j , of de dochter van R A B E N H A U P T hare moeder wel
Mama zal genoemd hebben, bladz. 131, 132; gelijk ook,
of de fluurraderen aan de fchepen, bladz. 15, niet van eene
latere uitvinding zijn.
Met dat al bevallen ons dergelijke gefchiedkundige tafereelen hoe langer zoo minder. Waarheid en verdichting worden te veel dooreengemengd, en dit achten wij hoogst fchadelijk bij den tegenwoordigen (land van de beoefening der
vaderlandfche Gefchiedenis. Het valt niet te ontkennen, dat
de fmaak voor die beoefening althans niet aanwakkert, en
zich maar al te veel bepaalt bij tafereelen, die, zoo ze al
niet, gelijk in dit boekje, op het gebied van den Roman
treden, hoogflens brokftukken doen kennen, bij welke, bedriegt ons onze opmerking niet geheel, men het in onze oppervlakkige dagen, voor de beoefening der vaderlandfche
Gefchiedenis, zonder overzigt van het geheel, berusten laat.
De Romanfchrijver doet, naar onze overtuiging, best met
zich op het terrein der eigenlijke Gefchiedenis niet te begeven. Wij zijn hem daarentegen dank fchuldig, wanneer hij
de zeden en gewoonten eens tijdvaks leert kennen, historifche perfonen liefst zoo weinig mogslijk op den voorgrond
plaatfende.
f

In dit opzigt achten wij den R o m a n : Walfoort eene welgelukte proeve. De ons onbekende Heer V A N N O O T H O O R N heeft gedaan, wat wy meenen, dat elk jong Schrijver moest doen, eer hij zijnen eerlïeling in de wereld zond.
Hij heeft zijn opftel ter lezing gegeven aan iemand, wiens
kunde en goeden fmaak hij meende te kunnen vertrouwen,
ten einde te vernemen, of het (luk al dan niet verdiende het
licht te zien. Het oordeel van den Hoogleeraar L D L O F S
w a s gunftig en aanmoedigend. Van de gegronde aanmerkin-

g e n , den Schrijver daarbij tevens medegedeeld, heeft hij een
dankbaar gebruik gemaakt. Wij hebben het werkje, dat na
zulke loffelijke maatregelen ter perfe gegeven werd, met zeer
veel genoegen gelezen. De gefchiedenis is noch te ingewik
keld , noch te alledaagsch; de karakters zijn goed geteekend;
Ridder u n o vooral levendig gefchetst. Wij moedigen den
Schrijver gaarne aan tot verderen letterarbeid in dit vak. Zij
ne wijze van handelen met dezen eerfteling doet ons ver
moeden, dat hij iemand i s , wien het niet te veel k o s t , zij
ne opftellen behoorlijk te befchaven; i e t s , waartoe fommigen maar niet fchijnen te kunnen befluiten, doch welks n u t ,
na de fchoone les van H O R A T I U S , nog door niemand is
tegengefproken.

Gedichten van G E K A R D B R A N D T M A A S . Hde Stukje. Te
Amflerdam, bij E.. Stemvers. 1837. In gr. 8vo. XIV, 96
bl. f 1 - 80.
goedkoop zal niemand dit werkje noemen, fchoon
gedrukt op fchrijfpapier en gebonden in carton. Doch Ree.
verheugt zich over den iets hoogeren prijs, ten gevalle van
het weldadige doel der uitgave, waarom hij ook de vrij groote lijst van inteekenaren met genoegen voorop vond. Eigen,
lijke gedichten, poézij in de hoogere beteekenis, zoekt men
hier niet; het zijn meestendeels lieve, zuivere versjes, kort
met eenige uitzondering, vooral: Elk vischt op zijn getij.
Dat onze lezeresfen eene kleine aanhaling, uit een vers aan
'smans aangenomen dochtertje, ten goede houden:
Voorts, lieve Meisje! houd u vrij
Van al wat zweemt naar nufferij.
Ik weet wel, dat m aan 't neuswijs kind
Somtijds al heel wat aardigs vindt,
En dat men ' t klein maar nuffig goed,
Niet zelden zelfs, met lof begroet;
Ja 'k z a g , hoe klinkklaar onverftand
Het kwanswijs dreigde met de hand,
Maar tevens zoete woorden 't bood:
Doch kleine nuffen worden groot.
J a , nuffen, zoo als ieder weet,
Zijn hier en elders bij de vleet;
1

Men vindt ze groot zoowel als kleen,
Maar lieve nuffen zijn er geen.
E n z . J a , al .genoeg van dien neuswijzen Dominé. Wij zeggen 't o o k : 't is ergerlijk, zulke verzen te lezen: men zoo
maar tot me, zelfs nC te verknoeijenl
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E e r wij ,tot eenig, fchoon kort, verflag van bovengenoemde Almanakken komen, betuigen wij aan Redactiën en Uitgevers onzen dank voor de beleefdheid, ons bewezen, en het
vertrouwen in ons gefield, door de onverpligte heuschheid
in de toezending er van ter beoordeeling. Mogten enkele
andere Jaarboekjes ons met dat doel niet zijn toegekomen,
wij willen vooronderftellen, dat zulks niet aan wantrouwen
op onze onpartijdigheid moet worden toegefchreven; en ware
dit onverhoopt z o o , luttel bekreunen wij ons deswege.
Een zestiental Jaarboekjes ligt dan weder voor o n s , en nog
is het flechts een gedeelte dergenen, bij wie de Almanak
eigenlijk flechts het voertuig is van allerlei Mengelwerk. Bij
zoo velen van allerlei prijs en grootte is het in ons Vaderland immers ieders eigene fchuld, wanneer hij nog vragen
moet naar zon en maan, naar eclipfen en watergetijden,
naar kerkalijke feestdagen en wereldfche kermisfen, naar posten en diligences, naar trekfchniten en ftoombooten, kortom
naar allerlei middelen om te weten den tijd van zaaijen en
van reizen, van brieven verzenden en geld verkwisten. Voor
het zoogenoemde Kalenderwerk houdt men N ° . 1 , 4 , 5 , 9
bijzonder aanbevolen. N ° . 14 en 15 zijn meer eigenlijke Almanakken, en N ° . 11 mist dit geheel en al.
De Muzen-Almanak houdt, dank zij der moeite van den
fmaakvollen Redacteur, zijnen roem ftaande. Jammer maar,
dat namen, als van T O L L E N S , K I N K E R , L U L O F S , S T A R I N G , S P A N D A W , D A c o s T A , B O X M A N , om geene an-

deren te noemen, aan een Jaarboekje van dezen naam ont
breken ! Aankomende Dichters, ten deele reeds van elders,
ten deele ook door den Muzen-Almanak bekend, ten deele
voor het eerst optredende, vergoeden eenigzins dit gemis.
Onder de besten van dit flag tellen wij: B . P H . D E K A N 
T E R , die hier, en althans niet minder in No. 4 , eene zeld
zame heerfchappij over onberijmde Jamben aan den dag legt;
A D A M A V A N S C H E L T E M A , wiens beurtzang: P/alm 6 8 ,
door kracht evenzeer uitmunt, als zijn: Befchimp het meisje
«iet, een model is van teedere uitdrukking; p. N . A R N T z E N I u s , de waardige Zoon des waardigen Zangers van het
Befluit der achttiende Eeuw, die het in heerfchappij over de
taal en gekuischte uitdrukking ver kan brengen, en wiens
vers: de Handfchoen, vol geest en vernuft, dubbel waardig
was hier te worden overgeplaatst uit den Studenten-Alma
nak van zijnen akademietijd (1828) te Utrecht. Van dien
tijd gefproken, ongaarne misten wij hier B U R L A G E . — Het
is o n s , bij onze beperkte ruimte, onmogelijk, den bundel
zelfs te doorloopen. Dat er niets gansclr onverdienftelijks
in gevonden wordt, daarvoor is de naam van den Redacteur
genoegzaam borg. Een klinkdicht en een paar album-vers
jes van B i L D E R D i j K zullen welkom zijn, meer om den
naam des als Dichter onfterfelijken, dan om den inhoud; en
vele gedichten ademen eenen geest, of verheffen zich tot
eene vlugt, die onzer vaderlandfche Muze eere aandoet.
Het weinige, dat wij er om zinledige bombarie of grillig ge
kozene eigene fpelling (niet zelden bij jongelingen, d i e , met
al hun gefchreeuw, vast niet tot de geheime fchuilhoeken
onzer taal zijn doorgedrongen) zouden weg wenfchen, wil
len wij liever den lezer zeiven laten opzoeken. Een levensberigt van J A N V A N W A L R Ó is aan dezen jaargang toege
voegd ; terwijl dezelve verfierd is met het portret van j . p.
H A S E B R O E K , twee muzijkftukjes en vijf plaatjes, van wel
ke de Brief naar S C H M I D T bijzonder treft door de waarheid
van uitdrukking, en het Zeegezigt naar S C H O T E L met wee
moed zal aanfchouwd worden, bij de herinnering aan het
pas verledene affterven van den grootften Hollandfchen Zeefchilder der nieuwere tijden. Voor de plaatjes is h e t , nu
gekozene, grootere formaat gefchikter.
Den Nederlandfchen Volks-Almanak zou onregt gedaan
worden, als hij door zijne provinciale broeders verdrongen
wierd. Daartoe is de inhoud te belangrqk en de uitvoering

te fraai. Het ftukje: over het naive, is wel geen uitgewerkt,
aesthetiseh ftuk, maar, doordien het de verzameling is van
eene reeks van anecdoten, voor een volksboekje te gefchikter. Enkele, op den rand van het betamelijke, hadden wij
(fchoon wel ter zake dienende) uit dat oogpunt liever niet
aangetroffen. Een paar ftukjes van A . F O K K E , S I M O N S Z .
ftrekken het bundeltje tot fieraad; ook de meeste der ver
zen, waarvan wij echter uitzonderen de vertaling van H E B E L ' S beroemde gedicht: Vergankelijkheid.
Zij is op zichzelve niet geheel verwerpelijk; maar kende de Vertaler de
uitmuntende overzettingen van T O L L E N S en G A L L i niet?
De fteendrukplaatjes zijn van B A C K E R ; dit is genoeg ge
zegd : de zomernacht vooral is innig fchoon.
Tot de provinciale Volks-Almanakken komende, moeten
wij natuurlijk beginnen met den vader der overigen, denGelderfchen. Goede wijn behoeft geen krans. Het Geldersch
Lied van S T A R I N G was de muzijk waardig, die er op ge
maakt en bijgevoegd is. Wij danken den Redacteur voor het
medegedeelde oude Kerslied, dat, fchoon alle denkbeelden
wel niet van mysticisme vrij zijn, echter eene kostbare parel
der oude Volkspoëzij i s , en hier en daar niet voor v o N D E L'S :
•wij Edelingen, blij van geest, behoeft te wijken. Het ver
haal Otho en Adelheid is uitmuntend gefchreven. Baos Jochems raod op reis hier en daar wat fcherp, voorts waar en
goed. De Catechismus voor het volk van V A N D A M V A N
I S S E L T ademt vernuft.
De vertelling IVilhelmine B. is lief,
fchoon de gefchiedenis niets verra;fends heeft. Voorts, wij
dingen niets af op des Redacteurs loffelijke bedoeling met het
boekje: de Jenever erger dan de Cholera; maar, daar het
onderwerp niet alleen in het Voorberigt, maar ook nog op
vele plaatfen in het Mengelwerk ter fprake gebragt wordt,
krijgt zulks eenigzins het aanzien van een ftokpaardje, waar
door een gedeelte van het bedoelde nut zou kunnen verloren
gaan. Het is een fraaije trek van zedelijke kieschheid in N ° .
10, dat het de zaak van den jenever niet in befcherming
neemt 'op den fchertfenden toon, waarmede V A N O O S T E R W I J K B R U Y N in N». 1 de Haarlemmermeerbaarzen
tegen
de droogmaking laat petitioneren.
Maar om ons gevoelen
uiteen te zetten, dat ten dezen de algemeene regel niet uit
het oog verloren moet worden, bij bedoelde verbetering de
zaak aan de andere zijde niet te overdrijven —• daartoe zou

eene Recenfie van Volks-Almanakken eene zeer ongelukkig
gekozene plaats zijn.
De Zeeuw komt in ouderdom het naast aan den Gelderschman. Ook hij blijft zijnen roem waardiglijk handhaven, en
heeft door de opname van Kermisfen en van den Reiswijzer
gewonnen. De Kalender is naauwkeurig en zeer volledig.
Wat het Mengelwerk betreft, het eerfte daarin opgenomen
ftuk komt ons voor een Jaarboekje te lang en voor de lezers daarvan wat te veel in den droogen verhaaltrant gefchreven voor; Offchoon het gedicht Poëzij mede lang genoeg i s , beantwoordt het echter ten volle aan den titel, en
zou den besten Dichtbundel tot fieraad ftrekken. Terwijl
zoo vele Dichters van veel minderen rang met hunne namen
prijken, fchijnt de vervaardiger van dit uitmuntend gedicht
niet goedgevonden te hebben den zijnen bekend te maken.—
Het ftukje van D E K A N T E R , over de
Blikfemafleiders,ftaat
in een Volksboekje juist op zijne plaats, en wisfelt het Gefchied- -en Oudheidkundige aangenaam af. De bijdrage -van
Mr. V E R B R U G G E over Zandenburg is belangrijk, en van
een plaatje vergezeld, dat bewijst, h o e , offchoon de overigen de fteendrukkerij der Heeren B A C K E R eer aandoen,
men echter die kunst ook in Zeelandmet ongelukkig beoefent.
Van het Zuiden onzes Vaderlands gaan wij naar hét Noorden , naar Groningen. Ook hier is aard en waarde op denzelfden voet gebleven. Indien evenwel de Redactie zuiniger
ware in het mededeelèn van oudheidkundige (lukken, die zich
alleen door de ftof, geenszins echter door den vorm aanbevelen , zou de Almanak er als Volksboekje niet bij verliezen.
In het algemeen zouden de Almanakken onzer meer afgelegene provinciën, b . v. Groningen en Zeeland, niet kwaad
doen, hun gewest in deszelfs tegenwoordigen toeftand meer
te doen kennen. Dat^de Uitgever zich bij de uitvoering van
het plaatwerk liefst tot zijne eigene drukkerij bepaalt, is niet
onnatuurlijk. Het portret van R I P P E R D A over den titel
is echter (wij moeten het zeggen) beneden het middelmatige.
De Utrechtfche Almanak fchijnt maar niet op zijn (lag te
kunnen komen. Uit eene ftad, waar zich zooveel vereenigt,
hadden wij regt, iets beters en meer provinciaals te wachten.
De tegenwoordige verzamelaar is daarvan overtuigd. De
fraaije fteendrukplaatjes uitgezonderd, bevat de inhoud al
zeer weinig Utrechtsen. Het voorwerk, dat tot de naamlijst
der Profes/oren toe bevat, is buiten bezorging des verzanie-

laars. Er wordt immers nog een Utrechtfche Studenten-Al
manak uitgegeven ? De Groninger deed beter, met alles,
wat de Hoogefchool aangaat, buiten den Volks-AImanak te
houden. Intusfchen, het onderhavige Jaarboekje 'gaat niet
achteruit. Eene Redactie, voorzien van de noodige k u n d e ,
en een Uitgever, die aan die Redactie de geheele bezorging
overlaat, is een onmisbaar vereischte. Het boekje prijkt
met een gedichtje van T O L L E N S , op muzijk gezet door
TEN

CATE.

De Drentfche is niet de minde der broederen, veeleer mis
fchien een van de beste. Als eene navolgenswaardige bij
zonderheid voor anderen teekenen wij aan de opgave van
Drentfche idiotismen, zoo van woorden als van fpreekwoorden. Opmerkelijk is h e t , dat fommige daarvan nergens, dan
daar en in — Zeeland, gebezigd worden: wij noemen alleen
nikftaart voor waterhoos; weteren (wateren) voor het vee
te drinken geven. De brief van wijlen den kundigen Pre
dikant H E E R S P I N K over de Falther-brug bedrrjdt het ge
voelen van het Koninklijk Indituut op eene hoogst fcherpzinnige e n , naar het ons toefchijnt, volkomen overtuigen
de wijze.
Alle provinciën hebben nu hunnen Almanak, fchoon de
overigen,. met name de Vriefche, Overijsfelfche, Noordbrabandfche en Zuidhollandfche ons nog niet ter hand kwamen.
Den Noordhollandfchen melden wij voor het eerde aan. Wij
willen hem, daar het plan eerst in Julif tot dand k w a m ,
niet fcherp beoordeelen. Er is zeer veel goeds in. Op de
plaatjes valt niet te roemen, en tegenover den titel een meis
jesportret te plaatfen in Zwitferfche kleeding is bij het eigen
aardige van het Noordhollandfche kapfel eene al te grove
zonde. Wij wenfchen dezen over het geheel welgefchreven'
Almanak eenen goeden opgang, nevens zijne broederen!
Het Departement Leens, der Maatfchappij: tot Nut van V
Algemeen, leverde ook dit jaar een zeer bruikbaar Jaarboek
j e , welks Kalenderwerk en Reiswijzer (voor Groningen) niets
te wenfchen overlaat. De regtspleging van M E P S C H E is
niet zeer aangenaam gefchreven. Wij hadden bij vollediger
berigt gewenscht, dat de Schrijver het akelige eenigzins had
ingekleed.
De Schiedamfche Almanak levert, behalve het gewone Kalenderwerk en de lijst der dedelijke ambtenaren, een Men
gelwerk , dat de grootde dad tot eere zou ftrekken; goed

gefchreven proza en goede (fommige zelfs uitmuntende) ge
dichten. Onder de laatften zijn er b. v. de Jamben van
M E P P E R S , die N». 1 eer zou aandoen.
Schiedam heeft
eer van zijnen Almanak.
Het Jaarboekje voor de Regterlijke Magt bevat de namen
der leden yan alle regterlijke Collegiën; van de AuditeursMilitair; van de Notarisfen , Solliciteurs, Advocaten en Pro
cureurs. En als Mengelwerk, den Oorfprong van den Hoogen
Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland,
benevens
eene Lijst van deszelfs Prefidenten, Raden en Ministers. Van
dit een en ander heeft men een-vervolg te wachten in den
volgenden jaargang, waarin zullen voorkomen de namen der
Ambtenaren van het openbaar Ministerie bij de Kantongeregten, alsmede de vermelding der talen, voor welker vertol
king ieder beëedigd Vertaler is toegelaten. De opgave der
plaatfen , onder ieder Kantongeregt resforterende, in een nut
tig bijvoegfel, en het geheel geredigeerd door den Griffier
bij de Arrondisfements-Regtbank'te Gorinchem, A . S. T E N
HAGEN,

JZ.

De Almanak tot gezellig onderhoud is een uiterst goed
koop , zeer net gedrukt boekje, welks aankoop zich niemand
zal beklagen, en dat eene onderfcheidende aanmoediging ver
dient, omdat het door den buitengewoon lagen prijs voor
ieder verkrijgbaar is.
De Bijbelfche Almanak, uitgegeven door het Nederlandsch
Godsdienftig Tractaatgenootfchap, is bekend genoeg, en ftichte
ook nu veel nut!
Het Miniatuur-Almanakje,
met bevallige prentjes en verdienftelijke dichtftukjes, enz. alles in een' regt behagelijken
vorm gehuld, is zijne plaats in de reticule onzer jonge Da
mes allezins waard.
Ook de beide laatst opgegevene Jaarboekjes kunnen, vooral
onder mindere ftanden, aan het doel beantwoorden. Die van
vader H A Z E L H O F F wenfchen w i j , om meer dan ééne re
den , dat veel gekocht en gebruikt worde. Hij verdient ach
ting, al ware het alleen omdat hij een der eerfte ijsbrekers
is geweest tegen de zedelooze Almanakken van vorigen tijd.
Wat wij er uit overnemen, kenfchetst hem volkomen:
Die 't Nieuwe Jaar begint met G o d ,
En deugdrijk tracht te leven,
Die kan gerust zijn weg en lot
Zijn' Vader overgeven.
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De
Weleerw. Heer M I T S T O N , te voren Predikantbt)
de Presbyteriaanfche Gemeente te Rotterdam,
later tot
de dienst der Gevestigde Kerk overgegaan, en die ook
in ons L a n d door zijn o p den titel vermeld gefchrift gunftig
bekend i s , heeft, volgens des Vertalers Voorrede,
in het
begin van 1837, veertien Leerredenen in het Engelsch uit
gegeven, van welke er thans vijf vertaald het Publiek worden
aangeboden, en waarvan wij een kort overzigt zullen geven.
D e eerfte Leerrede h e e f t , bij den tekst L U C . X X I V :
46 , 47 , ten opfchrifte: De Apostolifche zending $ maar
volgens den inhoud b e p a a l d , waarom dezelve van Je
ruzalem
beginnen moest, waarvoor als redenen worden
opgegeven, 1. de overeenflemming met de voorzeggin
gen. (Vrij z w a k ; w a n t , al wordt het voorfpelde heil
op fommige plaatfen gezegd uit Jeruzalem
of Zion te
zullen k o m e n , het is blijkbaar, dat zulks dichterlijk
hetzelfde i s , als elders uit Israël of Juda,
en dat de
Hoofdftad of haar kasteel hier voor het geheele L a n d
genomen w o r d t . ) 2 . D e naauwe betrekking van J E z u s
en zijne Apostelen tot het Joodfche V o l k . ( M a a r die
zou immers dezelfde gebleven z i j n , al w a r e zij in eene
andere Joodfche ftad begonnen?) 3. D e fchoonfle gele
g e n h e i d , om zich voor hun volk te regtvaardigen, en
van hunne liefde voor de zaak van J E Z Ü S de overtuigendfte blijken te g e v e n ; maar o o k , 4. om hun eene
bijdrage te doen leveren, die de waarheid en den G o d delijken oorfprong van het Evangelie boven allen twijfel
verhief, hetwelk toen te Jeruzalem
het gelukkigst geBOEKBESCH.
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fchieden kon. Deze laatfte reden komt R e e . de beste
v o o r ; e n , in plaats van de a n d e r e , zou hij liever aan
voeren de gepastheid van dit b e v e l , 1. om den Aposte
len de vrees te doen overwinnen van de leer van j E z u s te verkondigen in Jeruzalem,
waar altijd de grootfte tegenftand tegen. Hem gebleken w a s ; en 2 . om op
de duidelijkfte wijze te doen blijken, dat het Evangelie
eene nationale weldaad voor geheel Israël w a s , daar de
Hoofdftad het geheele Vaderland vertegenwoordigde. M i s fchien evenwel is het onderwerp niet vruchtbaar genoeg
voor eene L e e r r e d e , én het zoogenoemde toepasfelijke
gedeelte loopt hier ook over zeer algemeene p u n t e n ,
„ de bewondering van de wijsheid en liefde des Zalig„ m a k e r s , " en „ de herinnering, dat het Evangelie ook
„ tot ons gekomen i s , en wij daardoor tot eenen wandel
„ geroepen w o r d e n , in onverdeelde gehoorzaamheid en
„ onderwerping aan zijne b e v e l e n . "
I n de tweede, Leerrede wordt de zwakgeloovige
bemoe
digd.
De tekst is R I G T . X I I I : 2 2 , 2 3 , en in eene
breede inleiding, die ruim een derde der Leerrede uit
maakt , wordt de gefchiedenis, waaruit dezelve ontleend
i s , voorgefteld, waaruit aanleiding genomen w o r d t , om
te handelen over „ den pligt der waakzaamheid tegen alle
„ onredelijke en ontmoedigende gevolgtrekkingen uit deze
„ en gene verfchijnfelen in de bedeelingen der Goddelijke
„ Genade en Voorzienigheid, ten aanzien van des men„ fchen zedelijken ftaat en t o e f t a n d , " waarvan drie ge
heel ongelijkfoortige voorbeelden worden opgegeven en
behandeld. Gelijk R e e . zich met de uitlegging des Schrij
vers niet volkomen vereenigen k a n , zoo komt hem ook
de uit den tekst genomene aanleiding wat gezocht v o o r ;
gelijk hij niet onbepaald met hem zeggen z o u , dat „ in
„ de gefchiedenis van Israël het plan te aanfehouwen
„ is van G o d s algemeene zedelijke r e g e r i n g , " ( b l . 3 7 . )
Daar de Israëlitifche Theocratie een geheel bijzonder tij
delijk d o e l , en dus ook bijzondere tijdelijke maatregelen
h a d , zoo kan hij hem ook niet toeftemmen, dat de dwa
ling van M A N O A H bij de Christenen in het geheel niet

ongewoon i s , ( b l . 45 en e l d e r s ) ; want houdt de oor
zaak o p , dan ook het gevolg. Van het verftandige ant
woord van M A N O A H ' S h u i s v r o u w , uit een algemeen
oogpunt b e f c h o u w d , had welligt nog meer partij kun
nen 'getrokken worden. R e e . kan over dit een en ander
niet breeder u i t w e i d e n ; maar bij ^ie erkentenis van het
g o e d e , dat ook hier v o o r k o m t , kan hij niet nalaten te
waarfchuwen tegen het gedrongen overbrengen en toepasfen van Bijbeltekften, waaruit niet anders dan een
mengfel van ware en valfche denkbeelden, van regte en
fcheve voorflellingen kan ontftaan.
H e t thema der derde Leerrede, welker tekst is M A T T H .
X X V I : 1 3 , wordt wederom te onbepaald genoemd het
groote voorbeeld van vrouwelijke godsvrucht;
want J E z u s fpreekt hier niet van M A R I A ' S godvruchtig beftaan in het algemeen, maar van de waarde van haar lief
dewerk omtrent H e m , dat met de gefchiedenis van zijne
leer en daden vermaardheid in de ganfche Christelijke
Kerk zou verkrijgen. — N a eene gepaste inleiding,
waarin de fchoone overeenftemmirig van J E Z U S ' G o d s 
dienst met het vrouwelijk karakter opgemerkt w o r d t ,
vindt men hier de gefchiedenis, waaruit de tekst ont
leend i s , zeer breedvoerig en met uitweidingen voorgefteld, ( b l . 7 2 — 8 9 ) w a a r n a , in het kleinfle gedeelte deiLeerrede , ( b l . 89—101) de volgende leeringen uit de
zelve getrokken worden : Zij herinnert o n s , 1. d e h o o ge aanfpraak, die de Zoon van G o d heeft op de onver
deelde dankbaarheid, liefde en eerbied van alle zijne ver
eerders. 2 . Het aanbelang eener -werkdadige liefde en
dankbaarheid jegens den Verlosfer. 3 . Dat de oogen van
den Alwetende met welgevallen nederzien op h e n , d i e ,
in opregt geloof en liefde, hun leven en wandel naar de
leer en den geest van het Evangelie zoeken in te rigten,
en dat Hij der zoodanigen gedrag bij onverdiende mis
kenning en berisping eenmaal regtvaardigen zal. 4. Dat
onze Heer de dienften van zijnen vereerder in gedachte
nis h o u d t , en naar den rijkdom zijner barmhartigheid
zegenen en beloonen zal. De drie laatfte leeringen vloeiG 2
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jen alleen uit het onderwerp v o o r t ; de derde en vierde
loopen in elkander en konden zeer gevoegelijk vereenigd
worden. Veel goeds en Christelijks is ook hier gezegd;
maar het is te verwonderen, dat e r , behalve in de eer
fte l e e r i n g , geen bijzondere aanmerking op de vrouwen
genomen w o r d t , hetwelk men volgens tekst en thema
zoo .natuurlijk zou v e r w a c h t e n , en dus de leeringen,
hoe goed ook op z i c h z e l v e , eigenlijk buiten het bepaal
de onderwerp in algemeenheden omloopen.
In de vierde Leerrede w o r d t , volgens M A T T H . X I I :
•46—50, J E z u s ' liefde tot zijne discipelen eerst in hare
innigheid,
kracht en teederheid,
duurzaamheid
en le
vendmakende kracht voorgefteld. Het groote, gebrek is
h i e r , dat de bepaalde betrekking, die j E z u s op zijne
toenmalige bijzondere Discipelen en Apostelen h a d , te
onbepaald op zijne tegenwoordige aanhangers toegepast
wordt. Uit het onderwerp worden daarna de volgende
waarheden afgeleid: 1. H e t hooge aanbelang van werkdadige godvrucht. 2 . Aanfporing tot ijver en volharding
in de dienst van J E z u s . 3 . De verpligting des C h r i s 
tens , om de zedelijke belangen zijner aardfche b e t r e k 
kingen en vrienden met alle zorgvuldigheid te beharti
gen. 4 . De gezindheid der volgelingen van C H R I S 
T U S jegens elkander. De twee laatfte vloeijen weder
minder natuurlijk uit den tekst v o o r t , ja zelfs het t w e e 
de p u n t is meer bij zijdelingfche gevolgtrekking; maar
voor het overige worden in het practifche gedeelte ook
van deze Leerrede zeer goede dingen met verftand en
liefde gezegd.
Eindelijk wordt in de vijfde L e e r r e d e , naar O P E N B .
X X I : 7 , de groote overwinning des Christens en hare
heerlijke gevolgen befchouwd; „ of met andere woor„ d e n , de aard van den geestelijken ftrijd, en de groote
„ weldaden, die daaraan verbonden z i j n , tot aanmoedi„ ging van den Christen-ftrijder."
N a den eerfte befchreven te h e b b e n , als eenen geestelijken,
wezenlijken
en gevaarvollen,
klimmenden en volharding
eifchenden
ftrijd, worden de laatfte voorgefteld als de rijkjle goede

ren, en als de zalige betrekking
tusfchen den Christen
en God. — Ook deze Leerrede is in hare foort wél
bewerkt en {lichtelijk.
Men vindt dan in deze Leerredenen wel geene uitftekende proeven van populaire en aan de hoogte der w e 
tenfchap geëvenredigde Bijbeluitlegging, noch ook mo
dellen van Kanfelwelfprekendheid; maar in den Engelfchen betoogtrant goed bearbeide H u k k e n , waarin door
gaans eene vrij heldere Christelijke denkwijze h e e r s c h t ,
en een bezadigde ernst zich waardig u i t d r u k t , om alles
ten voordeele van het beoefenend Christendom aan te
w e n d e n ; en als zoodanig willen wij dezelve aanprijzen.
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De
derde en vierde Aflevering, of het derde en vierde
Boek dezes werks , bevatten de laatfte helft van deszelfs
eerfte D e e l , en hebben tot opfchriften : De Aflaten en
de Thefen,
1517 — Mei 1 5 1 8 , ( d . i. een verhaal van
die beide bekende daadzaken en hare eerfte gevolgen) en
L U T H E R
voor den Legaat,
Mei — December 1 5 1 8 ,
( d . i. de onderhandeling van L U T H E R met den Paufelijken Afgezant C A J E T A N U S , met inmenging nogtans
ook van andere tot dien tijd behoorende voorvallen en
ontmoetingen.) Deze onderwerpen worden op dezelfde
m a n i e r , als te v o r e n , behandeld, en leveren eene ver
zameling van daartoe betrekkelijke bijzonderheden en anecdoten o p , welke men in den achteraan geplaatften in
houd opgegeven ziet. H e t geheel heeft d u s , vereenigd
met h e t g e n e , dat reeds in het tweede Boek gevonden
w o r d t , 'meer het aanzien van eene bijzondere gefchiede
nis van L U T H E R , dan wel van de H e r v o r m i n g : hierin
is t o c h , naar R e e s . i n z i e n , een wezenlijk onderfcheid,
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dat hier niet genoeg in acht genomen i s . W i e , even
ais thans onze Landgenoot L U B L I N K W E D D I K ,
te
leven en bedrijf van L Ü T H E R befchrijft, die m a g , ja
moet d a a r i n , zoo veel en z o o breed als de uitgebreid
heid van zijn plan toelaat, alle of althans de voornaamfte merkwaardigheden o p n e m e n , welke dien in de Chris
telijke Kerk vermaarde M a n kunnen doen k e n n e n ; maar
wie eene Gefchiedenis der Hervorming
in de zestiende
Eeuw befchrijft, bij deze moet die groote gebeurtenis
hoofdzaak z i j n , waarbij de w o o r d e n , bedrijven en lot
gevallen der perfonen, die daarin het zij voor of tegen
eene rol gefpeeld h e b b e n , niet tot in de kleinfte bijzon
derheden behoeven uitgeplozen, maar veeleer aangetoond
behoort te w o r d e n , uit welke beginfelen, door welke
middelen, en onder welke mede- of tegenwerking der
daarin betrokkene perfonen de Kerkhervorming tot ftand
gekomen i s .
V o o r het overige vindt R e e . ook door dit gedeelte
dezes werks geene r e d e n , om van zijn oordeel over het
zelve , dat hij in den vorigen jaargang van dit Tijdfchrift, N . V I I , b l . 273 en v o l g g . , te kennen gege
ven h e e f t , iets terug te n e m e n ; gelijk hij tevens gaarne
e r k e n t , wederom hier en daar eene en andere goede o p 
merking tusfchen het verhaalde ingeftrooid gevonden te
hebben. Bij fommige p u n t e n , waar hij zich met den
Schrijver minder vereenigen k o n , wil hij ditmaal niet
ftilftaan,
en over de meestal zeer bekende en dikwijls
befchrevene zaken thans niet uitweiden, maar zich met
deze korte befchouwing vergenoegeu.
p
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ftig werden ontvangen. T e r aanmoediging van aanvangers werd wel iets over het hoofd g e z i e n , wat men an
ders zou hebben afgekeurd. Doch deze tijd is geweest,
en daarover zijn wij v e r h e u g d , vooral dewijl het uitfpreken van dergelijke Leerredenen, als vroeger in druk
verfchenen, geen ongewoon verfchijnfel i s . Jonge Pre
dikers moeten zich vooral h o e d e n , om niet te fpoedig
met hun predikwerk vertooning te m a k e n , maar behooren liever eerst in ftilte en voor de Gemeente te arbei
den tot eigene volmaking, om naderhand geene reden te
hebben van zich over hunne overijling te beklagen. Par
tus est quod difertos facit.
Dit geldt ook van jongere
Predikers. Doch deze hebben nog te weinig ondervin
ding opgedaan voor zichzelven, om de waarheden van
het Evangelie in de warme taal des harten voor te dra
gen , en hoorder en l e z e r , gelijk deze dit wenfchen, met
hetgeen zij ondervonden hebben te ftichten. — Dit
woord lag ons op het h a r t ; en offchoon wij het niet bij
uitfluiting op deze Leerredenen willen toepasfelijk ge
maakt h e b b e n , zoo zeggen wij t o c h , dat wij tot het
mededeelen van onze gedachten op dit punt door dezelve
aanleiding hebben gekregen. Daarom nemen wij de vrij
heid , den E e r w . Schrijver af te r a d e n , meerdere L e e r 
redenen fpoedig in het licht te z e n d e n , daar er aan goe
de en voortreffelijke voor het lezend publiek geen gebrek
i s , en het langzaam haasten niet anders dan voordeelig
kan werken op hetgeen hij van dien aard in het licht
wil zenden. Deze onze welgemeende raad kan ook an
deren van nut zijn.
De eerfte Leerrede heeft tot onderwerp :
Broederlijke
liefde , naar het voorbeeld van Jezus Christus, het ken
merk van zijne ware discipelen.
D e E e r w . Schrijver
'tracht den omvang dier liefde voor te ftellen, door o p
Hem te wijzen , die zich hier ten voorbeeld ftelt; om
die liefde daarna te o n t v o u w e n , als het kenmerk der zij
nen. Die liefde des Heeren wordt daarop in het eerfte
deel ontwikkeld, zoodat de gefchiedenis doorloopen w o r d t ,
zonder dat bijzonder u i t k o m t , wat men reden had alleen
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te wachten. H e t tweede ftuk, hetwelk moest aanwijzen , dat die liefde het kenmerk is van J e z u s ' ware discipelen , wijst eerst a a n , waaraan de Pharizeër kenbaar
w a s , waaraan de discipelen van Johannes d e n D o o p e r en
elke fchool der wijzen; en dan wordt gezegd, dat de leerlingen van Jezus door liefde van de wereld onderfcheiden
zijn en tegenover dezelve gekenmerkt. E r zijn in deze
Leerrede trekken van die liefde, als onderfcheidend kenmerk van 's Heilands discipelen; maar als een geheel
wordt het niet voorgefteld. Eenheid van behandeling
wordt ten eenemale gemist.
De tweede Leerrede heeft tot o n d e r w e r p : De eerfte
Christengemeente
een waardig voorbeeld ter
navolging.
Hier worden vooreerst de gezindheden en werkzaamheden
der eerfte Christengemeente kenbaar gemaakt; met andere w o o r d e n , de tekst wardt verklaard. In de tweede
plaats wordt nagegaan, hoezeer dit voorbeeld navolgenswaardig is voor alle Christenen van alle tijden, en alzoo
ook voor ons. Ook deze Leerrede willen wij niet geheel ontleden. Zij wijst evenzeer als de eerfte den aanvanger aan in het p r e d i k w e r k , die hartelijk fpreekt met
een goed d o e l , maar die nog te weinig ervaring heeft,
om z ó ó te fpreken, dat o o k , buiten zijne h o o r d e r s ,
anderen elders blijvende ftichting ontvangen.
Hij wachte nog wat met uitgeven, en befchave zijne
Leerredenen ook voor zijne G e m e e n t e ; dan zal hij met
den tijd iets beters kunnen leveren, dan waartoe hij n u ,
blijkens dit ernftig woord, in ftaat is.

Aan mijne jeugdige
intrede
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Auflage,
aan R e e . niet anders dan bij naam b e k e n d ,
zoodat hij niet oordeelen k a n , hoe verre die omwerking
g a a t ; doch , hoe dit z i j , het is een goed en naar zijn
oogmerk zeer nuttig boekje. ( J a m m e r , dat de correctie
hier en daar niet beter i s . ) E e n echt godsdienftige en
Christelijke geest heerscht in h e t z e l v e ; belangrijk zijn de
voorgedragene z a k e n ; en de deelnemende t o o n , waarop
gefproken w o r d t , wekt wederkeerige belangftelling. O n 
der de volgende rubrieken : Ziet met ernst terug ! —
Bewaart bovenal uw hart! — Weest op uwe hoede te
gen de ifdelheid dezer wereld ! — Kweekt vooral Gods"
dienst aan l — Viert op de regte wijze het Avond
maal J w o r d e n , in eene doorloopende ernftige, harte
lijke , vriendelijke toefpraak, en in goeden ftijl, den j o n 
gen lieden , bij de op den titel vermelde gelegenheid, gewigtige lesfen, vermaningen en opwekkingen medege
deeld , die al hunne behartiging waardig zijn; waarom
Ref. (die er geene aanmerkingen van groot belang op te
maken heeft) het hun met gerustheid mag aanbevelen.

Theoretisch -practisch
zondere
enz.
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Inflrumenten-
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M-et
Hoofdft. 36 begint de behandeling van die din
gen , welke tot het zoogenoemd eigenlijk verband behooren. Zij eindigt met het blfte Hoofdft., hetwelk eene
korte gefchiedenis bevat van het ontftaan en den voort
gang der werktuigelijke geneesmiddelleer. Bij deze gefchiedkundige behand€ling fchijnt de Schrijver in de fout
van meer anderen te vervallen, die der oudheid te veel
ftelfelmatige
kennis toefchrijven. Eene onlangs in het
licht verfchenen Verhandeling over P O D A L I R I N G en
M A C H A O N , ( * ) als oudfte Militaire Geneeskundigen
(*)

Eene beoordeeling wordt gevonden in den Alg. Kunst-
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b e f c h o u w d , verdient bij dit onderwerp nagelezen te worden. "Eenigzins zonderling klinkt het gezegde b l . 2 5 2 :
Met het heelkundig verband dreef men het toenmaals
tot een formeel fpel,
enz. F E L I X W Ü R Z w o r d t ,
$ 3 2 4 , w A R z genoemd. De Schrijver fchijnt het over
' t algemeen met de eigennamen zoo naauw niet te nemen.
W a t nu de verbandmiddelen aangaat, D r . O T T b e gint § 209 met de eenvoudigfte, de draden, om later
tot de meer zamengeftelde te kunnen overgaan.
Sprekende in § 215 over het plukfel van b o o m w o l , is
hij als in tegenfpraak met zichzelven: het kan flechts
bij gebrek aan linnen plukfel worden gebezigd;
waarop
v o l g t : hetzelve (daarna dezelvej beveelt zich door hare
zachtheid,
gelijkheid en onkostbaarheid
bijzonder aan.
Terwijl men mos, hooi en droog gras kan bezigen, wanneer men gebrek aan alle andere hulpmiddelen h e e f t , is
het papier,
als middel van b e z u i n i g i n g , een belagchelijk
furrogaat
voor linnen.
H e t zeer juiste gezegde van den
Schrijver, % 217 : „ M e n moet het plukfel niet als een
„ bloot werktuigelijk geneesmiddel, maar als een z o o „ danig b e f c h o u w e n , dat grootendeels o p de van de o p „ perhuid beroofde plaatfen aangewend w o r d t , en de„ zelve op verfchillende wijzen kan p r i k k e l e n , " leert
elk der opgegevene furrogaten,
naar waarde beoordeelen. Veeltijds moeten zij ftrekken als zoogenoemde captationes benevolentiae , waarbij het belang der lijders niet
op den voorgrond gefteld wordt.
Bij § 220 had nog iets gevoegd kunnen worden over
het bedekken van gekneusde deelen met versch afgellroopte huiden van dieren. W i j meenen ons te herinneren
dat de vermaarde

LARREY

den Maarfchalk

LANNES

fpoedig van eene belangrijke, vrij algemeene kneuzing
herftelde, door hem geheel iii vachten van versch ge-

en Lettere.

N * . 33. Zij fchijnt den Militairen A r t s , Dr.
eene gewenschte gelegenheid gegeven te hebben,
om als lofredenaar der Nederlandfche Militaire Geneeskundigen te mogen optreden. Z'izAlg. Kunst- en Letter b.N°. 39 ew.
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llagte fchapen te wikkelen. W a t wil zeggen , b l . 1 9 2 ,
een'' kwahjken reuk hebben?
In I I . 40 worden de /meren, ft rikken enz. kortelijk
doorgeloopen, en in H . 41 de windfels en hetgeen bij
derzelver gebruik en aanwending behoort in-acht geno
men te w o r d e n , uitvoerig befchreven. W i j begrijpen
n i e t , hoe de Schrijver, $ 2 3 1 , het gebruiken der wind
fels van flenel zoo onbepaald kan afkeuren. Hij komt
zoo dikwijls op den dynamifchen invloed der werktuige
lijke geneesmiddelen t e r u g ; deze had bij de windfels van
flenel wel in aanmerking mogen komen. Bij zuchtige
zwellingen met rheumatifche aandoeningen zijn zij zeer
gewigtige hulpmiddelen. De zijden w i n d f e l s , § 2 3 4 ,
hadden daarentegen wel onvermeld kunnen blijven. M o e s t
§ 242 voor fchoon niet liever fraai of net gelezen w o r 
d e n ? H e t voorftel in § 253 is niet geheel vrij van zon
derling genoemd te mogen worden. O p het getal der
eenvoudige windfels zoude in den geest van M A Y O R n o g
al wat af te dingen v a l l e n ; zij behoorden e v e n w e l , om
de volledigheid, alhier vermeld te worden. In H . 44
worden de zamengeftelde windfels befchreven: men moet
hier echter het woord windfsl iri geenen te beperkten zin
b e z i g e n ; de breukbanden worden er zelfs onder gere
k e n d : op deze komt de Schrijver echter in het tweede
Deel nader terug. De toeftellen ter genezing van been
breuken vinden hunne plaats in het 45fte H . W i j b e 
vroeden n i e t , waarom het in H . 49 over de fpalken
voorkomende niet onmiddellijk op dit Hoofdlluk volgde
o f met hetzelve in verband gebragt werd. De kompresfen, welke in het 47fte H . befchreven worden, hadden,
naar ons gevoelen, eene doelmatiger plaats bij' de wind
fels gevonden. Hetgeen omtrent de orthopacdifche toe
ftellen in H . 46 gezegd w o r d t , is doeltreffend, en ver
dient , vooral in onze tijden, behartiging, vooral § 2 8 1 .
D e zamenvoeging der hechtpleisters, in l i . 4 8 , met
darmfnaren, h o u t , b e e n , ivoor en h o o r n , heeft iets
eigenaardigs. Het 50fte H . behelst eenige algemeene o p 
merkingen , met betrekking tot het werktuigelijke, bij
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heelkundige inftrumenten en verbanden voorkomende. Mer
genoegen ziet men den Schrijver terugkomen van een verlangen , hetwelk met regt wordt gezegd buiten de grenzen der mogelijkheid te*liggen; men vergelijke het reeds
gezegde over H . 4 en 5 . M a a r , kan de Heelkundige
niet tevens werkman w e z e n , hij behoorde toch te weten
of liever de wetten te kennen der Statiek en Dynamiek.
Daartoe moet dit Hoofdftuk eenige aanleiding geven ,
e n , voor zoo verre dit met weinige woorden kan gefchieden, is dit hier doeltreffend in acht genomen. Van
de wijze van verzorging der heelkundige toeftellen mag
een Wondarts B i e t onkundig blijven; hieromtrent wordt
hij onderrigt in het ölfte H . Men zal den Schrijver
niet kunnen verwijten, dat hij tot dusverre zijn onderwerp oppervlakkig behandeld heeft. J a m m e r , dat niet
meer zorg aan duidelijkheid van ftijl is befteed; want
offchoon hier en daar de Vertaler den Schrijver vooral
niet behulpzaam is geweest, zoo kan ook het oorfpronkelijke' niet van ftroefheid vrijgepleit worden. — E e r lang hopen w i j , daartoe ook in ftaat gefield, op het
practisch gedeelte van het boek terug te komen.
5
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A er wijl in ons V a d e r l a n d , behalve enkele G e d i c h t e n ,
die dezen naam verdienen, fchier niets oorfpronkelijks
u i t k o m t , dan een heirleger zoogenoemde historifche R o mans , (waaronder zekerlijk enkele meesterftukken zijn)
worden wij aan den anderen kant door eenen vloed van
vertalingen
overftroomd. Die fabriek, zonder keuze
van goed of flecht, alleen op pikante titels afgaande,
levert o n s , bij een klein aantal g o e d e , zeer vele middelmatige, doch vooral een oneindig getal nietswaardige

ftukken.
Onder alle die prullen hebben wij er nogtans
zelden Hechter o n t m o e t , dan het voor ons liggende boek.
H e t is van 't begin tot het einde een zamenweeffel van
m agtfpreuken, onwaarheden en fcheldwoorden, zonder
eenig bedaard betoog of een' zweem van onzijdigheid en
gezonde flaatkunde. W i j zullen ons langer bij dit jammerlijke voortbrengfel moeten o p h o u d e n , dan het verdient , eensdeels, om het hier ter neêrgeftelde te regtvaardigen, anderdeels o m , zoo mogelijk, andere U i t gevers terug te houden van ons publiek met zulke misgeboorten te overladen.
H e t boek ( d a t , door eene ongepaste verzwijging, zich
op den titel als oorfpronkelijk wil voordoen) is eene
dubbele overgieting. D e op, den titel genoemde C H A B L O T heeft het namelijk in het Fransch gefchreven;
daarop heeft een Duitfcher
het in zijne taal overgebragt
en met aanteekeningen v o o r z i e n ; eindelijk heeft de onbekende Vertaler het in 't Nederlandsen
overgebragt;
hij heeft echter b e g r e p e n , zijne aanteekeningen te moeten t e r u g h o u d e n , om het boek daarmede niet te bezwaren en den lezer niet te v e r w a r r e n ; terwijl hij de b e fcheidene vrees koestert van toch niets beters, dan hetgeen er fiond, te zullen leveren.
N u fpreekt echter de
Duitfcher den Franschman meermalen t e g e n ; hij is een
voorftander, gelijk gene blijkbaar een tegenftander, van
het viervoudig V e r b o n d , en een veel grooter bewonder a a r , dan de Franschman,

van L O D E W I J K

FILIPS.

Hiermede wordt nu wel alle eenheid verbroken; doch
dit gebrek verdwijnt, bij de overige van dit b o e k , als
in het n i e t !
H e t geheele denkbeeld van beide Schrijvers loopt u i t
op hetgeen in het motto is u i t g e d r u k t : Engeland heeft
geene guinie,
die niet met het bloed van alle volken
bezoedeld is, en op dat goud,
dat voor zulk eenen
prijs verkregen is, is Engeland zoo trotsch!
en daarvoor wil men n u Engeland ftraffen, door Rusland aan
den eenen kant Britsch Indië te laten wegnemen, en het
aan den anderen tot predominerende
Mogendheid over
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Europa
te verheffen. Reeds in beide die buitenfporige
denkbeelden zal men den hartstogtelijken, onberedeneer
den , onverftandigen plannenmaker herkennen. Van welk
eene ftaatkundige kleur die Heer C H A B L O T en zijn
Duitfche Vertaler z i j n , weten wij n i e t ; dit is althans
z e k e r , dat de eerfte N A P O L E O N ' S
continentaalftelfel
hoogelijk voorftaat, en dat het hem blijkbaar leed d o e t ,
dat zulks niet gelukt is ; dat fteliel van algemeene overheerfching, zedeloosheid, berooving en v e r a r m i n g , dat
ons weder regtftreeks naar de barbaarschheid, of naar
de ellenden des lateren Romeinfchen Keizerrijks z o u te
ruggevoerd hebben. T r o u w e n s , de Schrijver wil altijd
eene hoofdmagt in Europa h e b b e n , mits het flechts niet
Engeland
z i j ; — Engeland,
welks reuzenftrijd tegen
den Corficaan Europa eindelijk (onder het aanbiddelijk
beftuur der Voorzienigheid) de vrijheid hergeven heeft;
— Engeland,
hetwelk door zijnen invloed op andere
werelddeelen de flavernij afgefchaft, den moord der we
duwen bij den dood harer mannen en der dochters bij de
Raypouten in Indië gefnuikt, het moordgenootfchap der
Thugs verpletterd, het Christendom tot in de afgelegenfte
hoeken van het Rijk der Birmans,
bij de
Karenen,
zoowel als in de eilanden-wereld der Stille Zee, heeft be
vorderd. D o c h wat weet die Schrijver van het onbere
kenbare belang van Engeland,
van deszelfs
ftaatsregel i n g , en deszelfs doorgaans zoo zedelijken en godsdienftigen middelftand, op Europa?
W a a r mannen als V O N
R A U M E R b e w o n d e r e n , . daar weet een manneken als
C H A B L O T en zijn Duitfche Vertaler van niets dan fchelden en r a z e n ! Engeland,
de Britfche Luipaard,
moet
vallen door het halfbefchaafde
Rusland,
en dit moet
de Hegemonie over Europa bekomen! H e t zou er fraai
u i t z i e n ! Wij behooren even min tot de onbepaalde loffprekers van Engeland
als tot de verachters van Rus
land.
Integendeel! federt Eeuwen is er misfchien zulk
een waarachtig groot en edel karakter niet op het groote
tooneel der wereld verfchenen als A L E X A N D E R ; wij
erkennen gaarne de deugden van N J C O L A A S , maar zou-

den hem toch niet gaarne tot Befchermer over Europa
verheven zien. — Doch laten wij het boek eens doorl o o p e n , en wij zullen op bijna elke bladzijde op over
drijvingen , onwaarheden, ftaatkundige dwaasheden of
nuttelooze declamatiën ftooten. Reeds b l . 1 : De Poëzij
kromt zich nog in de foms vrij erg bezoedelde
windfels
eener vijandige dagbladfchrijverij',
is — wartaal. Bl. 2 :
België zal Duitschland
volkomen van den Hollandfchen
dwang bevrijden.
D e Duitfche Rhijn (die toch wordt
hier bedoeld) ftaat ook al heel flecht bij dien Holland
fchen dwang;
de h a n d e l , fcheepvaart en geheele wel
vaart neemt daarbij magtig a f , niet w a a r , Mijn Heer de
Duitfche Vertaler ? (want van dien is zekerlijk deze t r e k . )
„ I n Engeland duurt n o g altijd de fchandelijke
flrijd
„ tusfchen ouden en nieuwen tijd (voort"):
dat w o o r d
fchandehjk komt daar geheel niet te p a s . B l . 6 : Spanje
was nooit in zijn geheel aan de Romeinfche
heerfchappij
onderworpen.

D i t was het van A U G U S T U S

tot A D O L F

den Goth, ruim vier Eeuwen lang. Bl. 1 1 : In Spanje
houdt burgerzin en gemeentegeest
der jleden de vernie
ling tegen.
Getuigt z u l k s , Saragosfa, Valencia,
Mallaga,
Madrid,
in moordholen van het Schrikbewind
door uwe gemeenten herfchapen ! B l . 1 7 : „ In het O o s „ ten ruifchen voorfpellende Hemmen door zeeën en luch„ t e n , en de oude bergen doen ze weergalmen van den
„ Olympus t o t aan den Himalaya,
en des nachts ziet
„ men op de hooge vlakten genaken r o n d z w e v e n , als
„ trokken de geesten der oude Scythen door de leger„ plaatfen h e e n . " W a t is dat n u weder voor o n z i n ?
of moet h e t , ft Dis placet!
poëzij heeten ? H e t w i l
eenvoudig zeggen: de Rus maakt zich gereed, om Indië
aan te vallen. O p b l . 20 lezen w i j , bij het woord Ko
ninklijk - Conjlitutionele
Regering
van
Grootbrittanje,
weder eene reeks fcheldwoorden, die nogtans flechts eene
zwakke voorproef van het daarop volgende zijn.
Want
van nu af volgen 16 bladzijden vol fcheldwoorden tegen
Engeland,
hetwelk van alle Omwentelingen in Europa,
van de Franfche,
Spaanfche,
Griekfche,
den moord
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van L O D E W I J K X V I , van den opftand der Zwarten óp

St. Domingo en van den Belgifchen, ja zelfs van de woelin
gen van A B D E L K A D E R tegen de Franfchen, en vroege
re Omwentelingen in Turkije,
wordt befchuldigd. H e t
is hier als ten tijde van R O B E S P I E R R E : alles was door
P I T T en C O B U R G

gedaan! —

Bl. 23 :

„

Engeland

„ heeft aan Portugal zijne Oostindifche bezittingen ont„ r o o f d . " E n hier geen woord des Vertalers, dat juist
Nederland
dit in de zeventiende E e u w heeft gedaan.
„ Engeland heeft Brazilië
afvallig gemaakt en Madera
„ vermeesterd." Volflagene onwaarheid ! De handelwijs
der Spanjaarden
bij de verovering van Amerika (de ver
nieling door bloedhonden, ftrop , zwaard, vuur of mijnarbeid van twintig millioenen menfchen!) geeft naauwelijks een fl&auw denkbeeld van de wreedheden,
waaraan
de Engelfchen zich ten aanzien der ongelukkige
India
nen fchuldig maakten.
W i j willen hier de
Britten,
aan wie ook w i j , ten aanzien onzer K o l o n i ë n , groote
verwijtingen te doen hebben, geenszins verdedigen ; maar,
al waren alle de befchuldigingen van H A A F N E R waar,
die men toch w e e t , dat zeer overdreven z i j n , dan zou
den nogtans de ongeregtigheden der Britten in geenen
deele de moorden der Spanjaarden evenaren, wel verre
dat deze van gene flechts een flaauw denkbeeld zouden
opleveren. B l . . 2 4 : De rijke Nabob
van
Lakeno
ftierf in den kerker van Calcutta aan vergif.
E r beftaat geen Lakeno,
of moet het bij geval Lucknow
zijn? O p b l . 27 lezen wij onbekende en onwaarfchijnlijke gruwelen van eenen Engelfchen
zeeroover,
d i e , onder Hollandfche v l a g , Franfchen , die op zijne
noodfeinen hem te hulp fnelden, gevangen medevoerde,
en van een a n d e r , die een' Franschman van een onzij
dig fchip l i g t t e , in zee w i e r p , en de h a n d , waarmede
hij een t o u w g r e e p , afkapte. D o c h , al ware dit zoo ,
het zijn enkele onmenfehen, die zoo iets bedreven, en
wij ftellen daartegen de brave Engelfche fcheepskapiteins
o v e r , die te Harlingen de fchipbreukelingenredden. O p
bl. 34 wordt Engeland,
een handelsftaat, en dus nood
zakelijk belang hebbende in het welzijn van anderen,

waarachtig
de gezworen
vijand van de geheele wereld
genoemd; i e t s , dat de Heer Franschman dan nog liever
o p zijne eigene N a t i e , die zoo dikwijls Europa beroerd
en verwoest h e e f t , moest toepasfen. Nadat men het
woordenboek der fcheldwoorden heeft u i t g e p u t , eindigt
de Schrijver met het zeer bevallige woord van fmerige
handelingen!
Bl. 3 7 : „ N A P O L E O N ' S ftelfel heeft ve„ len de oogen omtrent Engeland g e o p e n d . " W e l was de
beftrijding van dien Tiran de fchoonfle parel aan Engelands k r o o n ! O p bl. 38 wordt het verfoeijelijke onbewezene fprookje als een Heilige waarheid voorgefteld,
en verder tot den einde toe volgehouden, dat de Engelfchen in 1798 den Nijl wilden afdammen, en daardoor
Egypte,
zoo als weleer A L B U Q U E R Q U E , de Por
tugees , niet in een onaf zienlijk moeras,
gelijk de diep
onkundige Schrijver w i l , (want. dit is het nu jaarlijks
tot zijn geluk) maar in eene woestijn herfcheppen. „ Se„ dert 1 7 9 8 , den Frarifchen togt naar Egypte,
dagtee„ kent Engeland het verval en zinken zijner m a g t . " E n
het heeft federt zijne magt in Azië fchier v e r d u b b e l d ,
is Europa met Malta
en Corfu vermeerderd!
Teregt
merkt de Duitfche Vertaler op bl. 44 a a n , dat niet En
geland,
maar Frankrijk alle de voordeden van het ver
bond der beide landen geniet, daar het n u , zonder vrees
voor Engeland,
zijne zeemagt ontwikkelen kan. De
partijdige Franschman z e g t : federt 1S30 verwacht
Frank
rijk de bevelen van het Kabinet van St. James.
Dat
blijkt wel aan Algiers,
Conjiantine,
en de blokkade
van Mexico's haven ! Bl. 51 : De Arabifche Pacha's
(/)
en Scherifs gehoorzamen nu reeds den Czaar meer dan
de Portc.
Deze Helling brengt hare eigene veroordee
ling met zich. O p bl. 56—59 ftaat eene belangrijke
plaats over Engelands voornemen, in vroeger' tijd, om
Rusland
deel te geven aan den Indifchen h a n d e l ; maar
volflrekt n i e t , waar men die bij tijdgenooten of elders
kan vinden. M e n moet den Schrijver in alles op zijn
w o o r d gelooven, en dat woord maakt hij zelf zoo ver
dacht ! Hij commentarieert zelfs die plaats geheel valsch
BOEKJ3ESCH.
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en v e r k e e r d , door het tegendeel daarvan vast te ftellen»
O p b l . 65 wordt een Engelschman aangehaald, die onlangs zeide : „ Wanneer Rusland in Indiè kwam , z o u „ den wij tevens te doen hebben met Z E M A N - Schack
„ v a n Cebur."
Z E M A N - & W is vóór meer dan
30 jaren geftorven, en er is geen Cebur.
Zon het ook
Kaboul zijn? O p b l . 67 wordt het den Engelfchen zeer
kwalijk g e n o m e n , dat zij B U O N A P A R T E ' S
fatelüten
eene krijgskundig georganifeerde
rooversbende noemden.
W a r e n zij dan iets anders ? Nederland
heeft dit ondervonden. O p bl. 69 wenscht de Schrijver (dien wij
nu reeds kennen) den Oorlog tusfchen de twee reuzenmagten Rusland en Engeland.
O ! die wensch is zoo'
gemakkelijk bij het vuur in zijn' leuningftoel!
Weet
die man w e l , w a t Oorlog is ? Doorziet hij de nieuwere
ftaatkunde
w e l , die alles op den diplomatifchen w e g ,
zonder het zwaard te t r e k k e n , wil afdoen ? Maar n e e n !
Eurofa
zal reikhalzend
de verovering van Indiè door
Rusland
te gemoet z i e n : want de Heeren c H A B L O T
en Comp. voorfpellen, dat Rusland na die verovering
edelmoedig aan alle Europefche Natiën aan den buit en
den handel deel geven z a l ; en zoo n i e t , dan mogt het
ook niet gebeuren ! — Kortelijk zullen wij nog eenige
dwaasheden vermelden, zoo als op b l . 7 0 , dat de Engelfchen de Hindous met vuisten flaan en fchoppen, zelfs
zpnder eenige overtreding van hunne zijde; op b l . 7 5 ,
dat Malabaar
nabij de grenzen van R U N J E T S I N S
l i g t , ( h e t ligt er 500 uren van d a a n ) ; op bl. 7 7 , dat
men te Astrakan
(aan de Wolga) eene Rusfifche vloot
o p den Terek kan infchepen; op bl. 7 9 , dat men uit
de Syrcus de Amou door Bulgarije
naar Indiè kan
g a a n , ( N B . Bulgarije ligt in Europa);
op bl. 8 4 , dat
Engeland flechts 60,000 man op de been kan b r e n g e n ;
(hetgeen den Duitfcher,
die anders veel verzwelgen kan,
t o c h ook te kras i s ! ) op b l . 9 6 , dat er in Rusland
onbeperkte handelsvrijheid
regeert; op b l . 9 8 , dat alle
de zonen des heiligen L O D E W I J K S , Koningen van
Frankrijk,
gezocht,
geacht waren en het
vertrouwen

der volken genoten,
( O o k die fchandelijke dwingeland,
door zijne-vleijers L O D E W I J K de Groote g e n o e m d , die
van Zwammerdam
en Bodegrave,
door België en den
Opperrhijn
h e e n , over Worms,
Spiers, Manheim en
Heidelberg,
tot in de vreedzame valleijen der Walden
zen en in de velden van Languedoc,
bij zijne eigene
onderdanen, zich als moordenaar en brandftichter deed
k e n n e n ? ) Eindelijk op bl. 1 0 4 , dat Engeland uit een'
hoek van den Oceaan eene vroeger naauwelijks
opge
merkte magt verhief; dat het zich op Duilfchen grond
Hanover toeeigende;
terwijl juist de Keurvorflen van
Hanover in Engeland zijn komen regeren. Sed,
ohel
jam fatis est. W i j hebben reeds te breed uitgeweid over
dit prulfchrift.
N u nog een woordje met den Vertaler. Behalve het
woord morgen/Ier,
voor piek met eetf kop vol ijzeren
punten,
van de Zwitfers gebezigd, (hetwelk niet alle
lezers v e r f l a a n ) , en verfcheidene min juiste en onnoodig vreemde uitdrukkingen, geeft de Nederlandfche
Ver
taler zich nog wel eens meer b l o o t , voornamelijk echter
door zijne Voorrede. Het gaf den goeden man geen ge
noegen , dat Z . M . de 24 Artikelen had aangenomen;
want hij hoopte nog feeds ( N B . in April 1838!) opvereeniging met België.
Kwam de man dan uit de nachtfchuitV — Hij fpreekt van het embargo en de ver
meestering der Citadel van Antwerpen,
als een bewijs
van onze zwakheid. Maar weet hij dan n i e t , d a t , w a n 
neer men de Citadel had willen o n t r u i m e n , en zelfs
wanneer m e n , na haar verlies, de nietige Fortjes Lillo
en Liefkenshoek
had willen afflaan, men het geheele
grondgebied van half Limburg en Luxemburg
had kun
nen bekomen, hetgeen ons de Belgen nu niet willen afftaan,
en waartoe zij zich toen bereid verklaard
had
den?
D a t zijn wereldkundige daadzaken. — E e n ver
bond met Engeland
en Frankrijk
verkiest de Vertaler
n i e t , maar wel een met Rusland.
Doch wat zou Rus
land ons in het geval van Oorlog (waarvoor G o d ons
b e h o e d e ! ) met eene dezer M o g e n d h e d e n , of met b e i d e ,
I-I 2
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kunnen b a t e n ? W a t eene zending van Rusfen,
zoo
verre van h u i s , v e r m a g , hebben wij in 1799 gezien.
E n daarbij i s , in onzen tegenwoordigen toeftand, de
vriendfchap, althans de v r e d e , met Engeland voor ons
eene onmisbare b e h o e f t e , federt ons geheele krediet met
onze Oostindifche
Bezittingen (laan of vallen m o e t , en
het verlies derzelven een (laatsbankeroet onvermijdelijk
ten gevolge moet hebben. Immers op de eerde gedachte
aan o o r l o g , althans oorlogsverklaring, zendt Engeland
eene vloot naar het O o s t e n , en ontrukt ons ook
Java,
of, mislukt z u l k s , dan belemmert het ten minde onze
gemeenfchap met dat E i l a n d , en dan daat toch onze
financiële
ondergang voor de deur.
W i j hopen dus
n i e t , dat de gedachte van den V e r t a l e r , uit z e k e r e n ,
al ware het niet geheel pnregtmatigen wrok tegen Enge
land , bij invloed hebbende perfonen moge doordringen:
want ons Bondgenootfchap met het zoo afgelegene Rus
land zou ons bederf geen oogenblik kunnen tegenhouden.
Rusland heeft ook federt 1830 even weinig openlijk voor
ons gedaan als
Engeland.
E n hiermede nemen wij van dit werkje affcheid, h o 
pende van die beide vreemde Schrijvers nooit iets meer
ondef de oogen te krijgen, en dat de Vertaler zijne krach
ten (na nog wat oefening) aan betere werken moge be
proeven.

Over de Gevangenis/en in Nederland, door L . G. B o u R I c I u s , Lid der Commis/ie van administratie over de Gevange
nissen te Leeuwarden. Te Leeuwarden, bij L. Schierbeek.
1838. In gr. 8vo. 131
Bl.fl-:

D e betrekking, door den Heer B O U R I C I U S bekleed, geeft
hem voorzeker gereede aanleiding tot het verkrijgen van eene
grondige kennis van het Gevangeniswezen hier te lande; en
dat het den Schrijver geenszins aan kennis daaraan en een
rigtig oordeel over hetzelve ontbreekt, daarvan kan dit werk
je menige voldoende proeve opleveren. Met eenig leedwe
zen merkten w i j , echter, in dit gefchrift, eene zekere ligt-

geraaktheid des Auteurs o p , naar 't fchijnt veroorzaakt door
de plaatfing van een, in de Franfche taal opgefteld, artikel,
in N ° . 12 van het Journal de la Haye, den 14 Jan. 1838,
opgenomen, en waarin, naar het gevoelen van B O Ü R I C I U S ,
de gefteldheid onzer Gevangenisinrigtingen in een te gunftig
licht was geplaatst, en hetgeen men voornemens is te doen
als reeds beftaande werd voorgefteld. Insgelijks was in het
bedoelde artikel weinig of geene melding gemaakt van de
verbeteringen, die vroeger reeds te Leeuwarden waren voorbereid of tot ftand gekomen, en verzuimt de Schrijver niet,
dit, waar zulks voegt, te doen opmerken.
Het geheel verkrijgt door dit verfchil van begrip en het
beftrijden van eens anders gevoelen eene min behagelijke
kleur. Want, alhoewel de befcheidenheid des Auteurs zijn
werkje niet in een twistfchrift heeft doen ontaarden, zoo
misten wij toch ongaarne, hier en daar, die kalmte, die tot
het opmaken van een geheel onpartijdig oordeel, in belangrijke aangelegenheden, onzes inziens, noodzakelijk is. —
Ondanks deze opmerking, bevat dit opftel zeer veel, dat
door een ieder, die met Gevangenis/en en Gevangenen in eenige betrekking ftaat, met belangftelling en nut zal worden opgemerkt, en dit te meer, daar h e t , in ons Vaderland, aan
dergelijke gefchriften ontbreekt. Met opzigt tot het publiek
zijn wij van een ander gevoelen 5 niet omdat het nevens ons
liggend boek niet veel wetenswaardigs bevat, maar omdat de
kennisneming daaraan, bij het publiek, weinig of geen nut
kan nichten. Behoudens beter oordeel, hadden wij het doelmatiger gekeurd, wanneer de Heer B O Ü R I C I Ü S zijn opftel,
en het refultaat zijner ondervinding en overtuiging, ter kennis had gelieven te brengen van de Hoofdadministratie der
Gevangenisfen, zonder zich daarbij te begeven in eene wederlegging van het artikel in het Journal de la Haye; aangezien het toch niet kan ontkend worden, dat de fchermutfeling tegen gezegde artikel, in het wezen der zake, gerigt is
tegen hetgeen e r , naar het ftelftel van 1821, door het Gouvernement , verordend of nagelaten , gedaan of niet gedaan is.
Wij achten ons niet bevoegd, om tusfchen e o ü R i c i u s
en D. T. G. te beflisfen; dan evenmin kunnen wij de redenen beoordeelen, die de handelingen der Hoofdadministratie
hebben geleid ; en het fchijnt ons, uit dezen hoofde, eenigzïns gewaagd, o m , naar aanleiding van een, blijkbaar v o o r
het buitenland vervaardigd, vlugfchrift, in eene openlijke

beoordeeling te treden van zaken, wier beleid, welligt door
ons geheel onbekende omftandigheden, gewijzigd is gewor
den. De juiste denkbeelden en opgeklaarde begrippen, welke
de Schrijver, op vele plaatfen van zijn w e r k , doet uitko
men, (afgefcheiden van verfchillen over hetgeen er al of niet
vsrrigt i s , gedaan of niet gedaan had behooren te worden)
befchouwen wij allezins waardig, om aan de kennisneming
van het Gouvernement te worden onderworpen; en wij vermeenen te mogen vooronderftellen, dat aan derzelver mededeeling, bij hetzelve, eene niet onwelkome ontvangst zou
zijn te beurt gevallen; welkomer zeker, dan op de wijze,
waarop de Schrijver heeft goed gedacht zijne meening, voor
het publiek, kennelijk te maken. (*)
De Heer B O U R I C I U S honde ons de openhartige uiting
van ons gevoelen ten goede, en ontvange tevens onzen dank
voor het wetenswaardige, dat dit gefchrift (de gefchillen met
het Journal ter zijde Hellende) ter onzer kennis bragt. On
der dat wetenswaardige behoort vooral de vermelding van
den weldadigen invloed der klasfificatie. Wij willen die hier
mededëelen: „ Van October 1835 tot en met September 1836
„ t o c h , toen de klasfificatie nog niet was ingevoerd, zijn in
„ het geheel 765 dagen cachotftraf aan de gevangenen te
„ Leeuwarden opgelegd. Van den 1 Januarij tot ultimo De„ cember 1837, flechts 548. Zij zijn derhalve 30 ten hon„ derd verminderd.. Hoe opmerkelijk dit ook z i j , veel merk„ waardiger nog is de ftrafverdeeling naar de klasfen. Van
„ 20 gevangenen der eerfte klasfe werden 11 geftraft met 112
„ dagen cachot: dus 5 5 / met gemiddeld tien dagen ftraf.
„ Van 100 der 2de klasfe zijn 28 geftraft met 164 dagen: dus
„ 28°/o
t gemiddeld zes dagen. Van 220 gevangenen der
0

o

m e

(*) Dat publiek zou echter kunnen vragen: „ waarom
(zie de noot op bl. 73.) „ het beheer te Leeuwarden van
„ meening i s , dat geen aannemen van ledematen in de ge„ vangenis toegelaten mag -— en dat ook het Heilig Avond„ maal niet toegediend moet worden ?" ten einde de gronden
voor deze meening te toetfen aan de leere der H. Schrift,
volgens welke C H R I S T U S gekomen is, niet om te zoeken
regtvaardigen,
maar zondaars tot bekeering — en aan het
voorbeeld van den Heiland, die aan den boetvaardigen moor
denaar de verzekering fchonk: Heden zult gij met mij in het
Paradijs zijn.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

3de klasfe zijn 40 geftraft met 202 dagen: dus 1 9 % met
gemiddeld vijf dagen. En van de 160 der 4de klasfe zijn
18 geftraft met 70 dagen: dus l l ° / o met gemiddeld vier
dagen. — Ziet men hierdoor niet, dat de klasfificatie op
hechte grondflagen rust; dat zij niet willekeurig i s , maar
op daadzaken gegrond; dat het een weldadige maatregel
i s , die 160 van de 4de klasfe buiten aanraking te houden
met de meer bedorvenen van de 3 d e ; dezen met de flechteren van de 2de, en deze laatften eindelijk met bet uitvaagfel, waaruit de eerfte klasfe is zamengefteld? Wij
achten het althans overbodig te fpreken, waar cijfers bewijzen."
Nog eens herhalen wij hier: voor allen, die met Gevange*
nen en Gevangenisfen in betrekking fiaan, bevat dit boek veel
wetens- en behartigenswaardigs; maar het publiek is niet in
de gelegenheid, daarmede eenige winst te doen; het kan al
leen , met den bekwamen Schrijver, wenfchen: „ dat onze
„ eerbiedwaardige, verlichte en regtvaardige Koning genoe„ gen moge fcheppen in het herdenken der weldaad aan zijn
„ Volk gefchonken door de hervorming van de Gevangenis„ fen, bij het ftelfel van 1821; en dat Hij dezelve moge be„ kroonen, door de laatfte hand te leggen aan dit zoo be„ langrijk onderwerp, waartoe Deszelfs Beflüit van 1820 den
„ grond gelegd heeft."

Iets over Vaderlandsliefde, voor jonge lieden van eenige ont
wikkeling uit den befchaafden ftand, door p. j . c o s T E R U S . Te utrecht, bij van Paddenburg en Comp. 1838.
In gr. 8vo. f: - 90.
Ts iedere poging, die aangewend wordt om Vaderlandsliefde
aan te kweeken en het belang van de beoefening dezer deugd
voor te dragen, lofwaardig, het verblijdde Receöfent dan
ook , dat dit Iets over Vaderlandsliefde door den Heer c o sTERUS
het publiek niet onthouden is. In het Voorberigt
deelt de Schrijver de aanleiding tot het opftellen van dit ftuk
je mede. Het was op de prijsvraag, uitgefchreven door de
Maatfchappij tot Nut van V Algemeen: waarin beflaat Va
derlandsliefde ? van welk een belang is de beoefening dezer
deugd? dat de Schrijver hetzelve inzond, e n , hoezeer de be
oordeeling gunftig w a s , mogt het echter den prijs niet weg-

dragen. De Schrijver betuigt Heeren Beoordeelaren zijnen
dank voor het goedgunftige oordeel; Recenfent bedankt den
Heer C O S T E R U S , dat hij tot de uitgave befloten heeft.
De inleiding, eene herinnering aan de algemeene wet der
liefde bevattende, doet ons derzelver beoefening als eenen
heiligen pligt kennen, terwijl de bevordering van algemeen
menfchenheil als het doel van alles wordt voorgefteld ; wor
dende de drangredenen hiertoe, naar het begrip der L e z e r s ,
die de Schrijver zich heeft voorgefteld, verftandig ontwik
keld. Eenige denkbeelden, uit P O P E ontleend, (dezelfde, die
door den Hoogleeraar V A N D E R P A L M in zijne Redevoering
oyer de algemeene Welwillendheid aangehaald zijn) worden
op bl. 5 , betrekkelijk den band, die tusfchen menfchen en
menfchen beftaat, zeer doeltreffend aangebragt. Verder wordt
de vraag beantwoord: waarin beftaat Vaderlandsliefde ? ver
volgens aangewezen, hoe de Nederlanders vooral reden heb
ben , om met Vaderlandsliefde, in den hoogden zin genomen,
bezield te zijn; en eindelijk aangetoond, van welken aard
Vaderlandsliefde zijn en waartoe zij ons verpligten moet.
De eerfte vraag vooral w o r d t , bij vele belangrijke opmerkin
gen , zeer juist behandeld, en alle punten menschkundig en
wijsgeerig uiteengezet: grond, ouders, bloedverwanten, vrien
den, taal, zeden, gewoonten worden hier opgegeven, als
krachtig werkende, om de liefde tot het Vaderland te beves
tigen; terwijl vrijheid en hefchaving, waar zij in een land
wonen, als voorname gronden der Vaderlandsliefde worden
opgegeven. Voor Nederlanders fchrijvende, wier Gefchiede
nis zoo rijk aan voorbeelden van onpartijdige en onbekrompeneVaderlandsliefde, heldenmoed, opoffering in heldendeugd
i s , zouden, in dat gedeelte, waarin de Schrijver aantoont,
hoezeer zij reden hebben om met Vaderlandsliefde bezield te
zijn, eenige voorbeelden uit dezelve niet alleen eene aange
name afwisfeling gegeven, maar hetzelve voorzeker belang
rijker gemaakt hebben. Het is ook hier waar: leeringen wek
ken , voorbeelden trekken. De Schrijver fpreekt toch van de
t r o u w , den moed, den vrijheidszin, de opregtheid der Ne
derlanders; daar dus waren, vooral ter opwekking en navol
ging voor de aankomende jongelingfchap, zoodanige voorftellingen. gepast geweest, en het geheel had in levendigheid
en belangrijkheid gewonnen. De beantwoording der andere
vragen bevat veel voortreffelijks, en verdient niet minder om
ftijl en bondigen redeneertrant lof. Nu en dan wenschten wij

wel wat minder omflagtigheid; in het laatfte gedeelte echter,
de aanwijzing bevattende waartoe de Vaderlandsliefde verpligt,
had de Schrijver eene gefchikte aanleiding gehad, om, fprekende
over het zoeken en bevorderen van verlichting en befchaving,
wat meer uitvoerig te gewagen van zulke Inrigtingen, die
ook Nederland, boven andere landen, hiertoe bezit, daar
de aanprijzing van en de opwekking om aan dezelve deel te
nemen en mede te werken hier goed geplaatst en tot de
volledigheid der Verhandeling zoude dienftig zijn geweest.
Nog eene aanmerking: Hoezeer wij hier ons gevoelen
niet openleggen over de ftaatkundige begrippen, die onze
Landgenooten in de jaren 1787 en 1795 verdeelden, en veel
minder nog de beginfelen willen opfporen, waaruit zooveel
uveefpalt ontftond, erkennende dat, bij eene onberadene zucht
tot regeringsverandering, veel dwaling en vergrijp heeftplaats
gehad, en allen, die den bitteren beker der Staatsomwente
ling dronken, zich jammerlijk hebben misleid gezien, zoo
durven wij toch beweren, dat er velen onder geweest zijn,
die, met de beste inzigten voor het heil des Vaderlands, ter
goeder trouwe gedwaald hebben en Gode en der deugd ge
trouw gebleven zijn. Wij kunnen ons dus geenszins ver
eenigen met hetgeen de Schrijver, bl. 4 2 , omtrent de hsndelingen onzer Landgenooten te dien tijde aanmerkt, als hij
zegtj „ E e n s , jeugdige vrienden! vergaten onze Voor„ ouders ( ? ) God en de deugd, en hun kwaad voerde
„ de ftraf met zich. Het was in 't laatst der vorige e e u w ,
„ dat zij de prooi werden van anderen, die God en de
„ deugd mede hadden verlaten. Dat was eene vcrfchrik„ kelijke ftraf! Ook hun ware eene pest verkieslijker ge„ weest," enz. maar getuigen eerlijk en rond, dat ons deze
denkbeelden zeer ftootten, vooral daar z i j , naar ons inzien,
geenszins ftrooken met den echt liberalen Christelijken zin
en de heldere begrippen, die anders in het werkje doorftralen. De aangehaalde plaats niet in verband met het voor
gaande en volgende befchouwende, zoude men hier eerder
aan de Paradijsgefchiedenis dan aan de Revolutie van 1795
denken. De Schrijver houde het ons ten goede; zulk een
t o o n , waar en door wien ook aangeflagen, is onvoorzigtig
en met dsn geest der liefde ftrijdig.
Spruite echter aller Vaderlandsliefde uit die edele beginfe
len voort, welke de Schrijver opgeeft! Dan zal het Vader
land ons iteeds dierbaarder worden; men zal hetgeen men
bemint zoeken te behouden, en in de pogingen, welke men

tot behoud van al dat dierbare aanwendt, zal zich de Vaderlandsliefde het fchoonst openbaren. Hét werkje vindevele
L e z e r s , en ftichte ook bij jonge lieden van eenige ontwikling uit den befchaafden ftand veel n u t !

Grondbeginfelen van Zedekunde-- en algemeene Wereldkennis,
eenigzins vrij bewerkt naar de Principes philofophiques van
den Kolonel D E W E I S S. Naar het Fransch. Hde of laatfte Deel. Te Groningeu, bij J. Oomkens. In gr. 8vo. 420
Bl.fi-:
D i t tweede Deel van het w e r k , dat wij in N ° . 2 voor
1836, bl. 73 e. v . , aangekondigd en beoordeeld hebben, bevat de volgende verfcheidenheid van onderwerpen: Schets
van een' Wijze, kennis, fchoone Kunften, ondervinding, zelfbeoordeeling, Burgermaatfchappij,
oorfprong der Maatfchappijen , voortgang der Staatsbefturen , vergelijking der onderfcheidene Regeringsvormen, wetten, vrijheid, misdrijven en
ftrafen,
zeden, uit een ftaatkundig oogpunt befchouwd,
weelde, de Forst, de Burger, de Raadsheer, de Geestelijke,
de Krijgsman, de Natuurlijke Godsdienst, er is een God,
Gods eigenfchappen en volmaaktheden, onfterfelijkhêid, eerdienst, dood, graf, wijsgeerig ontwerp.— Bij het doorlezen
van dit Deel is R e e . in zijn oordeel, over het eerfte geveld,
ten volle bevestigd geworden; en hij zou dus op nieuw dergelijke ftalen, als te voren, zoo wel van het goede, degelijke en juiste, als- van het veelzins verkeerde, oppervlakkige en overdrevene, dat er in voorkomt, kunnen te voorfchijn brengen; maar hij acht d i t , na al het toen gezegde,
overtollig, te meer, daar hij op nieuw reden gevonden heeft,
om niet zeer hoog met dit werk te loopen. — Bovendien
heeft hij blijken aangetroffen, dat het oorfpronkelijke alles
behalve nieuw i s , maar integendeel eene halve eeuw o u d ,
daar op meer dan ééne plaats, waar de Schrijver van gebeurtenissen of plaats hebbende zaken zijns tijds gewag maakt,
onderaan het jaartal 1785 aangeteekend ftaat. Het oude of
nieuwe doet nu wel op zichzelf niets tot de waarde eens
w e r k s ; maar men verlangt en verwacht toch met reden, dat
in een zoodanig werk, dat thans als nieuw zijnde vertaald en
uitgegeven wordt, aanmerking genomen zij op hetgene, dat er
met den voortgang des tijds, ten opzigte der daarin behan-

delde ftof, gebeurd of gefchreven Is: ja het tegenwoordige
werk bevat onderwerpen, waarover in de laatfte halve eeuw,
zoo wel door gefchriften, als door de gebeurtenisfen der
Volken en der perfonen, een nieuw licht verfpreid is geworden , en menige lesfen der ondervinding op te zamelen zijn;
van welk alles, bij eene grondige en ordelijke behandeling,
de fchoonfte partij voor Zedekunde en algemeene Wereldkennis zou kunnen en moeten getrokken worden: Ree.vindt
dus nu althans geene reden, om zijne aankondiging met eene
hoogere aanprijzing, dan die van het eerfte Deel dezes werks,
te befluiten.

Het Dal Kerah, of de Pelgrimsoogst, een Perziaansch Verhaal, of iets over godsdienftige en zedelijke onderwerpen,
als: Gods Voorzienigheid, onfterfelijkheid, deugd, beproevingen enz., alsmede eenige vlugtige gedachten over de onderfcheidene vormen van Beftuur, met name het Abfolutismus of het willekeurig Gezag, de
AristocratifcheRegeringsvorm , de zuivere Volksregering en het Monarchaal-conftitutioneel ftelfel, met aanwijzing der voordeden van de laatstgenoemde ftaatsinrigting, door H. j . A B B R I N G , Ridder
der Orde van den Nederlandfchen Leeuw. II Deelen. Te
Groningen, bij C. M. van Bolhuis Hoitfema. In gr. 8vo.
XXXI, 282 en 430 £/. ƒ 6 • 20.

D e Heer A B B R I N G , d i e , door zijnen Vrijgeest en andere
fchriften, als Schrijver reeds niet ongunftig bekend is, levert
in dit werk eenen R o m a n , onder den naam van het Dal Kerah, naar des hoofdperfoons woonplaats in Perzië, welke
echter voor den hoofdinhoud niet bijzonder belangrijk is ,
zoodat het naar dien Perziaan even goed of beter A B D A L L A H had kunnen heeten. De naam van Pelgrimsoogst is ons
minder duidelijk voorgekomen: de Schrijver zegt er wel in
de Voorrede v a n : „ Dewijl de reis door het leven voor de
„ meeste ftervelingen met lijden en zorgen, dikwijls ook met
„ angften gepaard gaat, — e n , in het kleine, de reis eens
„'pelgrims ook met veel lijden vergezeld gaat, — zoo ont„ leende ik van zoodanigen perfoon den naam voor deze ge„ fchiedenis, en noemde dezelve een' Pelgrimsoogst"; maar
vermits derzelver held niet ais pelgrim reist, en de bcna-

ming van oogst bij een' pelgrim minder te pas komt, zoo
valt hare gepastheid voor dit werk niet zeer in het oog.
„ De meeste tooneelen van dit verhaal," zegt de Schrij
ver , QFoorr. bl. X I I ) „ moeten flechts dienen tot beelden
„ van lijden en beproevingen, welke ons hier op aarde be„ jegenen kunnen." — A B D A L L A H , de zoon van eenen
Perzifcken Staatsdienaar, d i e , nadat zijn vader in ongenade
gevallen i s , zich in het dal Kerah nederzet, is zoodanig ie
mand , die in vele beproevingen komt, door de inblazingen
van den Dervisch A B D Ü L , eigenlijk eenen dus vermomden
boozen geest, ten kwade, ja eindelijk tot de grootfte buitenfporigheden vervoerd, en in de grootfte gelegenheden gebragt, maar door de raadgevingen van den heremiet J E c H I R , eigenlijk zijnen dus vermomden befchermgeest, ten
goede geleid, gered, en eindelijk aan deugd en geluk geheel
wedergegeven wordt. Deszelfs vrouw M I R Z A is door den
Schrijver voorgefteld, als in onfchuld en deugd boven hare
fekfe in ' t algemeen verheven, „ daar d e z e , " zegt hij, ( t . a.
p. bl. XIV) „ ongeacht de vele deugden, die zij kan b e .
„ zitten, zich dikwijls meer toelegt, om zich te tooijen in
„ witte japonnen, waarmede zij zich zoo bevallig weet te
„ verfieren, dan wel met een zoodanig kleed, als ik mijne
„ M i R z A heb gegeven" : (een flecht en vrij fcherp compli
ment aan de vrouwen!)
Het kleed der verdichting van dezen Roman is zeer luch
tig zamengefteld, en daaraan fchijnt de meeste moeite niet
befteed te zijn; want.men vindt hier niet zoozeer een aaneengefchakeld gefchiedverhaal, maar meestal gefprekken van
A B D A L L A H met den een' of ander' van de drie overige ge
noemde perfonen, waarin vooral A B D U L en J E C H I R zeer
lange, breedfprakige, en wel eens in herhaling vallende re
deneringen voordragen. Des te meer heeft de Schrijver zich
toegelegd op eene ernftige behandeling van de op den titel
genoemde onderwerpen. Zeer gaarne doet Ree. hulde aan
het loffelijk zedelijk d o e l , dat de Heer A B B R I N G zich hier
mede voorgefteld heeft; hulde ook aan de gezond verftandige
en godsdienftige denkwijze, die hier veelzins te voorfchijn
komt, en vele plaatfen van dit werk zeer lezenswaardig
maakt: maar met dit al kan hij niet ontveinzen, dat de veel
heid en ongelijkfoortigheid der onderwerpen, en de groote
uitvoerigheid, waarmede fommige behandeld worden, eene
overladenheid in dit werk teweeg brengen, die voor deszelfs

nuttig doel niet gunftig is. Belangrijk is het b . v . , jonge
lieden het gevaarlijke te toonen, van zich in de ftaatsbelan.
gen huns Vaderlands ongeroepen te mengen; maar was het
daarom noodig, voor de politieke befchouwingen, daartoe
behoorende, twee derden van het eerfte Deel te hefteden?
Onder alle de ftaatkundige drogredenen van A B D U L komt
ook hier en daar iets waars en goeds v o o r , dat de Schrijver
zelf, in de aanteekeningen, te regt verdedigt; maar jammer
is h e t , dat hetzelve gelegd wordt in den mond van zulk een
zedelijk monfter, als A B D U L zich doet kennen. — In het
tweede Deel, bl. 1—91, deelt A B D U L aan zekeren H A D I ,
een dergelijk monfter, een plan van Atheïsme en Materialisme mede, ter verwoesting van het Christendom: de Schrijver zegt, dat hetzelve een uittrekfel is uit een handfchrift,
gevonden op het doodbed van eenen vrijgeest, (men zegt
van D I D E R O T ) en heeft hiermede het voorzeker loffelijk
oogmerk, om „ menig onergdenkend verftand te waarfchu„ w e n " ; maar is het wel noodig, is het zelfs wel geraden,
ja is het wel der moeite waardig, dien onzin hier met zoo
groote uitvoerigheid te vermelden? moesten die dwaasheden
der voormalige Franfche en Engelfche ongeloovigen niet liever aan de vergetelheid overgegeven, of anders derzelver
ongerijmdheid en nietigheid met weinige, maar groote en fikfche trekken in het licht gefteld worden? — Voor het overige vindt men ook in dit tweede Deel zeer veel goeds, ja
fchoons, b . v. in de pogingen van J E C H I E , om de bezwaren van A B D A L L A H tegen de Godsdienst op te ruimen;
maar, gelijk meer in dit w e r k , fcheen het R e e . wel eens
voor een' Roman te ernftig, voor een' Aziaat te Europeesch, voor een' Mohammedaan te Christelijk t o e ; doch hij
moest tevens bekennen, dat het bij zulk eenen veelfoortigen
inhoud en bij zulk eene inkleeding moeijelijk i s , de eigenaardige kleur van het kleed altijd te kiezen en te behouden.
— Of de verregaande en wel doorgaande buitenfporigheden
van A B D A L L A H , na al het voorgaande , waarfchijnlijk en
overeenkomftig zijn karakter verdicht zijn, zou men nog al
kunnen betwijfelen; maar in zoo verre is het confequent,
d a t , wanneer men iemand het geloof aan God en al het Goddelijke heeft weten te benemen, gelijk aan A B D A L L A H door
A B D U L en H A D I gefchied was, hij dan tot allerlei zedeloosheid in ftaat is. — In fommige der laatfte tooneelen van
dit werk is de verdichting hoog en akelig en onwaarschijnlijk

genoeg opgedreven, zoo als in het ombrengen van H A D :
door A B D U L , na de fchrikkelijkfle wederzijdfche vervloe
kingen ; in het verdwijnen van het tooverpaleis van K E T U R A , een meisje, op hetwelk A B D A L L A H verflingerd ge
raakt w a s ; in het doordeken van haar door hemzelven, op
het eerde bevel van J E C H I R , waarna zij in eene flang ver
andert: zelfs is de verzoening van M I R Z A met A B D A L 
L A H , na zoo fchandelijke ontrouw, wat zeer fpoedig en
gekunfteld. Ten opzigte van de drie eerde punten, zal de
Schrijver zich misfchien daarop beroepen, dat hier het werk
van booze geesten onder fpeelt, en dat het dus zoo boven
het gewoon menfchelijke opgedreven zijn moest: n u , dat zij
dan z o o ! maar R e e . wenscht t o c h , dat men hieraan geen
voorbeeld nemen m o g e , om die DU infernales in de R o 
mans eene rol te laten fpelen, als zijnde d i t , naar zijn in
zien , zeer gefchikt, om bijgeloof en ondeugd in de hand te
werken. Geenszins echter wil hij dit laatde den Schrijver
dezes werks te laste leggen; maar, hoewel hij niet met hem
indemmen kan, die {Voorr. bl. V I , V I I ) in de gefchiedenis
van J O B (*) zulke verdichting, of in andere plaatfen der
H. Schrift grond ter verdediging van zulke fictiën vindt,
wil hij nogtans gaarne deszelfs loffelijke bedoeling prijzen,
welke w a s , „ onder eene Oosterfche inkleeding aan te too„ n e n , dat het booze beginfel op niemand onzer iets vermag
„ door bedwang, en dat wij tot het kwade niet worden
„ overgehaald, dan met onzen eigenen wil en onze eigene
„ toedemming; dat h i j , die God vreest en liefheeft, Hem
„ zoekt en aanbidt, nimmer door Hem, dan in fchijn en
„ flechts voor eenigen tijd, verlaten wordt, maar hij einde„ lijk al zijne booze lusten zal overwinnen, en zijne reine
„ en heilige gebeden om kracht tot deugd verhoord zullen
„ worden."
(*) De Heer A B B R I N G vergist zich zeker, wanneer hij
z e g t , dat J E Z U S zelf zich op de gefchiedenis van J O B be
roept: althans R e e . weet zich niets hiertoe betrekkelijk te
herinneren; en al ware dit z o o , dan zou hij er nog niet on
bepaald een bewijs voor de historifche waarheid in durven
dellen, want J E Z U S kon immers zeer wel eene leerrijke
verdichte gefchiedenis aanhalen, die in den bundel der H .
Schriften zijns Volks opgenomen w a s , gelijk Hij zelf zich
niet zelden van verdichte verhalen bediende.

Geron , of de Oude op den Berg. Een Boek voor Ingewijden,
door H , j . A B B R I N G . Ijle Deel. Te Groningen, bij P . S.
Barghoorn. In gr. 8vo. XXII en 304 bl. f l . 50.
D e Schrijver kondigt dit gefchrift a a n , als zijnde geheel aan
ernst en zedelijkheid gewijd, maar hetwelk hij met eenige tooneelen van eenen anderen aard, ontleend uit de gefchiedenis van
G E R O N , F R Y D A L , T H E O N E , T H E O N en G U L I B A L D , heeft
afgewisfeld. Het werk zal dan een zedelijke Roman moeten
zijn, waarin ernftige of godsdienftige en zedekundige voorftellingen de verdichte gefchiedenis tot voertuig hebben. Het
oogmerk van zulk eene wijze van fchrijven is dus waarschijn
lijk, meer onderhoudend te zijn, dan dit in een doorgaand
betoog mogelijk is. De Schrijver zegt dan o o k , dat deze
afwisfeling plaats heeft „ ten gevalle van eenige jeugdige
„ lezers."
's Mans voorname bedoeling fchijnt te zijn, het geloof
aan de leer van het Christendom, in tegenftelling van twij
fel en ongeloof, aan te prijzen, als het krachtigfte middel
tegen zondige driften en de door derzelver involging veroor
zaakte zielskwellingen. Voorwaar een prijfelijk doel! Maar
naar ons oordeel moet de eenzijdige voorftelling van de leer
der Christelijke Openbaring in dit werk de bereiking van dit
doel grootelijks in den weg ftaan. Tot een voorbeeld voe
ren wij het volgende aan. Nadat G E R Ö N , in wiens karakter
„ een hoofdtafereel van liefde tot God en Godsdienst" wordt
afgemaald, gezegd heeft, dat hij langen tijd voor God iets
meer dan niets had willen zijn, vervolgt hij het verhaal van
zijne bekeering aldus: „ De met volle klaarheid in mij op„ Hijgende gedachte, dat God tot alles, waardoor Hij zich
„ in de volheid van Zijne magt wil openbaren, louter een
„ niets behoefde, en alleen de zuiverfte ledigheid het vat„ baarfte element is voor Zijne alles vervullende invloeden,
„ was de eerfte beweging van een nieuw leven in mij." Op
eene andere plaats heet h e t : „ De ziel wordt ten laatfte
„ zoo ver gebragt, dat haar alles ontvalt; zoodat zij 'als
„ 't ware op genade en ongenade zich drijven l a a t , en zich
„ moet overgeven. Eene onmerkbare overmagt dwingt haar
„ meesttijds, dat zij alles aan God zonder voorwaarde moet
„ overlaten, dewijl zij overtuigend ziet en w e e t , dat zij
,, niets k a n , niets heeft, niets vermag, en dus eindelijk ge-

„ heel loslaat." Wij dachten hier onwillekeurig aan de vijf
dierbare Nieten van Vader M I S E R A S . Dat ook een god
vruchtig Christen vele jaren na zijne bekeering, en wel eerst
op zijn derf bed, „ aan hen, die zijne papieren in bewaring
„ hadden, den last gaf, om alle ontuchtige en vuile pren„ ten en alle zedelooze en ligtvaardige gefchriften, waar„ door hij de heilige Godsdienst had beleedigd enz., te ver„ branden," laten wij voor rekening van den Schrijver. Het
zonderlingde gedeelte van dit w e r k , echter, is een brief van
meer dan 8 bladzijden van G E R O N aan zijne geliefde. Wij
twijfelen, of wel ooit eene andere vrouw of meisje het
heeft durven wagen, o m , na het ontvangen van zulk eenen
brief van haren minnaar, hem tot echtgenoot aan te nemen.
De Lezer oordeele uit het volgende, hetwelk wij onder an
deren in denzelven aantroffen:
„ Mijn hart is week, buigzaam, voor eiken zachten in„ druk vatbaar, zoo lang niet het een of ander aan mijne
„ overtuiging den oorlog verklaart; dan wordt het d a a l , dan
„ verdwijnen alle betrekkingen van voor mijne oogen; dan
„ zijn mij vader, moeder, vriend, vrouw niets; dan da ik
„ met mijne grondftellingen vast op mijne plaats en trotfeer
„ uit verachting de ganfche wereld. — Dit nu op u toege„ past, zoo is het bij de bepaling van den trap van uw toe„ komend geluk niet meer de vraag: of gij mijne denkwijze,
„ ingeval zij u mishaagde, zoudet kunnen hervormen, —
„ want dit zult gij nooit vermogen — maar of uwe denk„ wijze met de mijne overeenftemt, en we-1 naar haren ge„ heelen omvang en al hare beperkingen ? Verder, of gij u
„ op den weg der overtuiging tot aanneming mijner grond„ (tellingen zult laten leiden, ingeval zij niet reeds de uwen
„ waren? — Wanneer ik ooit bij mijne tweede ziel demin„ fte onverfchilligheid of traagheid in hare zedelijke vorming
„ ontdekte, zoude aanftonds mijne genegenheid, achting en
„ liefde voor u in eene aanmerkelijke mate dalen. Doch
„ mijn geduld is onuitputtelijk, als ik met eenen langzaam
„ voortgaande heb te doen. — Wil hij echter opzettelijk
„ blijven ftaan, voorbedachtelijk dralen, of wel zelfs, flap
„ van zenuwen en van lendenen, zich neerleggen, dan ver„ dwijnt mijn geduld, en in deszelfs plaats treedt verach„ ting. — Er zijn veelvuldige aanleidingen, waaruit onder
„ echtelieden gefchillen kunnen ontdaan. — Welligt vraagt
„ g i j , hoe ik m i j , ingeval dezulke onder ons oprezen, daar-

„
„
„
„

bij zoude gedragen? Hier is het ronde, vrijmoedige antwoord: zacht als een vriend; koud en vast als een r o t s !
Gefield echter, dit gedrag baatte niets, dan zij ons God
genadig !"
Onze Lezers vragen welligt, van welk gevolg deze malfche en regt galante brief was? — Het huwelijk^ ging d o o r ,
en werd ingezegend, „ z o n d e r , " dus klaagt de, echtgenoot
zelf, „ ooit de zegeningen Gods en der natuur deelachtig
„ te worden, dewijl i k , in eene fchoone denkbeeldige we„ reld levende, mijne gefchiktheid voor de genietingen der
„ natuurlijke wereld onderdrukt en elke opwekking daartoe
„ met tegenzin van de hand gewezen had." Hoe het echt e r , dïar de zaken zoo ilonden, mogelijk w a s , dat de vrouw
eindelijk, gelijk de man verder verhaalt, „ mij verliet met
.„ ons kind," betuigen wij niet te begrijpen. Ten laatfte
geeft de verlaten echtgenoot nu zelf den zeer verftandigen
raad: „ Sedert dien tijd zou ik wel ernftig elk goed meisje
„ voor den misftap willen waarfchuwen, van, zonder het
„ ftrengfte onderzoek van zichzelve, met eenen geleerde,
„ aan wien zij mannelijke vastheid, meer geest dan zinnelijk„ heid, en eene zelfbeheerfching ontdekt, die door geene
„ natuurlijke behoeften kan geftoord worden, zich in te la„ ten." Daar de, fmaak verfchilt, hebben wij door het medegedeelde onze Lezers zelve in de gelegenheid willen ftellen, om te weten, wat zij in dit werk vinden zullen. Als
Roman kunnen wij over hetzelve nog geeti oordeel vellen,
dewijl het verhaal in dit Deel te afgebroken eindigt, om deszelfs eindelijken afloop te kunnen gisfen. In het volgende
Deel zal de Schrijver zijne Lezers verpligten, door hen bekend te maken met den boom, van welken hij zijne gelijkenis ontleent, als hij den mensch noemt: „ een hemelfche
„ vrucht op eenen zwakken ftam geënt. De laatfte fterft,
„ — moet fterven — om de eerfte tot rijpheid te brengen."

Neêrlands Heldendaden te Land, van de vroegfte tijden af
tot in onze dagen; door j . B O S S C H A , Hoogleeraar aan de
Militaire Academie te Breda. XIFde tot XXIIIfte Aflevering. Te Leeuwarden, bij G. T . N . Suringar. 1835—1338.
In gr. 8ro. 659 Bladz. Bij Inteek. f 7 - 3 0 , buiten Inteelt, f 9 - 65.
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In deze tien Afleveringen fchenkt ons de Hoogleeraar

BOS»

het tweede Deel van het belangrijk w e r k , van welks
eerfte Deel (Afiev. I —XIII) wij vroeger (*) onzen Lezers
verflag hebben gedaan. Dit tweede Deel bevat het tijdperk
der Oorlogen tegen Frankrijk federt den Munfterfchen Vrede
(1648) tot den Vrede van Men (1748) en omvat alzoo eene
geheele Eeuw. Met eene geringe wijziging van zijn vroeger
plan, om ook de Oorlogen tegen het Frankrijk der Omwenteling in dit Deel op te nemen, en het derde alleen aan de
gebeurtenisfen van onzen leeftijd te wijden, heeft de Schrijver, door den grooten rijkdom der ftof belemmerd, het beter
geoordeeld, dit reeds lijvig boekdeel met den Vrede van
Aken te befluiten. Hetzelve bleek o n s , bij de meest gezette
lezing, met dezelfde onpartijdigheid, naauwkeurigheid en
geleerdheid als het vorige Deel bewerkt te zijn. Overal heeft
de Schrijver geput uit dé beste gelijktijdige inlandfche bronSCHA

nen,

als

b.

v.

A I T Z E M A ,

S Y L V I U S ,

V A L K E N I E R ,

den Europefchen Mereurius, enz. en daarbij tevens een nuttig gebruik gemaakt van de beste werken over
de krijgskundige Gefchiedenis dier tijden, 'in Frankrijk, Engeland en Duitschland uitgegeven; als b . v. die van Q Ü I N R O U S S E T ,

CIJ,

F E U Q U I E R È S ,

A L L E N T,

S E Y D E L ,

C O X E,

S M Y T H ,

den Spectatear Militaire,
het Neues Militar. Journal, het
Oestreichifche Militar Zeitfchrift enz. enz. Men zal moeten erkennen, dat er tot dusverre in onze taal geen werk beftond, waarin de' Oorlogen, in de Nederlanden gevoerd, zoo
grondig en oordeelkundig bearbeid zijn. ( f ) Maar vooral
heeft de Schrijver zich bevlijtigd, o m , waar d i t ' t e pas
kwam, de eer der Nederlandfche Legerhoofden en krijgsbenden te handhaven, hun belangrijk aandeel in de fchitterendfte
wapenfeiten (door vreemdelingen zoo vaak in de fchaduw of
op den achtergrond geplaatst) naar waarde en naar waarheid
te doen uitkomen, hen te verdedigen tegen onverdiende befchuldigingen, en hunnen roem ta ftaven, nu eens uit e c h t e ,
tot dusverre weinig opgemerkte ftukken, dan weder door het
getuigenis van vreemden, ja van vijanden zejve. Hierdoor
is dit boekdeel eene hoogstbelangrijke bijdrage geworden voor
(*) 1832, bl. 634. 1833, bl. 3 5 5 , en 1836, bl. 388.
. ( f ) Wij zeggen dit, zonder aan uitmuntende Monographi'ên , inzonderheid aan die van den Heer M E R K E S , te kort
te willen doen.

Hollands roem, en verdient in dit opzigt niet minder de belangftelling onzer Landgenooten, dan dat van den Heer D E
J O N G E
over het Zeewezen. Menigeen zal ook nu eene
meer openlijke hulde gedaan vinden aan de dapperheid, door
zijne Voorzaten in deze Oorlogen betoond, dan tot dusverre
in de gedrukte werken daarover het geval was. — Ook de
hoogstbelangrijke inhoud van dit boekdeel boeit reeds van
zelf den Lezer. Of zouden Veldflagen als die van Senef
( 1 6 7 4 ) , Mont-Casfel ( 1 6 7 7 ) , St: Denis ( 1 6 7 8 ) , Fleurus
( 1 6 9 0 ) , Steenkerke ( 1 6 9 2 ) , Neerwinden ( 1 6 9 3 ) , Ramelies
( 1 7 0 6 ) , Oudenaarde ( 1 7 0 8 ) , Malplaquet ( 1 7 0 9 ) , Denain
( 1 7 1 2 ) , Fontenai ( 1 7 4 5 ) , Luik ( 1 7 4 6 ) , Lafeld (1747) enz.,
of Belegeringen als die van Grave ( 1 6 7 4 ) , Namen (1692
en 1695), Bonn (1703), Rijs fel ( 1 7 0 8 ) , Doornik ( 1 7 4 5 ) ,
Bergen op Zoom ( 1 7 4 7 ) , Maastricht ( 1 7 4 8 ) , om niets
meer op te noemen, geene ftof opleveren, zoo rijk en belangrijk, als misfchien eenig tijdperk der Gefchiedenis
aanbiedt?
Slechts zeldzaam zijn ons, onder de lezing van dit even
naauwkeurig als onderhoudend w e r k , mistellingen voorgeko
men , en dan nog van te gering belang om te vermelden. Op
bl. 329, bij het verhaal van het gevecht bij Eieren, lezen
w i j : „ het Fort Philippine''''; dit zal St. Philippe moeten
zijn. Zoo o o k , bl. 413, (Slag van Oudenaarden) Maldeghem; lees Aweghem, of misfchien Wanneghem. Slechts een
maal ontmoetten wij eenen volzin, die ons duister voor
kwam. Op bl. 559 lezen wij: „ Geene andere gelegenheid
„ hebbende gehad, om hunne taktifche bekwaamheid te oefe„ nen, dan door hunne opftellingen kunftiglijk tot de naamletter vap dezen of genen Mijn Heer te o n t w i k k e l e n e n z .
Doch misfchien zinfpeelt dit op eene ons niet bekende omftandigheid of Anecdote.
Wij bevelen dit hoogstbelangrijk en echt vaderlandsch werk
der belangftelling en aanmoediging onzer Landgenooten drin
gend aan; en hopen, dat des Schrijvers nieuwe werkkring
en woonplaats hem niet verhinderen zullen, om,, met het be
loofde derde Deel, dit vaderlandsch Gedenkftuk op dezelfde
wijze voort te zetten en alzoo met roem te voltooijen.

De Koninginnen H U R I A s T P A R T M E L I S A B E T H ; volgens
de oarfpronk-elijke ftukken, berustende in het Britsch Mufeuni
1 2

128

F.

V O N

R A UM E R

en het Rijks - archief. Naar het Hoogduitsch van F . V O N
R A U M E R . Ijle Deel. 's Gravetihage, hij J. Kips, J. H. Z.
1838. In gr. 8vo. X en 256 Bl. ƒ 2 - 25.
I n dit w e r k , met een afbeeldfel van M A R I A , op haar zestiende levensjaar, verfierd, vindt men bijdragen tot hetgene
de Schrijver over het voorgemelde onderwerp, reeds medegedeeld heeft in zijne Briefe aus Paris en in zijne Gefchic$te Europas; en ten opzigte van zijne bedoeling en handelwijze zegt h i j , bl. 2 , 3 : „ I k zal mij ook thans, gelijk
„ vroeger, beijveren, o m , met de grootfte onpartijdigheid,
„ uit eenige bekende en gedrukte, zoowel als uit vele onbe„ kende en nietgedrukte bronnen, de wederzijdfche betrek„ kingen tusfchen E L I S A B E T H en M A R I A zoo veel mo„ gelijk op te helderen." De form van brieven aan eenen
vriend, die' hij hiertoe gekozen heeft, is flechts een zwak
voertuig der zaken, dat weinig uitkomt, en even zoo goed
hoofdftukken had kunnen genoemd worden. In het bijeenverzamelen van zulke ftukken, en het trekken van gevolgen
uit dezelve, zal het vooraj aankomen op de echtheid der bronnen, waaruit de verzamelaar geput, op ^volledigheid,
waarmede hij daarvan gebruik gemaakt, en op de onpartijdigheid,
waarmede hij daarin gehandeld, en befiniten daaruit afgeleid
heeft. R e e . vindt zich niet in ftaat, om over de twee eerfte punten ten opzigte van dit werk te oordeelen, maar wil
naar billijkheid en liefde voorondernellen, dat het daarmede
in orde i s ; doch wat de onpartijdigheid betreft, deze durft
hij den Schrijver niet zoo onbepaald toekennen, want deze
toont (zoo komt het hem ten minïte voor) fteeds blijken van
vooringenomenheid tegen M A R I A en voor E L I Z A B E T H .
Vele berigten zijn ontleend uit brieven van den Engelfchen
Ambasfadeur R A N D O L P H bij de Schotfche Koningin; maar
is hij wel zoo onbepaald te vertrouwen, daar hij zich, j a ,
wel fomtijds eenigzins gunftig over haar uitlaat, maar er toch
fteeds op uit i s , om de kwade geruchten omtrent haar, ook
de onzekerfte en ongerijmdfte, en dié van geen politiek belang waren, aan den Engelfchen Minister C E C I L L over te
brieven? en bij V O N R A U M E R vindt men, ten minfte naar
R e c . gevoel, maar al te zeer eene ueiging, om alles ten
ergfte op te vatten, en ten nadeele van M A R I A te gelooven
en uit te leggen. — Dat M A R I A dwaasheden, groote dwaasheden en verkeerdheden begaan heeft, wie zal d i t , onbes

vooroordceld zijnde, ontkennen? maar of zij daarom nog die
flechte en booze en misdadige w a s , waarvoor zij dikwijls
uitgekreten i s , en tot welk gevoelen V O N R A U M E R ook
blijkbaar overhelt, dit is eene andere vraag. Doch helaas!
wie zal in deze nog veelzins duistere en verwarde historie
geheel onpartijdig regter zijn! hoe veel kwam er niet in het
fpel, om het tot een chaos van inwikkeling en verwarring
te maken, zinnelijke liefde, vrouwelijke jaloerschheid, ftaatkunde, Godsdienst, — wat niet al! — „ De Koningin van
„ Schotland," fchrijft Lord B U R G H L E Y ( C E C I L L ) aan
E L I Z A B E T H ,
bl. 197, „ is inderdaad een gevaarlijk per„ foon voor uw' verheven rang {estate j en zal zulks altijd
„ blijven." Ja, juist! daar lag welügt de moeijelijkeknoop:
M A R I A ftond E L I Z A B E T H in den w e g , en daarom moest
zij op de eene of andere wijze uit den weg geruimd wor
den. — In een ander opftel, bl. 2 0 1 , werpt hij het ver
moeden o p , dat zij er geen zaak van maken z a l , om E L I 
Z A B E T H te laten vermoorden; ja V O N R A U M E R zelf, na
de mededeeling van eenen „ allerhevigften" brief, (gelijk hij
zelf dien noemt) van.en aan eenen onbekenden, ( b l . 242—
245) welks gezag dus in het minst niet blijkt, gaat (bl.245,
6) zoo ver, dat hij de fchriktooneelen fchildert, die zij zou
aangeregt hebben, indien zij vrij geweest ware. Mag d i t ,
zonder genoegzame gronden, aan de reeds grootelijks be
zwaarde te last gelegd worden door eenen Gefchiedfchrijver,
die onpartijdig onderzoekt, wat er gedaan en gebeurd is ? —
Doch wat hier obk van z i j , men zou toch mogen vragen,
wat E L I Z A B E T H regt gaf, om jegens M A R I A zoo te han
delen, als zij gehandeld heeft; en is het op zijn zachtst gefproken niet onbillijk, dat zij derzelver herhaalde verzoeken
om eene zamenkomst met haar onbeantwoord gelaten , en al
thans niet toegedaan heeft? V O N R A U M E R verdenkt meer
dan eens de opregtheid van M A R I A ' S fchrijven aan E L I Z A 
B E T H ,
zonder hiervoor iets anders aan te voeren, dan dat
zij zich (wat zekerlijk vrij zwak en flaauw was) over hare
zachtheid in dat fchrijven bij den Paus verontfchuldigt. Maar
wat moet men dan denken van E L I Z A B E T H ' S fchijnbaar deel
nemend fchrijven en berigt laten geven aan M A R I A , als men
bl. 226 en reeds vroeger leest, dat zij haar hare „ doodvijan„ din" noemt? Kan men van zulk eene, die zich in zoo
danige omftaudigheden tot Regter opwerpt, de noodige on
partijdigheid verwachten ?

Intusfchen, hoe men ook over de denkwijze van v o u
in deze zaak oordeele, hij heeft zich door deze
verzameling verdienftelijk gemaakt bij degenen, die lustmog.
ten hebben tot diepere onderzoekingen van eene zaak, die
misfchien wel nooit geheel in het heldere zal kunnen gebragt
worden, en waarvan hij zelf zegt, bl. 2 , dat, „ in fpijt van
„ alle nieuwe ontdekte daadzaken, de uitkomst en de flot„ fom" (bij onderfcheidene befchouwers) „ volftrekt van el„ kander zullen verfchillën."
R A U M E R

Dagboek eener Reis naar Rusland, met Z. M. Oorlogsbrik
de Panther, door den Kapitein - Luitenant ter Zee A . C .
E D E L I N G ,
in 1835. Te Doesborgh, bij Kets en Lambrechts. 1838. In gr. 8vo. 73 Bl. fï20.
V e l e bijzondere en te voren onbekende zaken zal men wel
uit dit bceksken niet vernemen: immers het meeste algemeen
wetenswaardige, dat er in voorkomt, is ook van elders bekend. Doch des Schrijvers oogmerk w a s , volgens de Voorrede, geenszins, iets nieuws over Petersburg mede te deelen; maar alleen, een getrouw verhaal te geven van hetgeen
hij zelf zag en ondervond. Dit doet hij in een' goeden en
befchaafden ftijl, zoodat het werkje zich met genoegen laat
lezen. Een fteendrokplaatje, voorftellende den vuurtoren van
Odensholm in de Finfche golf, verfiert het weluitgevoerd geheel. Het ftrekt den Schrijver tot e e r , dat h i j , bl. 7 1 , aan
zijne, hem en anderen zoo gul onthaald hebbende gastvrienden , de familie V A N A L L E R , te Elfeneur, den vereischten
dank betuigt, en hen verdedigt tegen de blaam, die de Opfteller van het Reisje met Z. M . fchip de Zeeuw, door dat
hij, uit gebrek aan taalkennis, te weinig met hen in gefprek
had kunnen komen, op hen geworpen h a d , even alsof h i j ,
over hunne ftugheid als anderzins, regt had zich te beklagen. Wij vragen hem met den Heer E D E L I N G : hoe kan
men een juist oordeel vellen over iemand, met wien men
niet kan fpreken? Gelukkig, dat dit later berigt achtenswaardige lieden herftelt in dat gunftig oordeel onzes volks,
waarop zij zoo veel aanfpraak hebben.

Modellen . voor het topographisch teekenen, zamengefteld door
j . H . J A P P È , Ing. Ver, Te Groningen, bij J. Oomkens.
1838. In
kl.8vo.fZ-:
D e Heer j A P P i verdient alien lof voor het zamenftellen en
uitgeven van een werkje, waaraan tot heden gebrek was.
Blijkens de Voorrede, gevoelt hij zelf de onvolledigheid van
zijnen arbeid; maar deze proeve ftaaft genoegzaam zijne wezenlijke verdienfteh in dit vak.
Op de uitvoering zoude hier en daar nog al wat aan te
merken zijn: de Lithographie van den Heer O O M K E N S kan,
naar dit voortbrengfei te oordeelen, nog niet met andere
dergelijke Etablisfementen, ook in ons Vaderland, wedijveren. Zoo wenschten wij b. v . , onder meer anderen, eene betere uitvoering der plaat N ° . 1 1 , Tuinen. Hier is het doel
van den teekenaar geheel gemist: de onderfcheidene plantfoenen zijn niet te kennen, en er is geen licht en bruin in eenige der partijen. De platen N ° . 27 en 3 0 , Bergen en Rotfen,
zagen wij gaarne uitvoeriger behandeld en met meer voorbeelden verfierd. De lichtzijde van N ° . 27 heeft nagenoeg
dezelfde kracht als de fchaduwpartij: dit behoorde zoo niet.
De letters bladz. 38 en 39 leveren geene verfcheidenheid genoeg o p , en kunnen bezwaarlijk tot voorbeelden voor mingeoefenden dienen: de vorm is niet bevallig, en hier en daar
zijn ze zeer onregelmatig.
Wij wenfchen, dat ook anderen het door den Heer j A P P É aangewezen pad mogen inflaan, en hij zelf zich de moeite geven, deze eerfte proeve door meerdere en vollediger
Stukjes te doen volgen, waartoe hij door deze uitgave bewijst de noodige kunde en ervaring te bezitten, welke men
dan ook van den verdiehftelijken vervaardiger der Kaart van
de Provincie Groningen verwachten kon.

VERTAALDE

ROMANS.

D e beoordeeling, of liever aankondiging, van een dozijn
vertaalde Romans weder in eene enge ruimte.moetende bijeendringen, ontmoeten wij ditmaal, als meestal, oude ken,
nisfen en vreemdelingen. Tot de eerften (om zonder meer
inleiding ter zake te treden) behoort wel in de eerfte plaats:

De kleine Bultenaar, een gefchiedkundige Roman uit de tij.
den van het Franfche Regentje hap, door L . F . Vrijheer'
V A N
B I L D E R B E C K .
II Deelen. Te Leeuwarden, bij
J . W. Brouwer. 1838. In gr. 8vo. 524 Bl. fb. 50.
Immers een' Schrijver, die reeds het derde eener eeuw aan
onze Landgenooten bekend i s , en wiens fchriften in der tijd,
dat is, eer hij door anderen deels verdrongen, deels overfchaduwd werd, zeer algemeen gelezen werden, mag men
wel onder de oude kennisfen tellen. De Vrijheer viel wel
eens in het overdrevene; hij had dit met velen zijner tijdgenooten gemeen; L A F O N T A I N E onder anderen is er meer,
dan hij verdiende, door achter de bank geraakt. Ook de tegenwoordige Roman is er niet geheel van vrij te fpreken;
maar vinding en plan zijn vrij wat ingewikkelder, dan men
het van vele Pygmeen des tegenwoordigen romanvollen tijds
gewoon is. De karakters zijn uitnemend volgehouden, e n ,
fchoon er niets in z i j , of het kan zoo gebeuren, de waarfchijnlijkheid is zeer klein. De kleine bultenaar is veel minder hoofdperfoon, dan de titel zou doen verwachten. In dit
opzigt fchijnt de Vrijheer aan de gewoonte van de nieuwfte
Romanfchrijvers zijn offer gebragt te hebben. De Vertaling
i s , zoo als men die van den bekwamen S. v. G. verwachten
kon. Blijkens de veelvuldige herhaling, fchijnt hij deel aan
iemand nemen, voor in iemand belang (lellen, niet voor een
Germanismus te houden. Wij achten het een even grove als
bogen voor bladen papier, dat hem D. I I , bladz. 171, ontfnapt is. Aid. bladz. 187: E B L A L I A - voor E V I L I N A , en
106: „ M A R I A betoonde de grootfte deelneming", voor verwekte, zijn misftellingèn.
Een andere oude kennis is de Schrijver van :
Koningin van Polen. Een Historisch Romantisch
Tafereel, door A . V O N T R O M L I T Z . Te Amjlerdam, bij
J . C. van Resteren. 1838. In gr. 8vo. 236 Bl. f2- 40.

H E D W I C ,

D e romantifche, dat is waarheid en verdichting dooreenmengende, levensbefchrijving eener Vorftin kan men bezwaarlijk een „ Historisch Romantisch Tafereel" noemen; maar
onder deze uitdrukking fchijnt tegenwoordig al zeer veel te
kunnen doorgaan. Elk zijn fmaak. Zoo hebben wij voor
ons nooit zoo hoog geloopen met dezen Veelfchrijver, en

zullen dus wel niet voor partijdig worden gehouden, wanneei» wij onze meening uiten, dat de onderhavige een der
Romans van V O N T R O M L I T Z i s , die ons dan nog het
beste bevielen. Oneindig hooger ftaat:
A U G U S T ,
of de Wapenbroeders. Naar het Engelsch van c. p. R . J A M E S. II Deelen. Te Amfterdam,
bij J. M . E. Meijer. 1838. In gr. 8vo. 619 Bl. f 6 - :

P H I L I P

W i j zouden der waarheid te kort doen met te zeggen, dat
deze Roman ons evenzeer hadde voldaan als des Schrijvers
Maria van Bourgondië, waartoe het tooneel en tijdvak niet
weinig zal toebrengen. Echter flreeft ook hier J A M E S , die,
misfchien tot zijn bederf, weder al te veel fchrijft, de beste
Romanfchrijvers op zijde. 'Philip August bevat plaatfen, die
W A L T E R
S C O T T
waardig zijn, zoo als de « a r , waarop
de Vertaler met regt opmerkzaam maakt. De tijd is dan ook
allezins romantisch, de twaalfde E e u w , met de onbegrensde
Paufelijke Hiërarchie en fchitterende wapenfeiten van den
ontwaakten Riddergeest; hoewel wij op zichzelf die tijden
niet zoo buitenfporig verheffen, noch het leenftelfel „ de
„ heerlijkfle inftelling van het verjongd Europa" noemen.
De Schrijver toont eene buitengewone bekendheid met de
zeden en gewoonten van dien tijd, en bezit de zeldzame ver
diende van die ongezocht bij te brengen. Kortom, niemand
zal dit werk onvoldaan uit de hand leggen, en den Vertaler
meer danken voor zijne welgeflaagde overzetting, dan den
Uitgever voor de allerellendigfte vignetten, die het boek
evenzeer ontfieren, als de nette druk het aanbeveelt. Wij
klagen gedurig over hetzelfde vignet voor alle de Deelen;
maar nog liever één goed, dan twee zulke affchuwelijke.
Wij komen tot eenige vreemdelingen in het vak, waarmede
wij voor het eerst kennis maken, of in het algemeen, of be
paaldelijk als Romanfchrijvers. Tót de laatstbedoelden be
hoort eene V r o u w , die w i j , als hoogst befchaafde Schrijffter voor de jeugd, federt lang op prijs fielden, maar van
wie ons geene Romans voor volwasfenen bekend w a r e n ,
vóór het ontvangen van:
A R T H U R

^ « D A R I N G H A ,

land; door

A M A L I A

of de Kolonisten in Nieuw-Holgeb. w E i s E . / / D e e -

S C H O P P E ,

len. Naar het Hoogduitsch. Te Haarlem, bij de Wed.
A. Loosjes, P z . 1837. In gr. 8vo. 507 Bl, f 5 - 60.
fmaakvolle karakterfchildering, wordt de lezer op eene
aangename wijze bekend gemaakt met de zeden en gewoonten der Wilden van Nieuw-Holland in de vorige E e u w . Aan
de zedelijke ftrekking kan niemand twijfelen, die op-den
naam der Schrijffter let. Misfchien is de betrekking van
D A R I N G H A , de jeugdige Wilde, tot A R T H U R
S H E L L Y ,
ook in een kind der natuur, niet geheel vrij van overdrevenheid. De vroegere levenslotgevallen des laatften zijn uiterst belangrijk, en verraden de uitmuntende p e n , die voor
de jeugd zooveel voortreffelijks fchreef. Het vreemde van
het terrein draagt niet weinig b i j , om den Roman des te
onderhoudender te maken.
Wij kenden L E S S M A N N als Gefchiedfchrijver uit zijnen
Albuquerque, en als fijn Satyricus uit de Reisavonturen van
eenen Zwaarmoedigen. Dit vroeggeftorven Vernuft heeft zijne krachten ook beproefd aan den Roman in ;
Se Heidenfche Molen; een Roman van D A N I E L L E S S M A N N .
Naar het Hoogduitsch. II Deelen. Te Leeuwarden, bij G. T . N . Suringar. 1837. In gr. 8vo. 785 Bl.
ƒ6.90.
Gefchiedkundig is deze Roman ln geenen deele; ook laat
zich de gefchiedenis gemakkelijk op één vel druks verhalen.
Het is dus in den volften zin een Roman de caractère; maar
in dit opzigt een meestterftuk, waarop men alleen met grond
zou kunnen aanmerken, dat er flechts één waarlijk goed karakter in gevonden w o r d t , G O T T F R I E D — wien de Schrijver de grilligheid of de eigenliefde gehad heeft, zijnen eigen'
naam te geven — L E S S M A N N . > De verfchillende fttuatiën
der hoofdperfonen doen hun karakter tot in de fijnfte menschkundige nuances uitkomen. De gang van het verhaal, fchoon,
als gezegd, eenvoudig, is echter zeer belangwekkend, en de
afloop geheel anders, dan men zich dien zou hebben voorgefteld; onzes inziens moest echter de Roman vroeger eindigen. Aan gezochte aardigheden, waartoe de Bijbelfche gefchiedenis, helaas! het hare leenen moet, herkenden w i j ,
tot onze fpijt, den Schrijver der Reisavonturen. De gods-

dienftige tint van het laatfte gedeelte fteekt daarbij evenwel
gunftig af, en het geheel heeft eene uitnemende zedelijke
ftrekking. De vertaling wordt flechts zeldzaam door vlekjes,
als betrachten voor befchouwen, D. I I , bladz. 7 4 , ontfierd.
Thans hebben wij de e e r , eenige nieuwe Romanfchrijffters
en Schrijvers aas onze Lezers voor te ftellen. Wij fpreken
van Schrijf/Iers, en dat zal niemand verwonderen, die zich
herinnert, dat de Dames zich Inzonderheid op de beoefening
van deze foort van Letterkunde hebben toegelegd, en zulks
niet het minst in Engeland. Daar is menige Romanfchrijven.
de Lady en Misf, eene M O R G A N , B R A Y , S H E L L E Y ,
H O F L A N D
en meerderen, niet op te noemen zonder pronk
van letterkundige kennis. Eene nieuwe Zuster in het gild
was ons de Schrijffter van twee Romans, heetende:
De Echtbreekjler. Naar het Engelsch. Te Amfterdam, bij
J, H. en G. van Heteren. 1838. In gr. 8vo. 349 Bl.
f 3 - 50.
eene Familiegefchiedenis uit den aanvang
der negentiende Eeuw. Naar het Engelsch. II Deelen.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1837. In gr.
8vo. 468 Bl. f 5 - 40.

T R Y V E L Y A N ,

beide door Lady C H A R L O T T E B U R Y , en beide onder de
beste voortbrengfelen in dit vak te teilen. De hoofdperfoon
in het eerstgenoemde werk is niet, wat men in den eigen,
lijkften zin door eene echtbreekfter verftaat, maar eene Lady,
die haren man verliet, om — hetgeen naar onze wetten niec
zou kunnen— met Lord H O W A R D te huwen. Was mis
dadige liefde tot dien ftap de aanleiding, de Schrijffter plaatst
alle de ongelukken der vrouw in het treffendfte licht, door
dezelve, zoowel met betrekking tot haarzelve, als tot hare
kinderen, uit dien éénen misftap te doen voortvloeijen. Het
ganfche,.bij uitnemendheid zedelijke verhaal leidt tot het
flot: „ Hoe zwak en onvermogend is onze eigene kracht,
„ om ons op den weg der deugd te houden! — hoe deernis„ waardig zijn de gevolgen van de zondige blijdfchap derge„ n e n , die dezelve koopen ten koste van de deugd! — hoe
„ gewisfelijk achterhaalt hen de ftraf zelfs in deze wereld!
„ —• hoe verre zijn zulke banden er van af, het geluk te
v) fchenken, met welks vooruitzigt zij ons ftreelen! — en

„
„
„
„
„

hoe onvoldoende zouden jaren van ootmoedig berouw,
verdriet en beproeving wezen, om voor de zonde te boet e n , ware het niet, dat eene hoogere magt den wil bezat,
om ons zelfs aan den uiterften rand des verderfs te behouden!"
Als Roman ilaat Tryvelyan althans niet lager. De verhaaltrant is ook hier uiterst levendig en onderhoudend, en
de lesfen, die inzonderheid voor de vorming en opvoeding
van het vrouwelijk gedacht hier kunnen worden opgezameld,
verdienen erndige behartiging; zoodat wij deze beide werken
met volle ruimte mogen aanbevelen. De Engelfche Lady heeft
daarop meer aanfpraak, dan de Duitfche Frdulein A M A L I A
K R A F F T , Schrijfder van:
een gefchiedkundig Tafereel van den tijd van
togt naar Egypte. Te Groningen, bij W.
Zuidema. 1837. In gr. 8vo. 227 Bl. ƒ 2 . :

G U L M I N E H ,

B O N A P A R T E ' S

H e t is vreemd, dat eene Vrouw er vermaak in kon fchep.
p e n , zulke krijgstooneelen, als hier voorkomen,- te Schilderen. Zij heeft zich — dit valt niet te ontkennen — vele
moeite gegeven, om de voornaamde gebeurtenisfen van N A P O L E o N'S veldtogt in Egypte en Syrië op te nemen. Voorts
behaagde het ons weinig. Als werk eener Vrouw is het ons
te militair, en als Roman te onbeduidend.
Van de Dames brengt ons tot de Heeren een klein boeksk e n , dat wij echter niet weten, of het eene Schrijffter, dan
of het eenen Schrijver heeft:
De Schijnblinde. Historisch Romantisch Tafereel, uit de tijden van C R O M W E L L . Te Utrecht, bij L . E . Bosch.
1838. In gr. 8vo. 171 Bl. f 1 - 60.
H i e r verbergt zich alles; Schrijver, Vertaler — alleen de
taal niet, waaruit het is overgezet, want het werkje krielt
van grove en ergerlijke Germanismen. De Vertaler verdiende
wegens dezen laster, (Laster,
misdrijf, bladz. 10) een pak
dagen met de gewigtige (wigtige, zware) eiken knods, van
welke hij bladz. 96 fpreekt. Wij raden den Uitgever welmeenend, zulke letterlijke overfchrijvers niet meer in zijne
dienst te nemen, e n , wil hij laten vertalen, betere werken
door kundiger pennen te doen overzetten. Wij zoudeneven-

wel het kleine boeksken onregt doen, wanneer wij er levendigheid van befchrijving op fommige plaatfen aan wilden ontzeggen.
Van
De verftooten Zoon. Een gefchiedkundig Tafereel uit de Folksbewegingen in Italië en Spanje, federt het jaar 1812. Frij
naar het Hoogduitsch van H E I N R I C H S C H E F F E R . II
Deelen. Te s Gravenhage, bij A. Kloots. 1838. In gr.
8vo. 408 Bl. f 4 - 8 0 ,
,

weten wij noch tot lof, noch ter afkeuring veel te zeggen.
Behalve het dwaze van overdrevene vrijheidszucht is er niet
veel uit te leeren, maar kwaad zal men er ook wel niet uit
zuigen. De Vertaler, H . V A N D E R S P R O N G , heeft eenige
redeneringen oyer ftaatkunde uitgelaten, en daarin beftaat het
vrije der Vertaling. Voorts — het boek wekt wel geene
hooge belangftell,ing, maar ftelt die ook niet te leur; het
boeit evenmin, als het verveelt. De vertaling is goed.
Wonderlijk, als de naam des Schrijvers, is het boekje:
o R G s C H o B R i , de Rooverhoofdman in Hongarije, eene
karakterfchets uit den nieuwft'en tijd. Naar het Hongaarsch
van L A D I S L A V H Ó L I C S S Z É K H E L Y , bewerkt en uitgegeven door *****
Naar het Hoogduitsch. Te Groningen, bij M. Smit. 1838. In gr. 8vo. 194 Bl. ƒ 1 - 80.
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"Vertaling van eene vertaling! Maar is dan ook van eenen
Overzetter te vergen, dat hij Hongaarsch verfta ? Hoe het
z i j : „ Het plan van dit gefchrift i s , de tooneélen van het
„ rusteloos leven van den beruchten Rooverkapitein in za„ menhang te geven, en deszelfs doel, de leer: dat ook de
„ door geest en zeden hooger geplaatfte roover altijd nog
„misdadiger blijft, dat ééne fchrede van het pad der wet
„ tot de andere en tot wandaden voert, die het licht niet
„ kunnen verdragen." Ten betooge dier waarheid dit zeer
fragmentarisch ingerigt werkje fchrijvende, deed de Auteur
voor het minst een' even noodzakelijken arbeid, als de magister bij C L A U D I U S , die opzettelijk meende te moeten betoogen, dat een ftudent geen rinoceros is. „ Eene fchildering
„ v a n Hongarije te geven, was voornamelijk het plan van
„ den Uitgever." Jammer, dat het niet beter is bereikt. De

Jetter is oogvermoeijend klein, en toch ftaat er weinig op
eene bladzijde — het beeld van het werkje, dat veel fchijnt
te zullen geven, en inderdaad bitter weinig geeft.
Van geheel andere foort i s :
De Man naar de Wereld, die van hare genietingen verzadigd was. Een onderhoudend Tafereel uit den tegenwoordigen tijd in Frankrijk, door c, D E F E L I C E , Predikant te
Bolbec, Naar het Fransch. Te Rotterdam, bij van der
Meer en Verbruggen. 1837. In gr. 8ve. 196 Bl. f 1 - 8 0 .
E e n boekje, dat alleen naar den vorm tot de klasfe der R o mans behoort, maar overigens van eenen geest en inhoud
i s , dat wij niets liever wenschten, dan dat het gelezen wierd
door allen, d i e , eenmaal gewoon niets te nuttigen dan zoutelooze kost, er zich niet toe kunnen zetten, iets anders
en iets beters ter hand te nemen. Die het voortreffelijke
werkje gelezen heeft, zal misfchien, of liever zeker, begrijpen, waarom wij hier, onder de vertaalde Romans, hetzelve met den onbepaaidften lof, ën met de welmeenendfte
aanprijzing aan alle beminnaars van fmaakvolle en in den waren zin des woords fchoone lectuur, vermelden.

Qrunoos Zegefeest. (28 Augustus 1838.) Door R . B E . N N I N E E N S S O N I U S .
Te Groningen, bij J. Oomkens. 1838. In
gr. 8vo. f: - 25.
November 1813 herdacht. Dichtregelen door F . H . G R E B .
'sGravenhage,
bij W. P . van Stockum. 1838. In gr. 8vo.
ƒ :-25.
"Wanneer eenmaal onze tallooze zangers en zangertjes aan
het uitgeven hunner werken begonnen zijn, dan fchijnt h e t ,
alsof de z u c h t , om hunne producten gedrukt te z i e n , tot
eene ziekte wordt. Bij elke gelegenheid maken zij verzen,
hetgeen hun volkomen vrijftaat; maar ongelukkig is h e t , dat
alles, wat gemaakt wordt, ook het licht moet aanfchouwen.
Welk eene menigte grootere en. kleinere dichtftukken komt
er bijna maandelijks u i t , en hoe weinig is e r , dat gefchikt
i s , om den roem der Dichters en der vaderlandfche Letterkunde te verhoogen! Ook de beide ftukjes, aan het hoofd
(

dezes gemeld, hadden gerust ongedrukt gebleven kunnen zijn.
Het eerfte is bij gelegenheid van den thans weder gevierden
gedenkdag van Groningens ontzet in 1672. Er is in dezen
lierzang hier en daar gang; gemakkelijkheid van verfificatie
kan ook den Heere J A N S S O N I U S niet worden ontzegd.
Maar er is zoo veel onbepaalds, zoo veel valsch vernuft en
loutere klingklang in dit kleine ftukje, dat het beter onge
drukt ware gebleven. Wat beteekenen b . v. de ijzeren fchachten van den adelaar, aan wien bevolen wordt:
. . . plof met meer dan reuzenkrachten
Op 't muurgevaart van 's Bisfchops ftaal,
En beuk en kneus in heiige woede
Den arm, die aan zijn oorlogsroede
Nog 't eerloof hecht der zegepraal?
Of heeft het eenigen z i n , als de kracht der ftad genoemd
wordt
De ftrandrots, waar zich de oorlogszwaarden
Van Keulens heirftoet ftomp op fchaarden?
Heeft het zin, of is het enkel om het rijm, dat er gefproken wordt van de wreed gefnuikte lijfsvafallen ? enz. enz.
Dat die jonge Dichters niet eerst leeren denken, voordat zij
hunne half geborene gedachten in zangen uitftorten!
De Dichtregelen van den Heer G R E B zijn in IV afdeelingen
gefplitst; eene gemakkelijke manier, als men het te moeijelijk
vindt of geen tijd heeft, om een goed zamenhangend geheel te
maken. Dezelfde aanmerkingen ais op de bovenftaande zijn ook
op deze dichtregelen veelzins toepasfelijk. De tijd is voorbij, dat
het onzinnig fchelden en razen op N A P O L E O N , die overdrevene fchilderingen, als ware hij een heigeest enz., in den
fmaak kunnen vallen. Dat liet zich in de eerfte dagen van
billijke verontwaardiging en welverdienden haat verklaren.
Nu de gemoederen bedaarder zijn geworcten, verfoeit men
den dwingeland evenzeer, maar men lacht toch om al den
onzin, die in rijm en onrijm over hem is uitgebraakt. Dien
onzin vinden wij in. deze regelen nog eens weder oggedischt.
N A P O L E O N
is daar eene reusgejlalte in den nacht, met
den blikfemjlaf van <f Oppergod in hand (zeker voor in
de hand.j

En bij den ftraal van v u u r , d i e , door het hevig ilingeren
Diens fchepters, als ontfpringt aan zijne ontzagbre vingeren,
Zien wij de Maagd van Nederland!
Als dat geen bombast i s , weet R e e . er niets van. En met
dienzelfden bombast is I , II en III opgevuld. Waarlijk,
het is jammer", dat I V , waarin gang en warmte i s , verge
zeld moet gaan van deze fmakelooze en onzinnige wartaal!
Het goede papier is wel geduldig, en ons publiek wel ligt
voldaan, als het met deze dichtregelen November 1813 naar
wensch en behoefte herdacht vindt.

Broek in Waterland,
naar waarheid gefchetst in een dichtftukje. Te Amfterdam, bij W. Brave, Jr. 1838. In gr.
Svo. 26
Bl.f:«kO.
E e n curieus ftukje van eenen onbekenden Broek in Waterlandfehen Poëet, een ijverig voorftander van den roem zijner
geboorteplaats, een getrouw befchrijver van de fchoonheden
daar te vinden. Hij is wel een weinig inconfequent; want
nu eens hooren wij hem zingen:
Hier roept men in verrukking u i t :
Hoe feboon zijt g i j , N a t u u r !
dan weder vertelt hij ons, dat Natuur hier bedroevend fuft.
Maar overigens, gij kunt ftaat op hem maken:
De waarheid is zijn ftaf.
Of hij ook Dichter geboren i s , daaraan kan wel niemand
twijfelen bij het lezen van dergelijke verhevene regels:
Bij de inkomst leest men op een bord,
('t Geen hier niet woordlijk ftaat:)
„ Niet vóór de zon in 't oost verfchijnt,
„ Noch nadat zij in ' t West verdwijnt,
„ Rook' men een pijp op ftraat!
„ Des daags bedekke een goede dop
„ De pijp, uit vrees voor brand!
„ Ook word' hier, uit voorzigtigheid,

„ Elk paard bij eenen toom geleid,
„ Door een vertrouwde hand!
„ Let w è l ! want de overtreding wordt
„ Door boete weer vergoed!"
Geene bijzonderheid van Broek wordt in dit ftukje vergeten.
Men hoore flechts:
Bij d' afloop trekt een fteenen huis
Door grootheid nog het o o g ;
Wijl 'k van een vellendroogerij,
Twee kaaspakhuizen aan deez z i j ,
U hier nog melden moog.
Die Broek wil leeren kennen, en natuur en kunst in poëzij
wil bewonderen, die koope dit boe<kje!

1. Zuid-Hollandfche Volh-Almanak voor .1839. Te 's Gravenhage, bij de Erven Doorman en J. D. Steuerwald. In kl.
8vo., behalve Kalender, enz. 219 Bl. f 1 - .
2. Rotterdantsch Jaarboekje voor 1839. Te Rotterdam,
Wijnands. In kl. 8vo. 202 Bl. f 1 - 25.

bij' A.

3. Overij'sfelfche Almanak voor Oudheid en Letteren. IVde
Jaargang. Te Deventer, bij J. de Lange. In kl. 8vo. 346
Bl. f 1 - 50.
4. Groninger Studenten - Almanak voor 1839. Te Groningen,
bij W. van Boekeren. In kl. 8vo. 226
Bl.fl-50.
5. Amjlerdamfche Studenten - Almanak voor 1839.
Vlllfle
Jaar. Te Amjlerdam,
bij J. D. Sijbrandi. In kl. 8vo.
142 Bl.fl
-80.
W i j hebben nog enkele Almanakken aan te melden, die wij
ontvingen na het aankondigen van de in N ° . II behandelde,
omtrent welker beide laatfte wij nog te zeggen hebben, dat
de Nieuwe Tijdkorter, gelijk wij zijn onderrigt, zich kenmerkt als poging tot onderkruiping van Vader H A Z E L H O F F ' S
lang gevestigd Jaarboekje.
BOEKBESCII.
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De Zuid - Hollandfche Folks-Almanak blijft het gunftig ont
haal verdienen, door o n s , bij het verflag van den vorigen
jaargang, daaraan beloofd en toegewenscht. In de voort
gezette Proeve eener Aardrijks- en Gefchiedkundige Schets van
Zuid-Holland, door A . W . S M A L T , wordt een beknopt en
goed overzigt van de fteden en dorpen in Rhifnland, het
Heemraadfchap van Woerden en Schieland gegeven. De kun
dige j . S M I T S , j z . , te Dordrecht, leverde Gefckiedkundige
Bijzonderheden van het Huis de Merwede, (waarbij een fteendrukplaatje) die gevolgd worden door eene biografifche aanteekening van zijnen geleerden Stadgenoot, den Eerw. S C H O 
T E L , betreffende M A T T H I J S V A N D E M E R W E D E , Heer van
Cloqtwijk. Het Bezoek aan den Hoek van Holland en het Ei
land Over - Flakkee, door Mr. G . M E E S , zal met genoegen
gelezen worden. Ook het Huis te Britten, door den Baron
V A N W E S T R E E N E N V A N T I E L L A N D T , en de Oud-Hollandfche Jaarmarkten en Kermisfen, door S M A L T , zijn even
belangrijk als onderhoudend. Bij de afbeelding van J A N U S
S E C U N D U S
heeft de Heer B D I D D I N G H een kort verflag
wegens het leven en de erotifche voortbrengfelen vart dezen
kusgragen en bevalligen Dichter gevoegd, dien de Zetter (bl.
153) in 1711 heeft laten geboren worden, hetwelk den Cor
rector ontgaan i s , die anders 1511 zou hebben veranderd. —
Ziedaar den inhoud van het Proza in dezen jaargang, dat verre
weg de meeste plaats beflaat, en uit de opgave waarvan men
zien zal, dat het der Redactie aan geene kundige Medehel
pers ontbreekt. Onder de Dichtftukjes, offchoon verfchil
lende in waarde, is er echter niet één, dat het boekje ontfiert, hetwelk ruim vertier, tot verdere aanmoediging van
Redactie en Uitgevers, vinde.
Het doel der uitgave van N ° . 2 is het vervangen van den
gewonen Rotter damfchen Almanak door een jaarboekje, meer
aan de tegenwoordige vorderingen der drukpers geëvenredigd.
De daarop geopende inteekening fchijnt de verwachting des
Uitgevers veeleer overtroffen dan teleurgefteld te hebben. Hij
en de ongenoemde Redacteur openen dezen eerften jaargang
met een zeer befcheiden woord aan hunne fladgenooten, waar
in zij erkennen, dat hier nog veel gevonden wordt, hetgeen
toegeeflijkheid en ontfchuldiging noodig heeft.
Zoo ver Ree. kan oordeelen, is de eigenlijke Almanak met
naauwkeurigheid en zorg bewerkt; hij hoopt, dat ook de
aanwijzing der watergetijden, waarbij een groot gedeelte der
ingezetenen van Rotterdam bijzonder belang heeft, juist zal

wezen. De ongemeen uitvoerige opgave van het afvaren en
afrijden van Stoombooten, Beurtfchepen, Diligences enz. zal
tot groot gemak der burgerij, en ook van elders wonenden,
verftrekken.
Wij komen nu tot het Mengelwerk. Eene misdelling van
het leesteeken ( ; ) , bladz. I V , reg. 2 der Foorrede, zou in
den waan kunnen brengen, dat alle Auteurs der opgenomene bijdragen thans elders met der woon gevestigd zijn.
Dit is echter blijkbaar zoo niet. Men vindt hier een 42tal
ftukjes in rijm en onrijm, in waarde en geest verfchillende.
Het bijfchrift van V A N D E N B R O E K op de (mislukte)beeldtents van G . K . Grave V A N H O G E N D O R P , de Stedeling op
het land van S C H U M A C H E R , en de Stoom van W. J. D .
bevielen Ree. onder de oorfpronkelijke Dichtdukjes wel het
beste; en in de Fisfcher en Fisfchersvrouw vond hij gelukkige vertalingen uit het Hoogduitsch door den jongen T O L L E N S ,
wien hij t o e w e H s c h t , dat hij eenmaal het vaderlijke
voetfpoor
met gelijken roem drukken moge. V A N D E R
H O O P heeft, gelukkig voor zijnen dichterlijken naam, betere
voortbrengfelen, dan hier, bladz. 81 en 8 7 , geleverd. De
Eeredronk, bladz. 176, is een toast, waarmede men het zoo
n a a u w niet nemen moet. De grond van Bulgerfteyn door G.
v . R . bevat zeer goede denkbeelden, maar de verfificatie is
hier en daar eenigzins droef. H. K. G z. had zijnen Rotterdamfchen Kermisbrief niet ten tweedenmale moeten afzenden.
Het Iets over Kralingen, dat dit Mengelwerk opent, is
eene bijdrage in proza, in het Departement der Maatfchappij
Tot Nut van V Algemeen aldaar voorgelezen. Luimige voorlezingen te houden, en daarbij nooit de regelen der kieschheid uit het oog te verliezen, valt niet gemakkelijk. De
Heer W. houde het ons ten goede, maar „ aan de pieren ter
„ confumptie gegeven, en in de houten pastei gebakken te
„ worden," vinden wij eene wat al te grappige omfchrijving
van het eindelijk lot en het laatde huis van ons derfelijk
deel, en zweemt naar eene ligtzinnigheid, den Nederlander onwaardig. Onder het overige proza trof ons de Dochter van den
iraven Ambachtsman het meeste. Van de Anecdotes aan het flot
houden wij de Enkel quid pro quo's voor te ver gezocht. In
de drie Gebreken is zeker eene drukfeil ingeflopen: geen
Franschman zal L O U I S XIV fans tête noemen; het moet
L o u t s XVI zijn, — en dan gruwen wij van de Franfche
aardigheid.
K 2

In weerwil van deze aanmerkingen, blijft Ree. de onderne
ming loffelijk noemen, en vereenigt zich hartelijk met den
wensch, in de Voorrede geuit, dat jaarlijks het gebrekkige
verbeterd en het onvolledige meer en meer aangevuld zal wor
den, en dat ook die Rotterdamfche Letterkundigen en Dich
t e r s , wier namen hier nog gemist worden, het hunne tot aan
moediging van Redactie en Uitgever zullen toebrengen , waar
om wij er hier ook iets meer van gezegd hebben.
De dikke, geleerde Overijsfelaar kan ook dit jaar zijnen
naam waardiglijk voeren, vooral wat de oudheid betreft. Nut
tig is het ftuk, waarmede hij aanvangt, van Prof. v o R ss E L M A N D E H E E R , over '/ bepalen van den dag en datum
der vaste en bewegelijke feestdagen, fchoon wij niet begrij
pen, waarom het eene gansch afzonderlijke paginatuur voert.
Het beleg van Deventer in 1578 gaat verzeld van eene groote
fteendrukplaat, zijnde kopij van eene oude fchilderij, op het
iladhuis aldaar voorhanden. De Eerw. M O L H U Y S E N toont
zijne veelomvattende kennis in drie nukken, onderfcheiden in
grootte, alle hier regt op hunne plaats. Van zijnen diepgeleerden ambtgenoot H A L B E R T S M A ditmaal niets. De vraag:
welke zou de hoofdoorzaak van het verval der bevaarbaarheid
van denl.lsfel zijn? geeft aan den kundigen
ArchivariusvAN
D O O R N I N C K
aanleiding tot een belangrijk (fchoon voor
vreemdelingen eenigzins droog) uitgebreid historisch ftuk.
Nog langer is: de Plechelmi-kerk te Oldenzaal, en iets over
den H. Plechelmus, misfehien al te minutieus; het is flechts
het eerfte gedeelte der verhandeling, die vele fchrandere al
gemeene opmerkingen over kerken, als gebouwen, bevat.
Dit doet ons verlangen naar het beloofde over de torens.
Eene klok, die het halve uur (laat, en van onderen flechts
3 duimen in diameter heeft, (bladz. 233) is ongetwijfeld eene
misftelling.
Van de Studenten - Almanakken ontvingen wij nog flechts
die van Groningen en Amfterdam. Beide bevatten het gewo
ne met betrekking tot Akademie, Athenaum en Seminaria;
en verder proza en poëzij, beide over het algemeen in hunne
foort niet kwaad. Men offert te Groningen nog al aan de
Duitfche Muze; eene der gelukkigfte proeven daarvan i s :
der Anker, van A. G. M . , eene welgeflaagde navolging van
SCHILLER'S
beroemde Lied von der Glocken. Prof. L U L o F s gaf, met verbetering, een in den Ree. o. d. Ree. van
1821 opgenomen Fransch vers ten beste. De los/e Gedachten
in den Amfterdammer zijn wat ftijver, dan die in den vorigen jaargang, omdat zij gezochtkeid verraden. In dit Jaar
boekje is A N T O N I D E S een goed gedicht. Wij betreuren
echter bij de inzage van Studenten - Almanakken de weinige
beoefening der Latijnfche poëzij. De Amfterdammers vooral
hebben daarin een fchitterend model aan hunnen D . J . V A N
L E N N E P , wiens verlies als Hoogleeraar, door overgang tot
andere betrekking, billijk door zijne leerlingen in den Al
manak wordt betreurd. Dat Prof. B O S S C H A , de waardige
erfgenaam van eenen waardigen naam, hun dit vergoede!
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Beftaat

er een algemeen beginfel bij de onderfcheidene
P r o t e s t a n t e n , en kan men dus van de Protestantfche
Kerk , als één ligchaam , fpreken ? Maar v o o r a l , be
helst dat beginfel iets H e i l i g s , en niet alleen het r e g t ,
om tegen alle gezag in godsdienftige zaken te proteste
ren ? Deze vragen zouden, nu vijftig jaren geleden, zoo
het ons v o o r k o m t , bij niemand zijn opgerezen. M e n
had immers den Bijbel, als e r k e n d e , Goddelijke waar
heid , door alle Christenen aangenomen. En wat men
ook zegge van de geheel verfchillende l e e r , door onderfcheidenen uit dien Bijbel afgeleid, voor zoo verre men
onverftandige dweeperij en dwaze overdrijving van één
enkel leerftuk, dat men als het éénige belangrijke b e fchoüwt, ter zijde ftelt, is er altijd groote overeenkomst,
ten aanzien van i n h o u d , geest en ftrekking der Godde
lijke l e e r , in het begrip van derzelver belijders te vin
den — één volmaakt Opperwezen — ééne w e t , die der
zeden — ééne v e r w a c h t i n g , oordeel en onfterfelijkheid
— ééne belofte, vergiffenis van z o n d e n , op berouw en
bekeering — één Middelaar G o d s en der menfchen, de
menfche C H R I S T U S J E Z U S - J a , wilde men zich
houden aan hetgeen de Bijbel doorgaans en duidelijk leert,
wilde men alle naauwer onderzoek omtrent den zin en
de meening van uitdrukkingen, hetwelk doorgaans op
wijsgeerige befpiegeling u i t l o o p t , voor de geleerde fcholen o v e r l a t e n , er zou welhaast geen twist meer in de
Protestantfche Kerk beftaan, en het Christenvolk zou er
niets bij verliezen.
JSOEKBESCH.
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Maar het voorgevallene in de laatfte halve e e u w , de
ftoute aanranding van de Goddelijke afkomst en het on
betwistbaar gezag der heilige B o e k e n , door Godgeleer
den z e l v ' , in het naburig Duitschland,
hebben den toeftand der zaken veranderd. W a n t , ook deze beroepen
zich op het beginfel der vrijheid, in de Protestantfche
Kerk aangenomen. E n wat blijft er dan o v e r , met ze«
kerheid en blijkbaarheid, dat wij als de leer onzer Kerk
zouden kunnen befchouwen ? — vooral daar de wijsbe
geerte niet min ftout het hoofd verheft en zelfs G o d en
onfterfelijkheid aanrandt? J a , hoe ftoppen wij den Catholiek den m o n d , wanneer hij ons t e g e n w e r p t , dat wij
eigenlijk niets g e l o o v e n , niets althans als voorwerp van
algemeen geloof, als algemeene leer der Protestanten kun
nen noemen?
W a t w o n d e r , dat de boven gemelde vragen federt dien
tijd de aandacht der geleerden hebben getrokken; dat
voorname mannen in Duitschland,
dat Profesforen, G e nootfchappen en jonge Doctoren onder ons dezelve tot
het voorwerp hunner befchouwingen hebben gemaakt?
D o c h , op welke wijze is men hierbij te werk gegaan ?
M e n heeft historisch o n d e r z o c h t , van wat beginfel de
Hervormers in de zestiende e e u w , L U T H E R , Z W I N G L I ,
C A L V I N U S ,
a n d e r e n , bij hun verzet tegen Rome
en vervolgens, zijn uitgegaan. E n daarbij meenen velen
bevonden te h e b b e n , dat n i e t : De Bijbel en de Bijbel
alleen! — m a a r : De vrije genade G o d s in C H R I S 
T U S ! de grondilag is g e w e e s t , waaróp zij hun leerftelfel,
in tegenftelling met het Paufelijke, hebben ge
bouwd.
W i j kunnen niet ontkennen, dat die uitkomst ons be
droefde. Z o o ontftond er dan toch weer een bepaald
leerbegrip — dat wij niet blootelijk daarom a a n n a m e n ,
omdat het Bijbelsch i s , maar ook omdat het L u t h e r s c h
of Hervormd i s , ja dat wij tegen de R o o m f c h e n , fchoon
die ook den Bijbel e r k e n n e n , geacht worden vast te
houden.
M e t genoegen lazen wij intusfchen deze Disfertatie,
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die een dubbel beginfel bij de Hervormers aanwijst, namelijk eerst dat zoo even g e n o e m d , maar als tweede tevens de bevoegdheid van eiken C h r i s t e n , om zijne overtuiging alleen naar den Bijbel te regelen. Des jongen
D o c t o r s onderzoek is zuiver gefchiedkundig, en dit heeft
ons zeer in hetzelve behaagd. W a n t wij worden daardoor in flaat gefield, met grond over de zaak te oordeelen. J a , ten deele geeft hij ons zelf de wapenen in
h a n d e n , om ten minfte iets op zijne meening af te dingen , ten deele belet hij ons althans n i e t , dezelve op te
nemen. W a n t onder de vroegere Hervormden zondert hij
de Waldenzen
u i t ; en de Unitarisfen,
o f , wilt g i j ,
Socinianen , worden niet genoemd. E n toch wórden de
eerften door alle Protestanten als broeders e r k e n d , e n ,
w a t de laatften a a n g a a t , wij zijn verre'van met hen in
te ftemmen; maar dat zij ter goeder t r o u w e in den Bijbel geloofden, en menigmaal niet flechts b r a v e , maar
ook waarlijk vrome mannen bevonden w e r d e n , zouden
wij uit eigene ervaring durven verzekeren.
Doch,

wat leert dan eigenlijk de Gefchiedenis ? Dat
en desgelijks Z W I N G L I , begon met den
aflaat te beftrijden. Dit leidde van zelf tot de vraag
naar het regte middel, om de vergeving van zonden te erlangen. Men w e e t , de kracht der aflaten werd gebouwd
op den fchat van goede w e r k e n , over welken de Paus
befchikte. Niets was dus gereeder, dan de leer van
P A U L U S
daartegen te ftellen, dat geene werken der
w e t , maar alleen G o d s genade in C H R I S T U S de bron
der vergeving van zonden w a s . Overigens is het b e kend , hoe a l l e s , wat in dien tijd nog Godsdienst heette,
op werkheiligheid ,* op letterlijk doade, nuttelooze werk e n , zelfkwellingen, bedevaartgang en mesting der luije
Geestelijkheid uitliep. E n wat zouden de Hervormers
dan eer beftrijden? M a a r , waarin zouden ook hunne
tegenftanders eer ftof gevonden h e b b e n , om hen tegen
te g a a n , dan in d i t , hetzij te ver gedreven, hetzij listig
verdraaide b e g r i p , alsof zij geen' prijs op "de deugd fielden , ja den mensch alle vermogen o n t z e i d e n , om zijn
L U T H E R ,
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zelfs zaligheid te werken ? Z o o werd dat leerftuk dus
het voorname p u n t , waarop alles draaide. E n L U T H E R ,
d i e , nevens den Bijbel, de werken van A U G U S T I N U S
vlijtig beoefend h a d , gaf der zake te meer
die wending.
Maar dit zouden mj louter de aanleiding tot de Her
vorming n o e m e n , waarbij derzelver eigenlijke grond al
dadelijk aan den dag kwam. Zonder zich zeiven daarvan
terftand duidelijk bewust te zijn, hielden de Hervormers
den Bijbel voor de eigenlijke kenbron der waarheid. W a n t
deszelfs g e z a g , geen a n d e r , {lelden zij tegen het h o o g i l e , voor het oogenblik erkende gezag in de K e r k , tegen
den Paus zeiven over.
Uit den Bijbel haalden zij al
hunne wapenen ter beftrijding en verdediging, Hechts nu
en dan eenen Kerkvader of dergelijke, als h u l p t r o e p e n ,
als voorbeelden, ter betere overtuiging, aanhalende, z o n 
der ze ooit met de Apostelen gelijk te {lellen. E n wel
haast kwamen zij er openlijk voor u i t , dat zij geen an
der gezag erkenden. L u T H E R zelf w e n s c h t e , dat al
zijne boeken verloren gingen en de Bijbel alleen gelezen
wierd. E n het was menfchelijke zwakheid in h e m , die
hem fomtijds zijne bijzondere b e g r i p p e n , op eene als
tirannifche w i j z e , deed drijven. J a , de leer der vrije
genade mogt bij hem het middelpunt des Christendoms
h e e t e n , hield hij aan zijn eigen begrip omtrent het Avond
maal wel eene zier minder vast ?
Zonder dus den Heer , B O O N te willen tegenfpreken
ten aanzien zijner Helling, dat de Hervormers van een
tweederlei beginfel zijn uitgegaan, in zoo verre beginfel
als b e g i n , eerfte, voorname ftuk mag opgevat w o r d e n ,
zoo houden wij het er toch fteeds v o o r , dat de Protes
tant zich daardoor alleen, algemeen, van den Catholiek
onderfeheidt, dat hij geen ander gezag in godsdienftige
zaken a a n n e e m t , dan het gezag des Bijbels.
T o t opheldering kan het later gebeurde met de R e monftranten dienen. Hier ontllond de twist over de
V o o r b e f c h i k k t a g , met den aankleve van dien. Maar toen
het tot eene beflisfing komen z o u , wilden zij de C o n -
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fesfie en Catechismus mede aan den Bijbel getoetst h e b 
ben , en toen het hun lot w e r d , zich tot een afzonder
lijk Genootfchap te v o r m e n , werd niet de Praedestinat i e , maar de volkomene vrijheid van profeteren, binnen
de grenzen van het Goddelijk gezag des Bijbels, derzel
ver leus en wet. E n nooit ontftond er bezwaar tegen
Leeraar of leek onder h e n , die flechts_ deze vrijheid en
dit gezag eerbiedigden.
Bic murus atcneus esto ! Men kan den geleerde het
regt niet b e t w i s t e n , om de onderfcheidene Bijbelboeken,
ten aanzien van derzelver echtheid, geloofwaardigheid,
onvervalschtheid, fcherpelijk te onderzoeken, de wezen
lijkheid der Openbaring en alzoo de onfeilbaarheid der
leere te toetfen. Integendeel, de waarheid wil onder
zocht w o r d e n , en m o e t , ten H o t t e , immer hierbij
winnen. Maar wie de zending en leer van C H R I S 
T U S , in de Schriften des N . V . verhaald en begrepen,
niet meer gelooft, daarin enkel menfcheüjk beftel en
bijzonder gevoelen o p m e r k t , dat hem in zijne denkwijze
geenszins b i n d t , voorzeker die is geen P r o t e s t a n t , die
zegt n i e t : De Bijbel en de Bijbel alleen! m a a r : D e
Rede ! of: Het G e v o e l ! o f : Beide vereenigd ! E v e n
goed kan hij Roomschcatholiek als Protestant heeten.
E n , ftaat het ook niet v r i j , hem over zijne denkwijze
moeijelijk te v a l l e n , zij heeft met het Protestantismus
niets te doen. Dat ftaat, in fpijt van valfche broeders,
ter regter- of ter llinkerhand, even onwrikbaar.
D e Heer B O O N vergeve het o n s , dat wij zoo weinig
van zijn ftuk en zoo veel zeiden, dat hetzelve eenigzins
fchijnt te beftrijden. W i j zijn hem desniettemin dank
baar voor zijn wél uiteengezet, onpartijdig, fchoon gefchreven verflag der gefchiedkundige daadzaak, en ver
wachten in hem eenen wakkeren Evangeliedieaaar, dien
wij een fpoedig beroep en Gods besten zegen toewenfchen.
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w e r k b e f t a a t , z o o als de Heer Vertaler b e r i g t ,
in twee afzonderlijke ftukken, waarvan het eerfte en
groótfte (loopende van bl. 1—202) zijnen oorfprong
verfchuldigd is aan eene prijsvraag over de
Geldzucht,
door eenen Engelfchen Geneesheer uitgefchreven, waar
op dit antwoord van den Predikant H A R R I S , door
twee daartoe benoemde Engelfche Kerkleeraars, den uitge
loofden prijs waardig g e k e u r d , en nu door den Heer
V A N
R E Y N ,
hoewel hier en daar met b e k o r t i n g , o f
ook wel eens met eenige uitbreiding of korte n o t e n , in
onze taal overgebragt i s . H e t handelt over de Geld
z u c h t , in twee afdeelingen, waarvan de eerfte, in zes
hoofdftukken, de zelfzucht in het algemeen te befchouw e n geeft, als met G o d s liefderijk ontwerp en met het
Evangelie ftrijdig, maar federt lang en onder verfchiilende vormen in de Christelijke Kerk ingeflopen; en de
t w e e d e , in negen hoofdftukken, den aard der Geldzucht
in het bijzonder, hare verfchillende v o r m e n , algemeen
heid, tegenwoordige heerfchappij in Grootbrittanje,
dek
mantels , kenteekenen, fchuldigheid en fchadelijkheid,
ftraffen en verontfchuldigingen, doet kennen. De twee
de afdeeling geeft in flechts twee hoofdftukken ( b l . 159
— 2 0 2 ) eene verklaring van en eene aanfporing tot C h r i s 
telijke liefdadigheid. — Dat nu in dit alles veel waars
en goeds en ook in ons L a n d behartigenswaardigs ge
z e g d , en met hoogen Christelijken ernst voorgedragen
i s , wil R e e . gaarne toeftemmen; en dat de Heer V A N

R E Ï N
wegens dit belangrijke van den inhoud door anderen overgehaald werd om het te vertalen, kan hij zeer
wel begrijpen: maar dat het daarom zulk een meesterftuk i s , als waarvoor die Engel fche beoordeelaars, die
het uit een aantal van 143 Verhandelingen b e k r o o n d e n ,
hetzelve fchijnen gehouden te h e b b e n , hiermede kan hij
zich niet vereenigen. Hij wil nu niet eens fpreken van
het gebrek aan logifche o r d e , dat vooral in de tweede
afdeeling h e e r s c h t , en bij een kort overzigt den oplettenden lezer van zelf in het oog moet v a l l e n ; maar hij
kan niet n a l a t e n , de onvolledigheid, de overdrijving en
de omflagtigheid van dit werk te bejammeren. Onvolledig noemt hij h e t , onder a n d e r e n , omdat de Schrijver
te veel in het algemeen blijft h a n g e n , en het beftaan en
den invloed der onbeteugelde winzucht op de zedelijkheid
niet genoeg in hare verfchillende vormen en wijzigingen
b e f c h o u w t ; want wat hij daarover in het 2de hoofdftuk
der 2de afdeeling h e e f t , is zeer kort en oppervlakkig j
ook omdat hij ze niet genoeg in bijzondere ftand,en en bedrijven des levens n a g a a t , zoo als b . v . in het bejagen
en waarnemen van a m b t e n , (waarbij hij de kostelijke
ftnecures en vette prebenden der hooge Geestelijkheid in
Engeland
wel met name had kunnen n o e m e n ) ; in de
fpeculatiën van den k o o p h a n d e l , enz. enz. — Overdreven is het ook hier en d a a r , omdat hij te onbepaald tegen het gebruik van de verfchillende b r o n n e n , die door
den mensch tot zijn tijdelijk voordeel geopend w o r d e n ,
declameert, zonder het geoorloofde en het ongeoorloofde daarin behoorlijk te onderfcheiden, zoodat men zelfs
fomtijds niet duidelijk begrijpt, wat hij dan eigenlijk
w i l , dat er gedaan w o r d e : de Vertaler zelf heeft dus
o o k , onder anderen b l . 5 8 , in eene zeer goede aanteek e n i n g , tegen deze overdrijving gewaarfchuwd, daar het
misbruik (gelijk hij met reden zegt) het goede gebruik
niet w e g n e e m t ; maar o o k , voegt R e e . er b i j , daar alle
overdrijving in de Zedekunde zeer fchadelijk i s , dewijl
hierdoor de waarlijk goede en waarachtige opmerkingen,
lesfen en vermaningen niet genoeg b e h a r t i g d , ja in den

wind geflagen, en zelfs de billijkfte eifchen van het
h o o g d e pligtgebod als buitenfporig afgewezen worden.
— Omflagtig, vooral in den ftijl, is dit gefchrift grootelijks, daar het niet zelden door eene weidfche opeenftapeling van woorden en gelijkluidende fpreekwijzen over
laden i s , niet zelden zonder geregelde orde voortgaat en
in herhalingen v a l t , en wel eens , ook, in den v o r m , het
voorkomen heeft van eene voor de vuist üitgefprokene
leerrede. — W a t eindelijk het kleinfte gedeelte dezer
Verhandeling a a n g a a t , dat over de Christelijke-Liefda
digheid l o o p t , dit h e e f t , niettegenftaande het goede, dat
ook hierin i s , R e e . wel het minst bevredigd; want niet
alleen wordt dit belangrijk onderwerp daarin geenszins
in al zijnen fchoonen omvang behandeld, maar ook loopt
het eigenlijk op niets anders u i t , dan op eene aanbeve
ling , om zijne liefdadigheid aan de Christelijke Zendelinggenootfcbappen te hefteden; en dit is t o c h , hoe men
ook over die zaak d e n k e , de Christelijke Liefdadigheid
al te eenzijdig befchouwd en aangeprezen ; en het z o u
ten minfte hier waar zijn: Het eene moet men d o e n ,
en het andere niet nalaten.
T e n opzigte van het laatst aangevoerde, vindt R e e .
in zeker opzigt veel meer voldoening in het kleinfte ftuk
van dit w e r k , dat geheel op zich zelf ftaat, den Predi
kant C H A R T E R S tot Schrijver heeft, en door den Ver
taler met alle regt geoordeeld is bij het vorige eene goede
plaats te hebben. H e t o n d e r w e r p , de Christelijke Lief
dadigheid, is daarin ook wel op verre na niet volledig
b e h a n d e l d ; maar het fpreekt n o g t a n s , in vijf hoofdftukk e n , die geene bijzondere opfchriften h e b b e n , zeer doel
treffend over het pligtmatige
en zegenrijke van het wel
doen , en geeft, hoewel flechts in 48 bladzijden, korte
en eenvoudige, verftandige en duidelijke, Christelijk
menschlievende lesfen en regels in het uitoefenen van wel
dadigheid , die voor nadere opgave of uittrekfel niet vat
baar , en wel niet ongewoon, vreemd of fchitterend zijn,
maar die nogtans verfchillende omftandigheden en betrek
kingen aanroeren, waar Christelijk weldoen te pas k o m t ,

en als zoodanig wel verdienen herinnerd, ter harte ge
nomen en beoefend te worden.

Kerkelijk

Dordrecht,

der Vaderlandfche
1 5 7 2 , door
et Litt,

G.

D.

J.

Hum. Doet.,

meente te Lage
recht , bij
8vo. 64

eene bijdrage
Hervormde

S C H O T E L ,

Predikant

Zwaluwe.

tot de

Kerk,

Gefchiedenis

federt

het

Phil. Theor.
der Hervormde

Ijle Aflevering.

van Houtrijve en Bredius. 1 8 3 8 .

jaar
Mag.
Ge

Te Dord
In

gr.

Bl.f:-60.

D e k u n d i g e , ijverig werkzame en door eenige historifche en antiquarifche bijdragen reeds met lof bekende
Heer S C H O T E L , zoon van den onlangs voor de kunst
te vroeg overleden' beroemden Zeefchilder van dien naam,
levert in bovenftaande bladen den aanvang van een voor
de Gefchiedenis der Nederlandfche Hervormde Kerk b e 
langrijk w e r k , dat in 6 of 7 afleveringen, ieder van 5
of 6 bladen d r u k s , compleet zal z i j n , ( * ) waarin hij
het merkwaardigfle, dat er in zijne vaderftad, eene van
de oudfte der Hollandfche l i e d e n , door en ten gevolge
van de groote Kerkhervorming gebeurd i s , zal mededeelen.
Deze eerfte Aflevering geeft een Overzigt der ftaatkundige en godsdienftige gefteldheid van Dordrecht,
kor
ten tijd vóór en bij de invoering der Hervorming
al
daar , waarin de drie volgende hoofdpunten voorkomen:
Vooreerst ( b l . 1—21) de godsdienftige toeftand van Dord(*) Het wordt thans meer en meer mode, een werk van
eenige, zelfs kleine uitgebreidheid bij afleveringen uit te ge
ven : of dit aan de goede waardering van hetzelve, en dus
ook aan het debiet, bevorderlijk i s , zouden wij zeer betwij
felen ; althans de taak van een' Referent of Recenfent wordt
daardoor, bij gebrek aan genoegzaam overzigt, des temoeijelijker: het kan, ja , zijn ex uno disce omnes, en dit kan me
de- maar ook tegenvallen, en omgekeerd; en zoo wordt het
oordeel onzeker en wankelbaar.
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recht in het begin der I6de E e u w , die over het geheel
zeer treurig w a s , en tot welks verbetering de eerfte p o 
g i n g e n , in 1 5 1 7 , door drie Augustijner monniken en
één' hunner leerlingen fchijnen g e d a a n , maar door de
R e g e r i n g , onder den invloed der Geestelijkheid, fpoedig
onderdrukt te zijn. Met reden acht de Schrijver het
waarfchijnlijk, dat „ de menigvuldige handelsbetrekkin„ gen tusfchen deze ftad en Duitschland
oorzaak w a r e n ,
„ dat de gevoelens van den grooten H e r v o r m e r , M A R „ T I N us
L U T H E R ,
te Dordrecht
v r o e g e r , dan in
„ andere oorden onzes V a d e r l a n d s , bekend en omhelsd
„ w e r d e n " ; maar in, het tijdrekenkundige van de zoo
even vermelde bijzonderheid is iets d u i s t e r s , dat even
wel misfchien door het aannemen van eene fchrijf- of
drukfout zou kunnen opgeheven worden : de medegedeelde
klagt der Regering aan den Provinciaal over die monniken is
gedagteekend den acht ft en Marty 1 5 1 7 ; maar het ant
woord des Provinciaals, waarin hij te kennen geeft, dat
hij zich „ wat wil beraeden en befynnen op die faecke,"
heet „ gefcreven op Ste Gregorius ayont' ( d . i. den 1 1
M a a r t ) A°. 1 5 1 8 " : moet dit ook 1517 z i j n , of anders
het eerfte ook 1518 ? want het is niet waarfchijnlijk,
dat de Provinciaal met dit zijn antwoord een jaar zal
gewacht hebben.
D o o r welke middelen nu en in welke mate de leer van
L U T H E R
te Dordrecht
verderen ingang gevonden heeft,
fchijnt den Schrijver niet gebleken te z i j n : althans ook
het tweede h o o f d p u n t , waarover b l . 22—40 gehandeld
w o r d t , is in dit opzigt onvolledig, en bevat alleen het
onderdrukken der Hervorming a l d a a r , dat onder K A R E L V nog gering w a s , wiens plakkaten desaangaande
door de Regering Hechts flaauwelijk gehandhaafd wer
den , maar dat eigenlijk eerst met en na 1 5 5 5 , onder
P H I L I P S ,
in werking k w a m , door de Geestelijkheid
a a n g e v u u r d , maar vooral door den gematigden Burge
meester V A N D E R M I J L E beteugeld w e r d , doch voor
namelijk na de komst van A L V A het ergst begon te
woeden.
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Verademing van onder dezen druk (dit is eindelijk de
derde hoofdbijzonderheid, die hier v o o r k o m t , bl. 41 —
6 4 ) ontftond er na de inneming van Briellc;
en ge
heele bevrijding werd er te Dordrecht
te weeg gebragt
door de komst der Watergeuzen
a l d a a r , en.door den
overgang dier ftad tot de partij van den Prins van Oranje.
Zietdaar in ' t kort den inhoud van deze bladen, waar
uit men z i e t , dat de ftaatkundige gefteldheid van Dord
recht , waarvan derzelver bijzondere titel gewaagt, voor
namelijk , voor zoo verre zij betrekking op de godsdienftige h a d , voorgefteld wordt. — De ftijl i s , voor zoo
veel zulk een onderwerp toelaat, vrij goed. — De cor
rectie zou men hier en daar beter mogen wenfchen;
w a n t , behalve de achteraan opgeteekende errata,
zou
R e f . , zoo het noodig of nuttig w a r e , nog verfcheidene
kunnen aanwijzen.
De Uitgevers beklagen z i c h , in een op het achterfte
fchutblad geplaatst b e r i g t , d a t , „ hoezeer het getal In„ teekenaars op dit werk niet toereikend w a s , om de
„ onkosten der uitgave te kunnen beftrijden, zij nogtans
„ niet achterwege wilden blijven, om hetzelve in het
„ licht te doen verfchijnen." Dat getal z a l , hopen w i j ,
federt nog vermeerderd, en tot de verdere voortzetting
en voltooijing des werks behulpzaam zijn.
Misfchien
heeft de wat onbepaalde t i t e l , Kerkelijk
Dordrecht,
fommigen niet genoeg u i t g e l o k t ; maar het verdient toch
ook bij niet-kerkelijke L e z e r s , al ware het alleen als bij
drage tot de gefchiedenis der vaderlandfche fteden, zijne
aanbeveling. — Ref. wenscht den geëerden Schrijver
g e z o n d h e i d , lust en krachten t o e , om dezen en anderen
letterkundigen a r b e i d , welken hij b e l o o f t , (*) zonder
zich te overhaasten of te overwerken, gelukkig en met
(*) Zoo als Beroemd Dordrecht, Befchrijving van Dord
recht , Gefchied-, Letter- en Oudheidkundige Uitfpanningen,
waarvan hij in zijne aanteekeningen op deze bladen melding
maakt, en de uitvoerige Levembefchrijving van zijnen Vader
welke de Letterbode onlangs, als van dezen zoon verwacht
wordende, heeft aangekondigd.
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roem voort te z e t t e n , opdat h i j , zoo het G o d b e h a g e ,
nog lang en veelzins moge nuttig zijn in het werk ,
waartoe de Voorzienigheid hem geroepen h e e f t , of nog
verder mogt r o e p e n , en hij tot bevordering van grondige en waarlijk nuttige wetenfchap veel moge toebrengen!
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De
oude zuurdeefem van historisch-grammatifche
Bijbelverklaring zit er bij ons veel te vast i n , en wij zijn
van nature veel te hevige vijanden van nuttelooze theologifche haarkloverijen, om de dierbare redeneringen van
den Heer H E N T Z E P E T E R mooi te kunnen vinden, —
of misfchien b e t e r : wij zijn te eenvoudig, om hem overal regt te verftaan. E n onbekend maakt immers onbemind ? Wij v r e e z e n , dat men ons voor onnoozel zal
h o u d e n ; anders gingen wij de loftrompet over dit ftukje
fteken, — omdat het flechts 56 bladzijden groot i s .

Histoire de la Civilifation morale et religieufe des G r e c s ,

de p .
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B R O U W E R ,

DocteuretPro-

Seconde P a r t i e , depuis le
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Héraclides j u s q u ' a la Domination des Romains. T o m .
I I I et I V . G r o n i n g u e , chez W. van Boekeren. 1838.
8 v o . 271 et 480 pag. ƒ 7 - 1 0 .
T e midden van de talrijke nietsbeduidende gefchriften,
meestal R o m a n s , hetzij oorfpronkelijk, hetzij vertaald,
die onze Letterkunde overftroomen, verheugt het o n s ,
toch eens eindelijk een klasfiek,
echt historisch werk
te ontmoeten. N i e t , dat wij den historifchen R o m a n ,
wanneer hij in den geest en in de manier van S C O T T
gefield i s , zouden willen veroordeelen; wij weten , dat

P. V A N

LIMBURG

B R O U W E R , HISTOIRE, ETC.

157

er op de menigte beuzelachtige werken van dien aard uit
zonderingen zijn , zoo als d i e , waarmede de begaafde
Schrijver der Roos van Dekama onze Letterkunde ver
rijkt h e e f t ; maar over het algemeen worden wij toch met
eenen zondvloed van verdichte verhalen b e d r e i g d , waar
mede zelfs Tijdfchriften, ja Dagbladen, zich jaar op jaar
opvullen. Doch in allen gevalle is een uitmuntendgefchiedkundig werk over een der meestberoemde ( z o o niet het
allerberoemdfte) volken der Aarde van hoogere waardij.
Over de zedelijke en godsdienftige befchaving der Grie
ken is reeds zoo veel gefchreven, vooral in het ruime
tijdvak van de eerfte zekere berigten hunner Gefchiede
nis tot op den ondergang hunner vrijheid, (het hier be
handelde tijdvak) dat wij in het eerst twijfelden, hier zeer
veel nieuws te zullen vinden. Doch hoe aangenaam von
den wij ons bedrogen ! G a f het vroegere tijdvak, (de
Heldeneeuwen) bij al den verbazenden rijkdom van bijeengebragte daadzaken, wel eens ftof tot gisfingen, waar
omtrent wij meenden van den Schrijver te moeten verfchillen, h i e r , waar alles op den vasten grond der G e 
fchiedenis en meestal op het getuigenis van tijdgenooten
r u s t , niet flechts van gefchiedfchrijvers, maar ook van
redenaars, wijsgeeren, dichters (vooral blijfpeldichters)
en zelfs romanfchrijvers , als zoo vele zedefchilders, —
hier vindt men niets dan volkomen geftaafde en ontegen
zeggelijke waarheid, de flotfom eener verbazende geleerd
heid, die in deze twee Deelen meer wetenswaardigs heeft
opeengedrongen
dan in menig werk van verfcheidene
quartijnen of folianten, en toch in eenen zeer aangenamen ftijl, verre verwijderd van alle pedanterie,
(de
k l i p , waarop zoo vele oudere Schrijvers geftrand zijn.)
H e t is dus niet enkel een boek voor Geleerden, maar
ook wel degelijk voor alle ftanden, die de Franfche
taal v e r d a a n , wier algemeenheid, bij de zoo groote be
perktheid der o n z e , zekerlijk den uitmuntenden Schrij
ver , gelijk bij het vorige gedeelte, genoopt heeft, zijne
moeijelijke nafporingen aan een grooter Publiek mede te
d e e l e n , dan in ons kleine Vaderland te verwachten w a s .
%

H e t Fransch zelf is onberispelijk, en hier en daar
zelfs keurig. Bijzondere fierlijkheid komt hier niet te
p a s , waar het de uitkomst van geleerd onderzoek en de
vermelding van feiten geldt.
Eene andere gewenschte eigenfchap van dit werk is
deszelfs onpartijdigheid.
De Geleerden, met de Griek
fche Oudheid' gemeenzaam, zijn dikwerf geneigd, aan
dat volk flechts de goede, de voortreffelijke zijde te zien,
en al het verkeerde zoo veel mogelijk op den achter
grond te fchuiven. Zelfs de uitftekende B A R T H É L É M Y heeft dit in zijnen Anacharfis g e d a a n , vooral waar
hij over Sparta,
deszelfs wetgeving en o p v o e d i n g ,
fpreekt, en daarin niet de zaak zelve onbevooroordeeld
b e f c h o u w t , maar zich door de loffpraken der Wijsgeeren
laat wegliepen. Onze Schrijver heeft zich op een h o o ger (landpunt geplaatst. Hij gaat niet op
redeneringen
en loffpraken af, maar op daadzaken,
en vindt dan niet
alleen volllrekt gemis aan natuurlijke vrijheid en zelfs
aan zedelijkheid in de zoo hoog opgevijzelde wetgeving
van L Y K U R G U S , maar ook genoeg te berispen in de
Atheners, wier vrijheid bij hem als een ondragelijk j u k ,
door het gemeen op ,de welgeftelde burgers gelegd, w o r d t
b e f c h o u w d ; en in beide deze opzigten kan dit boek als
eene verzameling van bewijsftukken voor de fchildering
van Athene en Sparta in den onlangs uitgekomen' Diophanes des Schrijvers dienen.
Doch trachten wij den Lezer dit werk meer in bij
zonderheden te doen kennen. Een gefchiedkundig over
z i g t , zeer k o r t , maar genoegzaam om als leiddraad bij
de volgende befchouwingen te dienen, behandelt het ge
beurde van den Trojaanfchen
oorlog tot de verovering
van Korinthe,
en dus het eigenlijke gefchiedkundige tijd
vak van het (althans in naam) vrije Griekenland.
Daar
o p volgt eene fchildering van deszelfs ftaatkundigen toeftand,
die bij de Grieken m e e r , dan bij eenig ander
v o l k , met de zedelijke befchaving in het naauwfte ver
band flond. Immers P L A T O meende de onvoorwaarde
lijke verpligting tot regtvaardigheid en het geluk van

den regtvaardigen niet anders te kunnen ilaven , dan door
de fchildering van eenen denkbeeldigen Staat. Het regt
van den fterkften bleef in de buitenlandfche betrekkingen
heerfchen, en zij kwamen (zelfs de SopMsten in hun
onderwijs, en de Atheners onder anderen in hunne han
deling met de Meliërs)
daarvoor openlijk u i t , dat het
regt beftond in het belang van den fierkjlen ( T O 'Ó
xpsirrovoi
s-v><J><;pov).
Zelfs de anders zoo brave en gema
tigde I S O K R A T E S zegt', dat men in de Staatkunde
flechts te kiezen heeft tusfchen verdrukken en verdrukt
worden;
en S O K R A T E S beweerde tegen A R I S T I P P U S , tot vatVL heerfchen moest of Jlaafsch
gehoorzamen.
M a a r , terwijl de Atheners openlijk voor hunne heerschzucht en gewelddadigheden u i t k w a m e n , vond men bij
de zoo geroemde Lacedemoniërs
bijna niets dan dubbel
hartigheid , huichelarij en trouweloosheid in hunne bui
tenlandfche betrekkingen. Zij b e w e e r d e n , dat er geen
Goddelijk of menfchelijk regt w a s , hetwelk iemand be
letten ' k o n , zijne vijanden op alle mogelijke wijze te
benadeelen.
Daarenboven heerschte er onder de verfchil
lende Staten van Griekenland
gedurige naijver, en of
o o r l o g , of toch een meer bedekte ftaat van vijandfchap,
vooral tusfchen de drie S t a t e n , die beurtelings aanfpraak
maakten op de Hegemonie of het o p p e r b e w i n d : Athene,
Sparta en Thebe,
H e t verwondert o n s , dat de Schrij
ver van deze Hegemonie,
de groote drijfveer tot hande
ling , vooral in de beide eerstgenoemde S t a t e n , z o o wei
nig zegt. In den oorlog was nog wraakzucht
op den
vijand het groote roerfel der d a d e n ; hoezeer uitwisfeling
der gevangenen niet onbekend w a s , werden dezelve ech
ter menigwerf ter dood g e b r a g t , en meestal als flaven
verkocht. D e Peloponnefifche
o o r l o g , een groote b u r 
gerkrijg der Grieken om de Hegemonie, levert de afzigtigfte bewijzen van wreedheid, te Mitylene,
(waar het
voor groote genade g o l d , dat flechts duizend weerlooze
menfchen ter dood gebragt w e r d e n ) te Plateën, op Korcyra,
te Scione,
te Melos enz. — M e t dat alles
heerschte er bij de Grieken een gevoel van
Nationaliteit,
T

van onderlinge gemeenfchap en eenheid van a f k o m s t ;
die hen zich zeiven verre boven de Barbaren (alle andere
Volken) deed verheffen, en hun het groote denkbeeld
van algemeene menfchenliefde en wereldburgerfchap
vreemd deed blijven, waarin echter de groote s o K R A T E S , gelijk hier niet gemeld w o r d t , eene treffende uitzondering m a a k t e , d i e , gevraagd zijnde , wat landsman
hij w a s , tot antwoord gaf: Een
wereldburger.
Onze geleerde Schrijver gaat daarop tot de inwendige
betrekkingen der Staten o v e r , en wel e e r s t , na het verfchil tusfchen Dorièrs en Iönièrs te hebben aangetoond,
tot het hoofdvolk van den Dorifchen ftam, de Spartanen. Hier heerschte ongetwijfeld grootheid van ziel en
bereidwilligheid tot de grootfte opofferingen voor het
V a d e r l a n d , zoowel bij vrouwen als m a n n e n ; maar deze
vastheid van karakter werd duur betaald door hardvochtigheid , onmenfchelijkheid, t r o t s c h h e i d , lediggang en
volflagen gemis van h e t g e e n , waarop wij te regt den
hoogften prijs ftellen: vrijheid in onze huisfelijke en b u r gerlijke betrekkingen. Bij den maaltijd, bij het h u w e lijk , als huisvaders en huismoeders, waren de Spartanen flaven van den S t a a t ; terwijl zij zelve een geheel
v o l k , de Heloten, tot hunne flaven hadden g e m a a k t , die
z i j , wanneer zij talrijk genoeg werden om hen te moeten v r e e z e n , behandelden even als de Egyptenaars
dé
Israëliten:
zij vermoordden hen in ' t geheim. Maar de
Heloten vonden geen' M O Z E S .
Daarenboven moesten
deze ongelukkigen nog voor hunne meesters het land
bouwen en voor hen v e c h t e n : in den flag bij
Plateên,
die over Griekenland!
vrijheid tegen Perziê
befliste,
waren zeven Heloten tegen éénen Spartaan!
Maar in
het r e g t , om deze ongelukkigen te mishandelen, en om
hunne n a b u r e n , gelijk de ongelukkige Mesfeniërs,
te
verdrukken, daarin ftelden de zoo hoog geroemde Spartanen , die zelfs de ommelanders oï\Lakoniêrs beheerscht e n , (hoezeer veel talrijker dan zij zelve) de vrijheid.
M e n mogt niet thuis , niet te v e e l , niet te weinig e t e n ,
niet ongehuwd blijven, op ftraf van naakt de markt

rond te wandelen en befpot te w o r d e n ; de kinderen»
die maar eenig ligchaamsgebrek h a d d e n , (ter keuze eener
onmenfchelijke regtbank) werden aan de moederborst
ontrukt en — in een' kuil g e w o r p e n ! Niemand
(zegt
P L U T A R C H U S ,
en hij vindt dit zeer fraai)
niemand
leefde te Sparta naar zijn goedvinden.
M a a r de bedoeling van L Y K U R G U S was flechts, om goede jagers en
krijgslieden te vormen , ten einde zijn Vaderland
groot
te doen worden, zoo als hier tegen p L U T A R C H U s uit
X E N O P H O N
wordt betoogd. — Over Atpene is het
oordeel zoo gemakkelijk niet. De wetgeving van s o L O N was veel menfchelijker en vrijheidlievender dan die
van L Y K U R G U S ; maar zij vormde ook zulke ijzeren
menfchen niet.. Reeds bij het leven des Wetgevers werd
zij o v e r t r e d e n , en de bolwerken tegen de overdrevene
Volksregering werden reeds even na de Perzifche
oorlogen doorgebroken. De groote reden daarvan was de
algemeenheid van het ftemregt, die het Engelfche volk
door de Reformbill onzer dagen grootendeels heeft verkregen , en die de Franfchen,
vooral de voor panders
van het oude Stamhuis,
om flechts verwarring te (lichten , en met - verachting van alle lesfen der Gefchieden i s , thans zoo dwaasfelijk voorflaan. H e t is d r o e v i g ,
dat zulk een uitmuntend man als A R I s T I D E s te Athene deze heillooze nieuwigheid i n v o e r d e , en dat P E R T K L E s , een van de grootfte mannen der Gefchiedenis,
h a a r , met zijnen deugdzamen vriend E P H I A L T E S ,
door de verzwakking van den achtbaren
Areopagus,
voltooide. Bij deze gelegenheid maakt de Schrijver eene
uitweiding over de woorden vrijheid en
volksoppermagt
bij de O u d e n , waarbij de uiteenloopende karakters der
Dorièrs en Iöniêrs weder op den voorgrond worden gefield. Doch in beide was regt tot deelneming aan de
Regering
(het kleine getal der Spartanen
maakte de
eigenlijke Aristokratie
over het overige volk u i t ) het
groote v o o r r e g t , dat allen beoogden en voor het dierbaarfte geluk rekenden. In Athene was het Volk ( b e halve de bijwoners en (laven) Souverein;
het maakte
BOEKBESCH.
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zelf de wetten op de m a r k t p l a a t s , fchafte die naar goed
vinden af, verkoos zelf zijne overheden, en vonnisde
in regtbanken (waartoe de leden bij het lot werden ver
kozen) de befchuldigden: flechts enkele misdaden be
hoorden onder het regtsgebied van den onveranderlijken
Areopagus.
H u n n e eigene redenaars z e g g e n , dat de
Atheners
als Folk geftreng omtrent hunne landgenoo
t e n , werkeloos en menigwerf lafhartig omtrent hunne
vijanden waren. Menigte van voorbeelden worden hier
van te berde g e b r a g t , en men w e e t , hoe dit V o l k met
zijne groote mannen en weldoeners h a n d e l d e , terwijl het
zijne volksleiders, b . v . den leerlooijer K L E 'o N , met
de grootfte infchikkelijkheid liet begaan. Het fouvereine
Volk voegde bij onkunde en ligt zinnigheid,
de gewone
eigenfchappen der menigte,
die van eenen
willekeurigen
gebieder,
de hoogstmogehjke onregtvaardigheid
en wreedheid.
Men denke aan wijlen de Franfche Moordrepubliek met haar S c h r i k b e w i n d , die gelukkig kort van
d u u r w a s , en die ook dadrin te Athene eene waardige
zuster v o n d , dat het gemeen -er geweldig naijverig op
zijn g e z a g , en bang voor de eenhoofdige R e g e r i n g , de
zoogenaamde tiranmj,
w a s . P E R I K L E S alleen wist
de Atheners te breidelen, e n , w a t nog grooter wonder
i s , hij wist dit zonder g e w e l d , alleen door de kracht
der overreding, te doen.
Dit vrije Volk vergoodde
lbmtijds de grootfte dwingelanden, wanneer deze het
flechts met de groote woorden vrijheid en volksoppermagt wisten te vleijen, gelijk D E M E T R I U S P O L I o R c E T E S . ( M e n denke aan N A P O L E O N in onze da
g e n . ) Ook was dit Volk zelf de grootfte t i r a n , gelijk
alle tirannen door vleijers, de Demagogen , omringd.
Slechts dezen en de Blijfpeldichters , zegt de edele i s oK R A T E s , mogttn hun gevoelen vrijelijk zeggen.
Men
moet al de m i s b r u i k e n , verwarringen en wreedheden,
waarvan die onwaardige volksleiders oorzaak w a r e n , in
het werk zelf lezen. ( I I I . p . 184—197.) Maar nog
hatelijker, nog gevaarlijker voor den vreedzamen burger
waren de Sykopkanten,
eene foort van a a n k l a g e r s , voor

wier listen e n , om het met een onduitsch woord uit- te
drukken , voor wier chicane ook de vreedzaam (te , onfchuldigfte burger niet veilig w a s , wanneer hij hun de
handen niet vulde. De ongerijmdfte befchuldigingen von
den bij die onkundige en bevooroordeelde r e g t e r s , foms
uit de heffe des volks bij het lot g e k o z e n , g e h o o r , die
gretig gebruik maakten van de gelegenheid, om hunne
bijzondere wraak en vijandfchap te voldoen. Tegen de
dus heerfchende beginfelen van regt en o n r e g t , die he
melsbreed van onze door het Christendom gereinigde be
grippen verfchilden, fchreef P L A T O zijn uitmuntend
werk over de Republiek,
hetwelk e c h t e r , blijkens de
volgende gebeurtenisfen, op het volk ( w a a r v o o r het ook
wel niet bedemd w a s ) geenen indruk fchijnt te hebben
gemaakt. Ook A R I S T O T E L E S berispte gedrengelijk
die gebreken van de Had zijner i n w o n i n g , fchoon op
eene andere w i j z e ; en D E M O S T H E N E S , hoezeer een
man van de v o l k s p a r t i j , noemde den uil, den draak en
het volk,
in éénen a d e m , als onwaardige gunftelingen
van P A L L A S , en als de drie afgrijsfelijkfle
beesten,
( p . 2 2 6 . ) In andere Staten van Griekenland was het
n i i beter.
Daarop volgt in het 6de Hoofdftuk eene befchouwing
der tirannen,
die boven, en der (laven, die beneden de
wetten (tonden. De e e r d e n , die zich door geweld van
den zetel meester m a a k t e n , waren van hun leven nooit
z e k e r , en het dooden derzelven werd niet flechts als
eene onfchuldige, maar zelfs als eene verdiendelijke daad
befchouwd. M e n kan niet o n t k e n n e n , dat velen hunner
d o o r hunne wreedheid zulks verdienden, hoezeer p i S I S T R A T U S
en zijne zonen*, (in hunne eerfte j a r e n )
G E L O N ,
H i ë R o I en I I , en zelfs , wanneer men
M I T F O R D
gelooven w i l , D I O N Y S I U S I goede R e 
genten waren. D e (laven waren te Athene,
naar even
redigheid der b e v o l k i n g , zoo talrijk als de Negers in de
Westindifche
k o l o n i ë n , (burgers 2 1 , 0 0 0 , bijwoners
1 0 , 0 0 0 , (laven 4 0 0 , 0 0 0 . ) D u s was het ook elders in
Griekenland.
D e behandeling' verfchilde, maar dfi flaaf
M 2
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werd doorgaans als een lager wezen beneden den vrijman , als eene bloote bezitting
befchouwd. Men mogt
hen als getuigen
op de pijnbank [pannen.
E r waren
ook flaven van het Algemeen, gelijk de Heloten,
Claroten in Kreta enz. Enkele k e e r e n , doch zeldzamer
dan men verwachten z o u , hadden er opftanden van flaven p l a a t s ; maar zij liepen zeer dikwerf tot den vijand
over. De Atheners behandelden hunne flaven doorgaans
menfchelijker dan de overige Grieken.
O p het dooden
van een' flaaf ftond dezelfde ftraf als op dat van een'
vrijman; het was verboden hen te flaan, (tot groote
ergernis der Spartanen)
en men gaf hun zelfs den verzachten naam van huisgenooten
(biasTsu.)
(Het

vervolg

en /lot

hierna.)

Handleiding bij het Geregtelijk • Geneeskundig Onderzoek van
Lijken, door A . L . L A N D , Doctor in de Geneesr, Heel- en
Verloskunde. Te Leeuwarden, bij G. T . N . Suringar.1838.
In gr. Svo. XI, 192 bl. en Tafel, f 2 - 1 0 .
ï n het jaar 1804 zag te Brunswijk het licht: Tabellarijche
Anwetfung zu gerichtlichen Leichenunterjuchungen für gerichtliche Aerzte und Wundaerzte und für
Rechtsgelehrte,
van L U D W I G A U G U S T K R A U S . Dit werk werd in der
tijd zeer geprezen. Het werd opgegeven, als den a r t s , voor
de regtbank geroepen, om de regters voor te lichten, niet
ligt verlegen te zullen laten. De geoefende kon het gebruiken, als een middel ter herinnering; den minder ervaren'
arts zoude het tot een' leiddraad verflrekken. Bij eigene
ondervinding had de Schrijver een doelmatig gebruik gemaakt
van de werken van M E T Z G E R en R O O S E . In het jaar
1837 bezorgde de Schrijver eenen tweeden, meer uitgebreiden d r u k , die door bevoegde regters wederom met lof vermeld wordt, vooral wat het ontleedkundige betreft, offchoon
ook het [cheikundige gedeelte naar de behoefte des tijds is
ingerigt.
Er is eene vrij algemeene behoefte aan zulk een werk;
want de arts, die tot Schouwingen geroepen wordt, kan niet

te omzigtig wezen, dewijl en regter en pleitbezorger e r o p
uit zijn, hem, die het. vifum repertum gefteld heefc, door
allerlei aanmerkingen in het naauw te brengen. Gelukkig hij,
die tegen fpitsvindigheden opgewasfen en in het bezit der
daartoe vereischte kundigheden is!
Wanneer men echter in andere landen zich federt geruimen
tijd onledig heeft gehouden, den geneeskünstoefenaren de noodige hulpmiddelen te verfchaffen, om ook voor dezen gewigtigen tak der wetenfchap met vrucht werkzaam te wezen,
fchijnt men in ons land daarin zeer achterlijk te zijn. De
Heer A . M O L L gaf ten minfte in het jaar 1825 hiervan nog
een zeer ongunftig getuigenis. (*) Op meer dan ééne plaats
toch in de Voorrede fpreekt hij van achterlijk blijven; — dat
de vorderingen, indien zij ook gemaakt zijn, in het duister
verholen blijven; — .dat men in onze moedertaal ter naauwer~
nood een enkel noemenswaardig werk (over dit onderwerp) vindt;
en dat, om deze en nog. meerdere redenen, een Leerboek dergeregtelijke Geneeskunde in de Nederlandfche taal te regt als eene
ware behoefte befchouwd wordt. Offchoon nu de Heer M O L L
door zijnen arbeid ruimfchoots het zijne heeft toegebragt.om in
deze behoefte te voorzien, blijft zijn gezegde nog voor vele
toepasfing vatbaar: „ dat fchier elke geregtelijke fchouwing,
„ fchier iedere fchouwcedul of verklaring fporen draagt der
„ zoo onverschoonbare achterlijkheid in een vak van zoo
„ magtig eenen invloed op het weizijn des Staats en van zijne
„ leden." (Bl. XXII.)
De Schrijver van het onderhavige boek herhaale in zijne
Voorrede ten jare 1838 de door den Heer M O L L reeds in
1825 genaakte klagten. „ Er beftaat, vooral in onze taal,
„ eene wezenlijke leemte in de litteratuur van dit gedeelte
„ der Geneeskunde: wij mjsfen eene beknopte, doch tevens
„ genoegzaam volledige en voor het overzigt gemakkelijke
„ Handleiding bij geregtelijk-geneeskundige onderzoekingen."
(Aan den Lezer.)
Het is welligx deze meermalen herhaalde
klagt, welke aanleiding heeft gegeven tot het uitfchrijven
dezer Prijsvraag door een wetenschappelijk Genootfchap:
„ Welke is de ftaat van de uitoefening der geregtelijke Ge„ neesknnde in ons land, en welke middelen kunnen tot ver„ betering van dezelve aangewend worden ?" Het zijn deze
(*) Leerboek der geregtelijke Geneeskunde voor Genees- en
Regtskundigen. Arnhem, 1825,

door anderen geopperde bezwaren, en de noodzakelijkheid,
door den Heer L A N D diep gevoeld, welke hem er toe gebragt hebben, om op het papier te brengen, wat men bij geregtelijk - geneeskundige onderzoekingen aan lijken moet in
acht nemen; wat men daarbij moet doen, en wat men bij
dezelve niet mag verzuimen. Hij noemt dezen voor hem
droogen arbeid zediglijk eene Proeve van eene Handleiding
bij het geregtelijk-geneeskundig onderzoeken van Lijken. De
arbeid van den Schrijver kan in elk geval doelmatig genoemd
worden, en zal vooral dengenen welkom wezen, dien het
aan het noodige ontbreekt, om bij zulk een onderzoek flechts
eenigermate behoorlijk werkzaam te wezen.
Ten grondflag van eene behoorlijke lijkfchouwing behoort
te liggen, zoo niet grondige ontleedkundige kennis, dan toch
eenige geoefendheid in het ontleden. En hoe weinigen kunnen hierop roem dragen; terwgl den leerlingen der Heelkunde , bij derzelver tegenwoordigen ftaat in ons Land, daartoe
zoo weinige gelegenheid en aanleiding ten deel valt. Op den
ijver van fommige ftudenten in de Geneeskunde, ook by betere gelegenheid, valt mede tusfchenbeiden niet te roemen;
waarbij echter niet mag verzwegen worden, dat een meer
toe- dan afnemend vooroordeel de beoefening dezer kunst
fteeds gewigtige hinderpalen in den weg ftelt, om van andere bijkomende 'redenen niet te fpreken. Eh het zijn toch
de Doctoren, aan welke de Heer L A N D bij de geregtelijke
fchouwing eenen zekeren voorrang toekent, die den vir doctus ook van zelf toekomt.
Wat het fcheikundig onderzoek bij de geregtelijke Geneeskunde aangaat, hier zal men, wat de kundigheden betreft,
nog meerdere zwarigheden ontmoeten, die echter, waar zij
beftaan, uit den aard der zaak eenigzins meer vèrfchoonbaar
zijn. Het fcheikundige onderzoek is echter niet zoo dadelijk
aan de plaats gebonden als het ontleedkundige, hetwelk doorgaans geen uitjiel kan lijden. Het moet, om deze redenen,
bevreemden, in ons kleiner Land, waar zulks zoo gemakkelijk in te rigten w a r e , niet eenige fcheikundigen tot deze
taak benoemd te zien, aan welke de verdachte ftoifen, onder behoorlijke door het geregt te bewerkftelligen maatregelen van voorzigtigheid, konden toegezonden worden. Slechts
dezulken kunnen in ftaat gerekend worden en in de gelegenheid zijn, alle bedenkelijke wijzen van onderzoek met de
vereischte naauwkeurigheid te bewerkftelligen. Men door-

bladere of liever doorleze de Annates d'Hjgiène publique et
de mêdecihe légale, en men zal z i e n , wat er al tot zulk een
onderzoek vereischt wordt, en tevens, hoe belangrijk ook
deszelfs uitkomften zijn. Niet ligt zal een fchuldige den
vervolgenden arm van het geregt ontfnappen; terwijl de onfchuldige daardoor een' te zekerder waarborg tegen de op
hem rustende verdenking verkrijgt. Stellig zouden door zulk
eene inrigting vermeden worden de voor kunstoefenaren ergerlijke Procedures, waar de eene partij vergiftiging vermoedt, en, bij wederfpraak van tegenpartij, hare vermoedens niet tot zekerheid kan brengen, en wat er meer van
dien aard meermalen heeft plaats gehad.
De Schrijver, het meer noodzakelijke of het meer voorkomend ontleedkundige onderzoek van lijken op het oog hebbende , begint zijne Handleiding met eene opgaaf van hetgeen daartoe vereischt wordt. In eene tweede afdeeling gaat
hij n a , hoe en wat men te onderzoeken hebbe bij het geregtelijk-geneeskundige onderzoek van lijken. In de eerfte
afdeeling heeft hij zich kortelijk bepaald bij eenige algemeene
regelen en geregtelijk - geneeskundige vormen, bij dit onderzoek van lijken in acht te nemen. De tweede afdeeling wordt
in negen hoofdftukken gefplitst. In het eerfte wordt uitvoerig nagegaan, hoe en wat men te onderzoeken hebbe bij lijken
in het algemeen, met de verrigtingen en regelen na het onderzoek. Dit gedeelte moet befchouwd worden als ten grondflag te liggen van hetgeen in de volgende hoofdftukken meer
bijzonder betrekking heeft tot het onderzoek van lijken van
pasgeborene kinderen —- van'gekwetfte perfonen — v a n vermoedelijk verdronkenen, verhangenen of geworgden — van
vermoedelijk ver/likten, verhongerden, door koude gefiorvenen. Van al hetgeen hier behoort in acht genomen te worden, wordt men teruggewezen naar het in het eerfte hoofdftuk breedvoerig vermelde onderzoek. Op bl. 36 wordt nog
gefproken van de glandules Pacchione, hetwelk beter door
corpora ware uitgedrukt geworden, zijnde het genoeg bewezen, dat deze uitpuilingen of verhevenheden geene klierachtige ligchamen zijn. Bij de befchrevene wegneming van
het achterhoofdsbeen zoude men zich misfehien nog beter
van een' fcherpen beitel kunnen bedienen. Bij het onderzoek der mondholte, bl. 6 0 , hadden de tanden ook gedacht
kunnen worden, en bij het gehoor de tuba Euftackii. Men
mag desgelijks vragen, of de voorgefchrevene ontleding van
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het inwendige gehoorwerktuig, bl. 6 7 , door eene geoefende
hand, niet doelmatiger met den beitel zal verrigt worden.
Het onderzoek, der herfenen met een groot lancet zal vele
zwarigheden opleveren; beter bedient men zich van een ge
woon dun. of anders van een tweefnijdend langwerpig mes.
De zoogenoemde longenproef is zeer naauwkeurig befchre
ven ; maar, behalve hetgeen de Schrijver oordeelt vooralsnog
van weinig nut te zullen wezen, zal op vele plaatfen een
en ander niet in aanwending kunnen gebragt worden. Wij
beamen echter ten volle het gezegde bl. 93 in de noot. Zoo
is het door Dr. B R E H M E opgegeven onderfcheidend kenmerk
der zamengedrukte longpijpstakken, in platte bij kinderen,
die nog niet geademd hebben, en in ronde bij kinderen, die
wel geademd hebben, niet vrij te pleiten van gezochtheid.
De Schrijver heeft ook gelijk, bl. 8 5 , wanneer hij aan de
opening dér borstholte de voorkeur zoude geven. Bl. 101
is de zin der beide onderfte regels niet duidelijk; anders is
dit hoofdftuk met veel naauwkeurigheid bewerkt. Bij het
bl. 103 vermelde zoude ook aan het onderzoek der handen,
bij eenen zelfmoord met een piftool, gedacht kunnen gewor
den zijn, en op bl. 119 aan het indringen der lucht in geo
pende aderen, vooral van den hals. Indien een lijk volgens
de op bl, 139 opgegevene wijze ontdooid'is, hoe zal men
dan nog over de in ijs overgegane vloeiftoffen kunnen oordeelen? Het hoofdftuk, hoe en wat men te onderzoekenhebbe
bij lijken van vermoedelijk vergiftigden in het bijzonder, i s ,
in vergelijking met de andere, niet zoo uitvoerig bewerkt;
echter kan het nog als te uitvoerig befchouwd worden voor
hetgeen in gewone gevallen uitvoerbaar zal zijn.
Als in aanhangfels wordt over den waren dood en het on
derzoek van rottende lijken gefproken. Voorts over de noodige gereedfchappen eerder te omflagtig dan te bekrompen.
Tevens wordt over het al of niet gebaard hebben eener vrouw
gefproken; over de herkenning van onderfcheidene vlekken
in linnen, op ijzer of jlaal, waarbij twee ophelderende Ta
bellen. Omtrent den vorm van het vifum repertum wordt
ten Hotte een voorfchrift medegedeeld.
Het duidelijk gefchreven werk verdient ruime aanprijzing,
en zal het doel, waarvoor de Schrijver het beftemd heeft,
niet misfen.

Muntboek, bevattende de Namen en Afbeeldingen van Mun
ten, ge/lagen in de zeven voormalig vereenigde Nederlandfche Provinciën, federt den Vrede van Gent tot op onzen
tijd; door P . " V E R K A D E , te Vlaardingen. Vde—XIIde
Aftevering. Te Delft, bij de Erve A. Sterck QVde—IXde
Aflev.) — bij J. de Groot (Xde-XIIde Aflev.) 1833 -1838.
In gr. kto. Te zanten f 25 - 15.
D i t belangrijk werk, van welks vier eerfte Afleveringen
wij bereids onzen Lezeren verflag hebben gedaan ( * ) , is dan
nu door den Heer V E R K A D E , met onvermoeiden ijver en
zeker niet zonder aanzienlijke kosten, bijna voltooid, en
kunnen onze vaderlandfche Munt- en Penningkundigen zich
verheugen in het bezit van een werk, waarin al de Mun
ten , vroeger in deze Gewesten geflagen, en waarvan de mees
te dagelijks zeldzamer worden, zijn afgebeeld en befchreven.
— Een kort overzigt van dezen belangrijken arbeid zal hier
welligt niet kwalijk geplaatst zijn. De XII Afleveringen be
vatten : N ° . I . Munten der Provincie Gelderland. I I . Mun
ten der Steden van de Provincie Gelderland. I I I . Munten
van Holland. IV. Munten van West-Vriesland. V. Munten
van de Provincie Zeeland. VI. Munten van de Provincie
Utrecht. VII. Munten van de Provincie Vriesland. V I I I .
Munten van de Provincie Overijsfel. IX. Munten van Ste
den der Provincie Overijsfel. X. Munten van de Provincie
Groningen. XI. Munten der Bataaffche Republiek, of wel
projecten van dezelve ; van het Koningrijk Holland; het Franfche Keizerrijk ( t e Utrecht geflagen) en het Koningrijk der
Nederlanden. X I I . Munten voor de Oost- en West-Indifche
bezittingen. Deze twaalf Afleveringen bevatten te zamen 136
bladzijden letterdruks, 204 platen, en 1145 afbeeldingen van
munten. De munten zijn duidelijk en over het algemeen zeer
naauwkeurig afgebeeld. De befchrijving derzelven is meestal
zeer kort; doch de Schrijver heeft in het Berigt van Inteekening ('t welk tot nog toe voor Titel en Voorrede dient)
de hoop gegeven op eenen herdruk van den tekst, waarin
bij elk ftuk zal worden opgegeven de mindere,'meerdere of
hoogere zeldzaamheid van hetzelve, en ten opzigte van elke
(*)

1832. bl. 2 9 - 3 1 en 1834. bl. 295 en volg.

zeldzame munt het Kabinet, waarin zoodanig (luk tegen
woordig berust. Ook zoude er welligt nog een bijvoegfel
Platen te verwachten zijn. Wij zien een en ander met ver
langen te gemoet, overtuigd, dat de voltooijing van dit werk
van groot nut zal zijn, niet alleen voor liefhebbers en ver
zamelaars van Munten, maar ook voor de zoo>hoogst gewigtige Muntftudie zelve. Mogt het dan eene zoo belangrijke
en kostbare onderneming niet aan de belangdelling en werkdadige onderfteuning onzer Landgenooten ontbreken! Reeds
op den omflag der IVde Aflevering klaagde de Heer V E R 
K A D E ,
dat dit werk door hem met aanzienlijk verlies werd
voortgezet. Echter heeft hij ftandvastig volgehouden. Mogten dan onze welbemiddelden het niet bij prijzen laten, maar,
even als in andere Landen, bijzonder in Engeland, zoodanige
onderneming onderfteunen, door er zich ten minde één exem
plaar van aan te fchaffen! Hoe menig los bewerkt en van
fouten krielend Fransch product vindt hier te lande nog een
aantal Inteekenaren; en zoude dan een echt vaderlandsch,
een klasfiek Muntwerk zoodanige onderdeuning moeten misfen? Mogten toch de woorden, door den Deventerfchen
Hoogleeraar H A L B E R T S M A onlangs {Kunst- en Letterbode,
1838. N ° . 53. bl. 379) zoo van pas gefproben, offchoon dan
op eene andere foort van werken doelende, door onze Landf enooten ook ' o p dit echt Nederlandsch werk toegepast en
meer algemeen behartigd worden!

Disfertatio historica et literaria inauguralis de c A j o M A R I O , C A J I M A R I I filioj qnam — defender H . j . H A Z E N B E R G , Lugduno-Batavus, die 27 Aprilis 1838. Lugd. Batav. apud H. W. Hazenberg, Jun. 1838. 8vo. maj. X et
116 pag.
Iets over Gooiland, de ontginning van hetzelve, en de regten
van het Domein, als eigenaar, en der gebruikers, door
Jhr. Mr. c. B A C K E R , Lid van de Regtbank van Eerften
Aanleg te Amfterdam , enz. Te Amfterdam , bij J. Muller.
1838. In gr. 8vo. VIII en 95 Bl. f: - 90.
Pleitrede ten betooge: dat eene actie tot fchadevergoeding,
door eigenaars van vastigheden ingejleld tegen een Polder-

bejluur, wegens het fluiten eener
vaart, niet behoort tot de kennis
maar tot die des gewonen Regters;
s T R A , Advocaat te Heerenveen.
Hesfel. 1838. In gr. 8vo. II en 61

(offchoon ook publieke')
der Provinciale Staten,
door Mr. A. F . J O N G Te Heerenveen , bij F .
Bl. f: - 75.

D e Heer H . J . H A Z E N B E R G geeft, in zijn gefchied- en
letterkundig proeffchrifc, ter verkrijging van het Doctoraat in
de befpiegelende Wijsbegeerte en fraaije Letteren aan 's Lands
Hoogefchool te Leiden, over C A J U S M A R I U S , zoon van
den vermaarden C A J U S M A R I U S , die zevenmaal Conful ge
weest w a s , eerst een verflag van den gang des Staatsbeftuurs
bij de Romeinen, federt de dichting der Stad tot aan het be
gin der burgeroorlogen, of eigenlijk tot den dood van c A J U S M A R I U S den vader; daarna onderzoekt hij alles, wat
betrekking heeft tot de afkomst, de opvoeding, het huwe
lijk, de openbare handelingen, de geaardheid, benevens de
bloed- en aanverwantfchap van C A J U S M A R I U S den z o o n ,
(hetgeen de eigenlijke inhoud der Verhandeling uitmaakt) en
befluit daarna met eenige aanteekeningen nopens andere man
nen , die mede den naam van M A R I U S voerden, bij verfchillende Schrijvers vermeld. Eenige Thtfes voltooijen het
geheel, dat bij welgeflaagdeDisfertatiën eene plaats verdient.
Gefchied- en letterkundig onderzoek worden vereenigd in
het zoo belangrijke Iets over Gooiland, door Jhr. Mr. c.
B A C K E R .
Een verflag van den inhoud zou weinig afdoen,
om een denkbeeld van het geleverde te geven, of het zou
te uitvoerig worden voor ons Tijdfchrift. Voor de ftudie,
zoo wel van oudheden en gefchiedenis, als vanbefchreven
en gewoonteregt onzes Lands, is dit werkje bij uitnemend
heid nuttig. De wijze, waarop de Schrijver theorie en prak
tijk des regts met alle billijke aanfpraken in overeenftemming
tracht te brengen, verdient allen lof; e n , naar ons toefcbijnt, is het door hem voorgeftagen middel van Cantonnetnent bet éénige, om de verfchillende regten en belangen van
eigenaar en gebruikers met elkander te doen zamenfmelten.
Inttlsfehen is het meer bij wege van analogie, gevolgtrekking
en betoog van het onhoudbare eiker andere manier van o p .
losfing, dan wel uit duidelijke en regtftreeks toepasfelijke
wetsbepaling, dat de Schrijver redeneert. Onwil en chicane
zouden dus nog al veel ftruikelblokken in den weg kunnen
werpen; en het is daarom te wenfchen, d a t , ten gevolge

van eenig vergelijk , hetwelk tusfchen eigenaar en gebruikers
der Gooifche heidegronden, nit hoofde van den aard der overeenkomst, kracht van wet verkrijgt, eene geregelde bebouwbaarmaking, en daardoor ontftaande gedurige inkorting der
heide, worde ingevoerd, liever, dan dat in punten, waarover zoo lang zou kunnen worden getwist, alles bij proces,
of wel op zoogenaamd adminiftrative wijze, worde afgehandeld.
Met bijval op de hoofdzaak las Recenfent de Pleitrede van
Mr. A . F . J O N G S T R A , ten betooge, dat eene actie tot
fchadevergoeding, door eigenaars van vastigheden ingefteld
tegen een Polderbeftuur, wegens het fluiten eener (offchoon
ook publieke) vaart, niet behoort tot de kennis der Provinciale Staten, maar tot die des gewonen Regters. De z u c h t ,
om alles zoo veel mogelijk adminiftratief af te doen, en
hetgeen regtens kan gevorderd worden liever als eene foort
van gunst aan de geadminiftreerden (zoo als men zich uitdrukt) te fchenken, werkt te fterk, dan dat elke welgeflaagde poging tot handhaving van de zelfftandigheid en onaf hankelijkheid der Regtsmagt in alles, wat gefchillen over het
mijn en dijn betreft, waartoe toch ook alle actie van fchadevergoeding behoort, ons niet welkom zou wezen. Waarom is de geachte Pleiter zoo onachtzaam geweest, om telkens als voor dan, b. v, bl. 23. Is het meer ALS gewaagd,
en op vele andere plaatfen, ter neder te fchrijven? en hoe
komt h e t , dat e r , bl. 2 2 , 23 en elders, fteeds exczpiënten
voor exnpiënten gedrukt ftaat? — De vonnisfen van 5 October 1836 in eene vorige zaak, en van 1 Febr. 1838 in de
onderhavige, ftrekken, naar ons inzien, der Regtbank van
Heerenveen tot eer.

Reis naar Italië in het voorjaar van 1835, door Dr. W O L F G A N G
M E N Z E L .
Uit het Hoogduitsch. Te Dordrecht,
hij H. Lagerwey. 1838. In gr. 8vo. 313 Bl. ƒ 3 - 4 0 .
D e Schrijver van dit werk reisde van Stuttgart over Munehen door Tyrol, over Trente, Verona, Brescia,
Bergamo,
Milaan en Pavia naar Genua, zonder zich op ééne van deze
plaatfen lang op te houden. Van Genua vertrekt onze Reiziger met eene ftoomboot naar Livorno en Civita vecchia, en
van daar weder te land naar Rome. Hij vertoeft ook dit-

maal in die ftad flechts k o r t , en zet de reis dadelijk voortnaar Napels. Hier büjft hij eenige dagen, befchrijft de ftad
en hare omftreken, beklimt denVefuvius, daalt neder in Herculanum en Pompeji, en jeist vervolgens naar Rome terug.
Ook van hetgeen des Schrijvers aandacht te Rome treft, al
waar hij nu eenigen tijd vertoeft, wordt hier een overzigt
gegeven. Vooral zijn het de beoefenaars der beeldende kunften en hunne gewrochten, aan welke Dr. M E N Z E L zijne
hulde bewijst. Hij deelt vervolgens berigten mede over de
omftreken van Rome, over de zich in die ftad ophoudende
vreemdelingen, befchrijft de viering van het Paaschfeest te
Rome, reist van hier af naar Florence, en keert over Bolog
na, Ferrara en Padua, door Tyrol, naar zijn vaderland te
rug. Daar geheel deze. R e i s , en het bezoeken van zoo vele
beroemde en merkwaardige plaatfen, kunstftukken, overblijffelen der oudheid en natuurtooneelen, voorgevallen is binnen
den tijd van drie maanden, fpreekt het van zelf, dat onze
Schrijver over de door hem bezochte plaatfen en befchouwde zaken, die zoo dikwijls befchreven zijn, niet veel nieuws
bij eigene bevinding kan vermelden, en dat zijne welligt kor
te aanteekeningen, of bloote herinneringen, aangevuld zijn,
ter vervaardiging van deze reisbefchrijving, uit den verba
zend grooten voorraad van berigten over Italië, om aan de
zelve eene voegzame uitgebreidheid te geven. Dat toch de
Reiziger al het door hem verhaalde en befchrevene op de
plaatfen zelve in die korte oogenblikken heeft kunnen in
oogenfchouw nemen en beoordeelen, verdient even zoo veel
geloof, als dat de Profeet M I H O M E D tot wij weten niet
den hoeveelften Hemel werd opgevoerd, aldaar eenige duizende openbaringen ontving, en in zijne flaapkamer terug
keerde, alles binnen zoo korten tijd, dat zijn bed nog niet
koud was geworden, en dat zelfs de waterkruik, die hij bij
zijn vertrek omvergeftooten had, nog niet ledig geloopen
was. — De Hoogduitfche tekst van het oorfprohkelijke is
over het geheel goed vertaald. Met het Italiaansch fchijnt
de Vertaler minder bekend. Vooral hinderden ons de feilen
in het aangehaalde in die taal, o. a. herhaalde malen in den
dikwijls voorkomenden regel:
Italia, Italia, o tu cut fece la forte
Dono infelice di bellezza,
feo voor fece , en later ergens de ti voor di te.

Meenen wij,

om het reeds aangemerkte, de hier voorkomende berigten
als vrij oppervlakkig te moeten befchouwen, alle verdiende
willen wij daaraan niet ontzeggen. Ieder heeft zijne wijze
van zien; en een Reiziger, dié fmaak en oordeel heeft,
merkt met eenen vlugtigen blik hier en daar wel eens iets
o p , hetwelk anderen bij langduriger befchouwing over het
hoofd zien. In het werk heerscht doorgaans een goede
geest; de wijze, waarop de Schrijver verhaalt en befchrijft,
maakt het werk onderhoudend, en d u s , naar ons oordeel,
gefchikt, om aan ons befchaafd publiek eene aangename lektuur te verfchaffen.

Kleine Verhalen van A . C . W . S T A R I N G . Te Arnhem,
I . A. Npoff. 1837. In gr. Bvo. 189 Bl. f 2 - :

bij

D e grijze

S T A R I N G levert hier eenige Verhalen,
waarvan
de meesten R e e . uit vroegere plaatfing in Almanakken enz.
bekend waren, maar die allezïns verdienden tot eenen bundel te worden verzameld. Onze letterkunde is niet zoo rijk
in dergelijke voortbrengfelen, dat wij niet gaarne elke verdiendelijke proeve in dit vak zouden ontvangen. De naam
van S T A R I N G waarborgt van zelve iets goeds, en wij vinden ons bij de lezing in deze verwachting niet teleurgedeld.
Er is eene eenvoudigheid in S T A R I N G ' s manier van verhalen , die den ronden Gelderschman kenmerkt, en die R e e .
althans zeer behaagt. Er is niets van dat weekelijke, dac
fentimentele, dat overdrevene, wat bij anderen de novelle of
het verhaal dikwijls heeft, van dat zoetfappige, dat walging
wekt. Eenvoudigheid en ongekundeldheid, gezond verdand
en degelijkheid onderfcheiden deze dukken; de dijl is even
eenvoudig en kundeloos, en het is een Hollandfche t o o n , die
ons uit alles toefpreekt.

Na deze loffpraak, die opregt en welgemeend i s , zal de
hooggeëerde Schrijver het den R e e . niet ten kwade duiden,
dat hij ook de zwakke zijde van deze Verhalen aanwijst. Zij
komt hem voor, deze te zijn. Er is in dezelve minder verbeelding, dan gezond verdand. Het zijn meer fchetfen, dan
verhalen. De (ituati'én zijn over het algemeen niet uitgewerkt , maar flechts aangewezen; en dat is jammer. Het ligt
In den geheelen trant van S T A R I N G ' S verhaalmanier, die
ook bij den grijsaard niet meer te veranderen i s , maar die hij

zelf ongetwijfeld niet als boven elke aanmerking verheven
zal achten.
Het ..minfte in den geheelen bundel komt R e e . in alle opzigten voor het eerfte Verhaal: Het Sint Nikolaasgefchenk.
Noch de wijze, waarop het verhaald w o r d t , noch de knoop
van het verhaal zelve voldoet aan de verwachting. S T A 
R I N G is dan op zijn dreef, wanneer de gefchiedenis, de le
gende of oude zeden en gewoonten hem de ftoffe ter behan
deling aanbieden. Uther, Steven en zijn Pleegzoon, Wolfert
Swaertvegher, en Nicolaas de Notaris, leveren daarvan de
bewijzen; de IVittewijvenkuil en het Wilhelmus te Eede zijn
wel kleinere, maar daarom geene min bevallige ftukjes.
Wij danken den Heer S T A R I N G voor deze Verhalen, en
hopen, dat wij hem nog lang onder onze werkzame Letter
kundigen mogen tellen. Nog liever ontvangt R e e . intus
fchen verhalen in poëzij van den Dichter, die daarin, door
oorfpronkelijkheid, geestigheid, bevalligheid, losheid en ge
makkelijkheid, eenig en onovertroffen is.

Griekfche Tafereelen, door H . P O L , Litt. Hum. Dr. Ilde en
laatfte Stuk. Te Amfterdam, bij J. H . en G. vanHeteren.
1837. In gr. 8vo. VII en 264 Bl. f 2 - 60.
D e geleerde en fmaakvolle Schrijver levert in dit tweede
ftuk zijner Griekfche Tafereelen weder een viertal verhalen,
geheel in den trant van die in het vorige. Zij zijn: p H O C A E A ,
vóór J . C . 5 4 0 - 5 3 5 ; T E M P É , vóór J. C . 3 2 8 ;
A L E X A N D R i ë , of de dood van den laatflen Spartaan,
vóór
J. C. 220; s t / L i , 1803. Op deze Tafereelen is volkomen
van toepasfing, wat R e e . vroeger tot lof van het eerfte ftuk
heeft gezegd. Dezelfde kennis van gefchiedenis en zeden,
dezelfde bevallige manier van voorftelling vinden wij hier
terug, en R e e . heeft ook deze ftukjes met genoegen gelezen.
Wat hij evenwel vroeger aanmerkte, ten aanzien van den
ftijl van den Heer P O L , 'dat dezelve iets gemanierds heeft,
dat blijkt ook uit deze ftukken. Op den duur geeft dat iets
vervelends aan de lectuur. Den lezer wordt te veel de vorm
herinnerd; e n , daar deze niet overal kan behagen, verliest
hij bet belangrijke van den inhoud wel eens uit het oog.
Het is daarom ook goed, dat deze Tafereelen niet verder
worden voortgezet. Bij al hunne verdienftelijkheid zouden
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zij toch het lezend pobliek bij overmatigen toevoer niet b e vallen. R e e . raadt den Heer P O L ernftig, om zich vooral
op eenvoudiger fchrijftrant toe te leggen. De lectuur van
sTARING'S
Verhalen zij hem aanbevolen; daaruit leere hij
het te weelderige befnoeijen, en in ongekunftelde, natuurlijke eenvoudigheid kracht en bevalligheid beide zoeken. Hij
heeft grooten aanleg, en het zou te bejammeren zijn, indien
hij zijnen ftijl door gemaaktheid bedierf.

Elvira. Een romantisch Verhaal; door U R E L L S T A B . Uit
het Hoogduitsch. Te Amjlerdam, hij J. C. van Resteren.
1838. In gr. 8vo. 418 Bl. ƒ 3 - 6 0 .
D i t werk bevat twee Verhalen, hoewel de titel flechts één
aankondigt. Het eerfte is het op denzelven vermelde; het
tweede, de Guerillero van R . H E L L E R . Het tooneel van
beiden is Spanje gedurende den vrijheidsoorlog tegen N A P o L E O N .
In het Verhaal van R E L L S T A B komt Elvira voor
als eene heldin, welke in perfoon de Guerillas tegen de onderdrukkers van haar vaderland aanvoert, maar naderhand
zich onbedachtzaam in eenen liefdehandel inlaat met St. Val,
een Fransch Kapitein, Het berouw over haren val en de
wanhoop over des vloek van haren vader doen haar den dood
zoeken in den ftrijd. Zij fneuvelt bij de beftorming van Saragosfa door de hand van haren verleider, die haar, in mannelijk gewaad vermomd, niet had herkend. Hoe vele barbaarschheden ook in dien krijg bedreven zijn, komt ons derzelver fchildering in dit Verhaal te hard gekleurd voor. Oolc
vertoont het karakter van Elvira eene onnatuurlijke tegenftrijdigheid. Nu eens is zij eene bioeddorftige geestdrijffter,
dan weder redeneert zij als eene'wereldburgeres en fchijnt
verheven boven de vooroordeelen van hare landgenooten. De
Schrijver zelf legt eene zekere ingenomenheid aan den' dag
met de tegenwoordig bij de -Fratifchen vrij algemeen heerfchende denkbeelden. Bij voorbeeld, op de vraag van.£/vira:
„ Waarom berokkenen allen aan allen zulke onuitfprekelijke rampen en ellenden ?" antwoordt St. Val: „ Omdat de tijd nog niet gekomen i s , waarin de volken hunne
lotwisfelingen zelve leiden." Van de fchriktooneelen en bloedige regtbanken der Franfche revolutie in het laatst der vorige eeuw wordt de fchuld niet aan Frankrijk zelf, maar

aan Europa gegeven; want „ één volk op zichzelf vermag
niets, maar ook de nabuur moet het redelijke willen, zal de
vrede binnens- en buitens huis heerfchen." Deze drogreden
zal dan Frankrijk moeten verontfchuldigen, dat het niet rusten k a n , zoo lang één volk weigert zijne zoogenaamde vrijheid en gelijkheid te huldigen en aan te nemen. Vandaar
dan deszelfs lastige bemoeijingen met andere volken. Het
i s , wel isfwaar, een Franschman, die in de aangehaaldeuitdrukkingerk fpre-kende wordt ingevoerd. Maar hij komt hier
voor, als die het regt en de waarheid aan zijne zijde heeft,
als die zelfs de Spaanfche heldin van het gegronde van zijne
redenen overtuigt. — Het tweede Verhaal beviel ons beter;
het maakt den lezer, in Ifabella, bekend met eene edele
Spaanfche v r o u w , wier liefde voor den Franfchen LerUton
ingetogener en ftandvastiger i s , dan die van Elvira, en ook,
nadat Leriston het vreesfelijkfte doodsgevaar in den Guerillaoorlog gelukkig ontkomen i s , door een huwelijk bekroond
wordt. Beide deze Verhalen zijn onderhoudend, e n , behalve de wat te weelderige fchildering van het herdersuurtje,
vonden wij niets, d a t , meer dan andere werken van deze
foort, in ftrijd is met goede zeden; zoodat dit boek den beminnaren van lektuur, welker voorname bedoeling uitfpanning i s , eene aangename tijdkorting kan opleveren.

Noord fche Bloemen, uitgelezene Verhalen van
A.

B J E L K I N ,

TH.

B U L G A R I N

en

M.

S A G O S K I N ,

N A R E S C H N I .

Te

Groningen, bij R . J. Schierbeek, Jun. 1838. In gr. 8vo.
310 Bl. ƒ 2 - 80.

-FTebben De Rusfen in 1612 en in 1812 van S A G O S K I N
eene gunftige ontvangst genoten bij ons lezend publiek, dan
verftrekt het zeer zeker tot aanbeveling van het viertal Verhalen, welker vertaling in dezen bundel aan onze Landgenooten wordt aangeboden, dat die geopend wordt door
een Verhaal van den zelfden Schrijver. Hetzelve heeft tot
onderwerp eenen beruchten roover, d i e , hoe lang zijne roofzucht en bloeddorst ook ongeftraft bleef, eindelijk, door
eenen merkwaardigen zamenloop van omftandigheden en door
de wroeging van zijn geweten, als door een Godsgerigt gedrongen w o r d t , zijne fchuld te belijden en zich tot het on.
dergaan der verdiende ftraf aan te bieden. Dit Verhaal heeft
BOEKBESCH.
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eene zeer goede zedelijke ftrekking, vooral befchouwd als
eene ware gebeurtenis uit de voorgaande e e u w , gelijk het
door den Schrijver aangekondigd wordt. — Het tweede Ver
haal , de Turkfche Heidin genaamd, door B J E L K I N , bevat
vele bevallige fchilderingen van Klein-Azië en Konftantinopel;
maar het onwaarfchijnlijke beneemt veel aan de illufie. Vreemd
vooral is h e t , dat tot heldin van het verhaal eene heidin
wordt gekozen, dus een meisje uit het afzlgtelijkfte en ook
naar den geest meest verdorvene menfchenras, hetwelk in
Europa en in geheel Turkije beftaat. Dit meisje wordt gefchilderd als een ideaal van fchoonheid en bevalligheid, en
van beminnelijkheid naar den geest; en dat in een land, waar
vooral de Griekfche vrouwen nog den roem handhaven, haar
reeds van ouds toegezwaaid. — Het derde Verhaal, Mijn
levensloop in Rusland, van T H A D D E Ü S B U L G A R I N , is
eene zeer geestige fatire op de Gallomanie der aanzienlijke
Rusfen: J A C Q U I N , kelderknecht in eene Parijfche gaar
keuken , die niets dan een weinig fchrijven en rekenen kan,
begeeft zich naar Rusland, om zijne fortuin te maken. Het
fchip, waarmede hij van Honfieur vertrekt, was „ met pomade, poeder, parfumeriën, bonbons, damesfchoenen , ge
kleurd, met vignetten en devifen verfierd postpapier en dui
zend andere allerlieffte nietigheden van dien aard beladen,
waarvoor het traan, ijzer, vlas, raapzaad, leder en andere,
het gezigt evenmin als den reuk ftreelende, fchoon ook de
gelijker zaken zou innemen." Te Petersburg wordt J A C 
Q U I N dadelijk Gouverneur der jonge Prinfes N I S C H T O S C H I N ,
op een traktement van 6000 roebels. Een jong
Duitfcher, daarentegen, een werkelijk grondig geleerde, zou
van honger omgekomen zijn, ware het niet, dat hij gedu
rende zijnen Akademietijd zich geoefend had in de rijkunst,
en daardoor eindelijk gelegenheid had gevonden, om aangefteld te worden als • piqueur in den paardenftal van eenen
Landedelman. — Het laatfte hier geleverde Verhaal is geen
ongepaste tegenhanger voor het eerfte, in dezen bundel voor
komende. Een roover wordt door medelijden met eenen on
gelukkigen minnaar bewogen, om zijn boosaardig opzet te
laten varen, om eenen aanzienlijken Rus te beitelen, en haalt
door zijne bemiddeling en gefchenk den vader over, om zijne
dochter aan den door haar beminden jongeling te geven. —
De grootfte verdienfte van deze Bloemen i s , dat derzelver
geur niet fchadelijk i s , en dat de hier geleverde Verhalen,

in eenen onderhoudenden trant en zuivere taal, eene leven
dige fchildering behelzen van Rusfifche karakters en zeden.

Dichterlijke Boogontfpanning van j . F . B O S D IJ K. Te Schoon
hoven , bij S. E . van Nooten. 1837. In kl. 8vo. 76 Bl,
f: - 90.
Onder dezen wat vreemden titel treedt de jonge Dichter
B o s D IJ K , die Ref. geheel onbekend i s , met een klein bun
deltje verzen o p , waarmede hij zich in de Voorrede op den
toon van befcheidenheid aanmeldt: hij betuigt „ nimmer eene
„ geleerde opvoeding genoten te hebben;" noemt deze G e 
dichten „ eenvoudige ftukjes, fchetfen van eenen leerling
tusfchen welke en „ de kunstgewrochten van eenen meester"
hij hoopt, „ dat een befcheiden en billijk beoordeelaar een
„ gepast onderfcheid zal. maken;" terwijl hij van zijne zijde
verzekert de aanwijzing zijner „ leemten en misflagen" nuttig
te achten, en daarvan „ met de meeste erkentelijkheid ge„ bruik te willen maken."
Behalve eene Toewijding aan mijnen veelgeachten Vriend,
den Heer M A R O N I E R , bevat dit bundeltje de volgende ftuk
j e s : H Y D E R A L I C H A N B A H A D O E R , of de Nederlaag
der Engelfchen bij Perambani; W I L L I A M D O D D , (Lier
zang ; ) M E L E A G E R en A T A L A N T E ; de Overrompeling van
Formofa; de jlervende Christen, (naar het Fransch;) Spraak
en Schrift; de Zeeflag voor Terfeke in 1574, of j A s p E R
L E I N S E N V A N Z O Ü T E L A N D E ;
de Vaart bij nacht, ( R o 
mance, naar het Hoogduitsch;) Aanroeping, (naar het En
gelsch ; ) de Touwfager. (Aan mijnen Vriend A. S.;) Groot
en Klein; Luctor et Emergo; Affcheidsgroet aan mijn Dicht
bundeltje. — Men ziet hieruit dat de meeste der hier be
handelde onderwerpen niet afgefleten zijn; en dit moge voor
dezelve, mits bij eene evenredige behandeling, te meer ter
aanbeveling dienen. — De drie of vier eerfte ftukken komen
R e e . over 't geheel nog al het best behandeld en bewerkt
voor. Het onderwerp van het eerfte is misfchien zwaar ge
noeg voor een' jong* Dichter: het bezingen van zulke oor
logsfeiten verleidt zoo ligt tot afgefletene lieux communs, of
tot brommende woorden en befchrijvingen, die men al ligt
voor ftoute poëzij en groote verhevenheid houdt. — In den
W I L L I A M D O D D , o f f c l o o n over het geheel wél, zou men,
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bij zulk een treffend, treurig en zeldzaam geval, meer diep
gevoel en ware aandoenlijkheid mogen wenfchen. —- In de
M B L E A G E R . en A T A L A N T E , gelijk ook in de Overrompeling van Formofa, of eigenlijker de zelfopoffering van H A M B R O E K ,
is de taal der verfchillende gewaarwordingen over
't geheel nog al wél uitgedrukt. — De drie ftukjes uit andere talen hadden liever daarin mogen blijven: het eerfte is
niet natuurlijk, eerst zwellend en dan nog flaauw eindigend e ; het tweede, fchoon anders wél overgebragt, is akelig en
wreed van inhoud; het derde heet Aanroeping; maar wie er
aangeroepen wordt, is vrij duister. — Spraak en Schrift,
als gaven Gods en voorregtcn des menfchen befchouwd, eene
poging voor een fchoon onderwerp, maar niet meer; later
welligt vindt de Dichter eens lust, om het op fikfcher' toon
te bezingen. — De Zee/lag enz., komt R e e . , niettegenftaande eenige hoogklinkende dichterlijke woorden, maar die altijd nog geen ware poëzij uitmaken,, over het geheel zwak
voor. — De Touw/lager is hier en daar nog al aardig, maar
ook wel eens wat gedrongen en duister, daar de zinnebeelden , van dat bedrijf ontleend, op het leven toegepast worden , en de overeenkomst niet altijd even duidelijk en ongezocht is. — Groot en Klein i s , even als het vorige, vrij
populair en aardig, eenigzins Catfiaansch.— Luctor etEmergo is niet kwaad, maar kon krachtiger zijn. — Affcheidsgroet enz. N u , ' t is w é l ; ieder heeft zijne kindertjes lief;
en waarom zou hij ze dan niet, als ze de wijde wereld ingaan, op zijne manier goede reis wenfchen, al is het voor
een' vreemden zoo interesfant of zoo mooi niet?
Ziedaar in het algemeen Refs. oordeel over deze dichtftukjes! Kon hij nu met den maker derzelven over enkele bijzonderheden , de dichterlijke en taalkundige uitdrukking en
verfificatie (welke laatfte over 't geheel niet onbevallig is)
gemeenzaam fpreken, dan zou hij hem, behalve in het voor
bijgaan eene enkele fchrijf- of drukfout, nog wel iets onder
de aandacht te brengen hebben; dan zou hij b . v. zeggen:
Lees eens de volgende regels onbevooroordeeld, en luiden
ze dan, of op zich zelve of op hunne plaats, niet zeer prozaïsch? „ Een kruidkist, die er drie nog bar/ten doet "
(bl. 4 ) ; „ Bekentnis lei zijn misdaad open; Klaarblijklijk
„ was V misdreven feit, En niets kon de arme leeraar ho„ pen, dan 's Forfien goedertierenheid(bl.
1 2 ) ; „ waarop
„ hij vreeslijk was gebeten," (bl. 20^); „ Hij had wel graag

„ nog, in *t bijzonder, Zijn min haar beter doen verjlaan ,
„ Maar zie V was tijd om heen te gaan," en wat daar meer
volgt in de vier daarbij behoorende regels, ( b l . 2 1 ) ; „ E a
„ heet naar wraak en fel verbolgen, Ziet hij zich door zijn
„ makkers volgen," (bl. 50) ? — Zijn de volgende uitdruk
kingen wel gepast genoeg; b . v. „ de ondeugd, die bij de
„ deugden, die ons fleren in hagelblank gewaad, plant haar
„ veldbanieren" (bl. 11)? en om eene geheel andere reden,
wat doet daar, bij dat misdrijf van D O D D , „de helvorst,
„ wien men niet fteeds afflaan kan," en nog eens „ de list
„ der hel, die zegepralen moest?" Men geve toch door zul
ke phrafen, al mogten zij nog zoo dichterlijk heeten, geene
aanleiding, om verfchooning voor het plegen der zonde te
zoeken! — Verder: „ het magtwoord van zijn wijd gebied'''
(bl. 12.) Niet het wijde gebied immers, maar de V o r s t ,
die het beheerscht, fpreekt zijn eigen magtwoord? — Mog
ten die „ Neérlands Barden," welke de Dichter (bl. 38) wil
dat „ uit den hoogen dalen," aldaar niet maar blijven; want
als het hemzelven „ aan hooger geestdrift faalt," dan zullen
zij hem „ met hun kunstvermogen" niet „ bezielen" ? Het
volgende behoeft dit magteloos dreven naar verhevenheid
niet. — Konden „ Antwerps wallen krielen van meer dan
„ zestig oorlogskielen ?" (bl. 47.) Zaten die kielen dan op de
wallen ? — Zijn deze woorden taalkundig goed gebruikt;
b . v. teugloos, d. i. zonder teugi voor teugelloos, d. i. zon
der teugel (bl. 6) ? „ hij ziet zich ras in boeijen flaken" voor
flaan; (bl. 12) flaken is losmaken, gelijk het aldaar r. 2 v . o .
gebruikt is? wapenfchild voor [child ter verdediging; ( b l .
17) maar het is immers het fchild van iemands geflachtswapen ? krocht voor lijf; (bl. 23) maar het is immers het hol
of de verborgen fchuilplaats, van een wild dier ? — Doch
reeds genoeg! Had de Dichter zelf er ons geene aanleiding
toe gegeven, wij zouden welligt zoo niet uitgeweid hebben;
het drekke dus alleen ten blijke van Refs, opmerkzaamheid,
en van zijnen raad aan den jongen Dichter, om zich met
de uitgave zijner dichtvruchten niet te overhaasten!

Menfchen vormen Volken. Tooneelfpet, in vijf
Bedrijven,
met een Voorfpel. Do'or Jonkheer J O H A N W A R I N , Rid
der der Militaire Willemsorde. Te Amfterdam, bij M . Wes
terman en Zoon. 1838. In kl. 8vo. VI en 174 Bl. f 1 - :

Ztietdaar voorzeker een' zonderlingen citel voor een zonderling ftuk! Het denkbeeld des Heeren w A R I N was, „ der
„ vqrften regering met de opvoeding door ouders aan kinde„ ren gegeven te vergelijken, en de gevolgen der verfchil„ lende wijzen van opvoeding en regering op het lot der
„ menfchen en daardoor ook op dat der natiën toe te pasfen." Wij vinden in de verfchillende familiën, in dit T o O f
neelfpel ten topneele gevoerd, vertegenwoordigd de eigendunkelijke oppermagt met het zich daaraan onderwerpende
volk, en het volk, dat meerder vrijheid en onafhankelijkheid
heeft leeren kennen; de conftitutionele monarchij met de natiën, die orde waarderen, en gewoon zijn, hare handelingen
naar haar gezond verftand te regelen; de ware welmeenende
liberalen, en eindelijk het Jacobinismus; tot afwisfeling is
ook nog behandeld de groote invloed, 'welken gepaste huwelijken op het geluk der menfchen en op de opvoeding der
jeugd uitoefenen. En dat alles moet worden behandeld in
een Tooneelfpel in vijf bedrijven. Het ontbreekt dus. niet
aan ftof. Maar of die ftof, aldus behandeld, op het tooneel
zal voldoen? Ree. gelooft het niet. De Schrijver zelf fchijnt
het eenigzins gevoeld te hebben, als hij zich verontschuldigt, omdat hij 4e geheele handeling en derzelver ontwikkeling van dit hoofddoel afhankelijk maakte, als hij verlangt,
dat men daaruit den zin en de ftrekking van vele zijner gezegden zal verklaren, en betuigt, dat hij daardoor verhinderd werd een gunftiger gebruik van deze of gene omftandigheid te maken. En waarlijk, het geeft aan zijn ftuk eene
onbehsgelijke ftijfheid. Als men het,, met die bedoeling des
Schrijvers voor den geest, leest, moet men als 't ware een'
dubbelen zin in zijne woorden zoeken; en deze foort van
prozaïfche allegoriën kunnen onmogelijk behagen, evenmin
of nog minder, dan de voormalige zinnebeeldige voorftellingen der voorgaande eeuw.
Maar n u , welke bedoeling heeft de Heer W A R I N bereikt? Of welke is de toepasfing, uit zijn ftuk af te leiden?
Zijne eigene gevolgtrekking is deze: „ dat de regering, zoo„ wel als de opvoeding, gewijzigd moet worden naar de
„ meerdere of mindere ontwikkeling der geestvermogens,
„ door. de Voorzienigheid aan het menfchelijk verftand gega.
„ v e n ; en dat men den hqogften graad van ontwikkeling daar
moet zoeken, waar de menscb, hetvatbaarfte is voor zui„ vere godsdienst, rede en oordeel, en het gelukkigfte volk
n

„ d a a r , waar deze den fchepter voeren." Maar dat is niet
de gevolgtrekking, uit het ftuk af te leiden. Daarin zien wij
die noodzakelijke wijziging der regering volftrekt niet. De
opvoeding van den vertegenwoordiger der eigendunkelijke oppermagt mislukt ten aanzien van zijnen zoon, en om de doch
ter tot een beeld van een volk te maken klinkt al zeer vreemd
en zal niemand bij het lezen of fpelen in den zin komen. De
welmeenende liberaal maakt bij de opvoeding van zijnen zoon
ook ad een flecht figuur; alleen de conftitutioneel-monarchale
Minister heeft een' knappen jongen, die evenwel, zoo het
fchijnt, vroeger ook al niet veel bijzonders was. Bij ge
volg: eene conftitutionele monarchij, dat is de eenige ware
weg. Over de» waarheid daarvan willen wij niet met den
Heer w A R I N twisten; maar het ftrijdt tegen zijn eigen fysteem, dat de regering naar de ontwikkeling moet worden ge
wijzigd. R e e . komt het daarom v o o r , dat ook in dit opzigf het ftuk mislukt i s , gelijk het ook van zelf misluk
ken moest.
Letten wij nu op da uitwerking, h e t doel wel niet uit het
oog. verliezende, maar toch eenvoudig lezende, gelijk het
ftuk daar ligt en den aanfehouwer op het tooneel moet voor
komen, ook dan gelooft Ree. niet, dat het door hooge voor
treffelijkheid uitmunt. Wat de Heer w A R I N ook zeggen
m o g e , die zoogenaamd edele Italiaanfche zangeres kan en
zal aan ons publiek niet behagen, hetwelk nog te veel ge
looft aan de natuurlijke zedigheid en ingetogenheid der vrouw,
om fmaak te vinden in de voorftelling dezer perfonaadje. De
zoon. van den conftitutionelen Minister daalt merkelijk in on.
ze fchatting, wanneer wij van zijne betrekking tot haar hoor e n , en wij zouden de zachtaardige en lieve E M I L I A be
klagen, die met hem verloofd i s , als wij de koele wijze hoor e n , waarop hij over zijne verbindtenis met haar fpreekt.
De zamenfpraak is overigens op fommige plaatfen levendig
en goed gelukt; op andere te gerekt, b . v. in het gelprek
tusfchen den Vorst en W I L H E L M , en zelfs in de tooneelen
met E L E O N O R A . De verbindtenis van deze met den verachtelijken^R I C H A R D I N is ook van; dien aard, dat men voor
haar karakter eerbied noch achting kan koesteren.
Gunftig kan het oordeel over dit ftuk dus niet zijn. Het
belooft te veel en geeft te weinig. Of dit laatfte ook met
de muzijk van den Heer B E R L I J N het geval i s , weet R e e .

n t e t ; dat z i j , blijkens het achteraangeplaatfte aangaande haren inhoud, veel belooft, is zeker.
Indien de Heer W A R I N andermaal zijne krachten voor het
tooneel wil beproeven, kïeze hij liever eenvoudiger onderwerpen , waarbij de bedoeling voor de hand ligt en niet in
dergelijke allegoriën moet worden gezocht. Zij mislukken
gewoonlijk zelfs wezenlijken Geniën. Een voorbeeld daarvan
zij V I C T O R H U G o ' s Angela, Tyran de Padoue, waarin een
en ander voorkomt, dat het gefprek tusfchen E M I L I A en
E L E O N O R A
herinnert, offchoon het verfchil, bij beider
zeer onderfcheidene bedoeling, groot is.

Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van
V.C.,
waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de Jlormen van 24—26 December 1836 en de
door dezelve ontftane rampen en fchaden op het IJ, bij
Spaarndam en Spaarnwoude. Te Amjlerdam, bij C. A,
Spin, voor rekening van den Auteur. 1838. In gr. 8vo.
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D i t bundeltje, offchoon den vervaardiger geenen hoogen
rang onder onze Dichters waarborgende, heeft nogtans lieve,
eenvoudige ftukjes, waarin tevens gang en trant niet ontbreekt- Het op den titel vermelde (luk is niet het beste.
In de kleinere huifelijke en gelegenheidsftukjes is de Heer
V, C. veel beter gefiaagd. Wij leeren hem kennen als een
regtfchapen, goed geoefend man, die zijn gevoel in natuurlijke en ongekunftelde woorden weet uit te drukken. Regt
vaderlandsch is de Wiegezang aan den Erfprins, e n , fchoon
niet meer in den tijd, laat zich dat ftukje, zoowel als de
verzen bij het vertrek van des Dichters zoon, als krijgsman
in 1830, met genoegen lezen. Het bundeltje ziet op verlangen van vrienden en betrekkingen het licht, e n , hoewel
dan ook niet van hooge waarde, ftrekt het den maker toch
niet tot oneer; terwijl hij befcheiden genoeg i s , om zichzelven en zijne dichtgaven niet te hoog te ftellen.

Aan den Recenfent van: De Dood van Willem den I,
Treurfpel, beoordeeld in de Vaderlandfche Letteroefe
ningen voor 1838. N ° . XII. Door den Auteur.
H e t plaatfen van dusgenoemde antikritieken is geen onge
woon verfchijnfel in de gefchiedenis van beoordeelende Tijdfchriften; dan ieder opftel van deze foort rust niet altijd óp
hechte en onwederlegbare grondflagen, en evenmin draagt elke
beoordeeling het merk der onfeilbaarheid. Zoo wel de gun.
jlige als de ongunfiige kritiek is het werk van een op zich
zelf ftaand individu, en geen Schrijver behoort zich dus op
de eerfte te verhoovaardigen, of zich door de laatfte geheel
te laten ontmoedigen. Het zou niet moeijelijk vallen, voor
beelden aan te wijzen van ongunfiige beoordeelingen, die op
•misverftand berusten; en van deze gewagen wij hier alleen,
omdat wij de zoodanigen, die uit eene onreine bron gevloeid
zijn, onzer aandacht onwaardig keuren, en tevens, omdat
wij ook den ongunftigen beoordeelaar gaarne van de beste
zijde wenfchen te befchouwen; te weten, van die zijde,
van welke hij zich als mensch, vatbaar voor dwaling en mis
vatting, aan ons voordoet.
Maar ook alle antikritiek moet niet altijd van nabij be
fchouwd worden; want wie herinnert zich hier niet menige
onrijpe en wrange vrucht van de gekwetfte eigenliefde d e s ,
zoo hij waant, beleedigden Auteurs ? en is die vrucht, nog
daarenboven, door hartstogt en drift geplukt, wie kan dan
de gevolgen en het einde van den aangevangen ftrijd be
rekenen ?
Het onzekere e n , in vele gevallen, weinig eervolle van
zulke kampvechterijen houdt dan ook den bezadigden en regtfchapen man doorgaans terug, om zich op het ftrijdveld der
antikritiek te wagen; e n , fchijne ook die ftrijd van korten
duur en de uitflag geenszins twijfelachtig, hij behoudt zijne
bedaarde en rustige ftelling; want de voordeelen, die hij
zou kunnen behalen, zijn doorgaans gering in aantal en ge
halte, en de opoffering van een deel zijner gemoedsrust on
waardig.
Men wane evenwel niet, dat wij de kritiek verwerpen,
omdat er foms, hier of daar, eene kreupelgaande recenfie ter
wereld komt, — of dat wij de antikritiek zouden afkeuren,
omdat, nu en dan, eenig ligtgeraakt Auteur z i c h , in al de

naaktheid eener prikkelbare eigenliefde, openlijk ten toon
ftelt: verre van daar ! — Kritiek en antikritiek, beide uit
zuivere beginfelen gefproten, beide wél aangewend en toe
gepast, beide befcheidenlijk voorgedragen, beide alleen be
langrijke onderwerpen in het gebied van wetenfchap en kunst,
maar in geen geval perfonen of perfoonlijke betrekkingen
zich ten doel dellende, kunnen aan de zaak van het w a r e ,
goede en fchoone, en aan de loutering van den echten fmaak,
de meest •belangrijke dienden bewijzen.
Wij hebben onze gedachten, wegens kritiek en antikritiek,
hier ter plaatfe beknoptelijk voorgedragen, en de vereischten, die wij in beide verlangen, opgegeven, eensdeels om
dat dezelve, naar wij vermeenen, op den aard der zaak. ge
grond zijn, en alzoo op de waarheid rusten; anderdeels op
dat men uit ons ftilzwijgen omtrent gefchriften, waarin niets
van die opgegevene vereischten, maar veeleer het tegendeel,
wordt aangetroffen, zou kunnen opmaken, dat deze gewroch
ten onze kennisneming en overweging geheel onwaardig zijn.
Aan dit beginfel getrouw, hebben wij ons dan ook altoos,
bij eene hatelijke aanranding van onzen openlijken arbeid,
zoo wel als van onzen perfoon en perfoonlijke betrekkingen,
van ieder wederwoord onthouden; terwijl wij ons voordel
len , om dit beginfel in geen geval te verloochenen; en wan
neer wij dit hier vermelden, zoo gefchiedt zulks, opdat men
onze gedachten op dit duk kenne, en datgene, wat met den
naam van vastberadenheid verdient bedempeld te worden,
niet aan zwakke toegevendheid of lafhartige verfaagdheid
toefchrijve! De bedaagde en krachtvolle man verlaagt ge
wis zich zeiven, wanneer hij onvoorzigtig genoeg i s , om
den fchijn te vertoonen, alsof het getier van eenige balda
dige kinderen hem eenige vreeze baren kon. Ziet daar, in
weinige woorden, onze wijze van denken en handelen; en
dat weinige z i j , voor altoos, genoeg bij hen, wie dit aan
gaat , of wel die daarin eenig belang nemen!
Is er alzoo, voor den regtfchapen man, die zich de deug
delijkheid van zijne bedoelingen bewust i s , bij hatelijke mis
kenning of verachtelijke aanranding van zijnen perfoon, be
trekkingen, dand of arbeid, een tijd, waarin de wijze het
zwijgen aanraadt, ja beveelt, (nog hooren wij dit uit den
mond van wijlen den edelen en beroemden Hoogleeraar KEMP E R) er is tevens een tijd van [preken. En deze i s , naar
ons inzien, voor ons gekomen, naar aanleiding der Recenfie

van h e t , door ons vervaardigd, Treurfpel: de Dood van
Willem 1, geplaatst in N ° . XII van dit Tijdfchrift voor 1838.
Wij noodigen echter den ons onbekenden (teller dier Recenfie, niet geharnast en te paarde, e n , gelijk de oude Rid
ders, met fpeer, 'zwaard, dolk en fchild gewapend, op de
ftrijdplaats; neen, wij verbeelden o n s , aan onzen fchrijflesfenaar gezeten, dat h i j , rustig en vriendfchappeiijk, tegen
over ons zijne plaats heeft genomen, en gereed i s , o m ,
goedwillig, het antwoord te hooren, hetwelk wij bereid zijn,
hem, befcheidenlrjk, op zijne gemaakte bedenkingen te ge
ven. Zijn wederantwoord begeeren wij niet, omdat wij —
geheel afkeerig van een' ftrijd met kwetfende wapenen —
ook zelfs niet in een' woordenftrijd wenfchen gewikkeld te
worden. Recenfent vergunne o n s , (en zijne reeds betoonde
heuschheid waarborgt o n s , dat hij zulks doen zal) dat wij
onzen arbeid bij een muntftuk vergelijken, hetwelk twee zij
den ter -befchouwing aanbiedt! Heeft hij de eene zijde meer
bepaald in het oog gehouden, wij willen tevens de andere —de keerzijde der munt — befchouwen, en de munt in der
zelver geheel in oogenfchouw nemen. Wij vermeenen hierbij
een goed werk te verrigten, ten behoeve en nutte der va
derlandfche kunst; terwijl wij tevens, door de werkelijke
toepasfing der beginfelen, die wij hier boven als de onze de
den kennen, eene proeve hopen te geven van dien geest en
zin , die het te wenfchen ware, dat in alle antikritieken,
als de meest heerfchende, mogt kunnen worden opgemerkt!
Veertien jaren berustte het eerfte opftel van dit ftuk onder
o n s , en dit bewijst w é l , dat wij tot de uitgave geenszins
bij overhaasting befloten. Aan drie bevoegde beoordeelaars,
als Letterkundigen en Dichters met eere genoemd, onder
wierpen wij onzen arbeid; dan derzelver oordeel, in het al
gemeen, overtuigde ons al fpoedig, hoe oneindig veel e r ,
in de beoordeeling van eenigen kunstmatigen arbeid, van het
individueel en den eigendommelijken fmaak des Recenfents af
hangt , en de ingekomene recenfiën, alhoewel met kennis van
zaken en hoogst befcheiden gefield, waren te zeer uiteenloopende, om ons op eenen goeden, regt op het doel afgaanden, weg te leiden. In dezen toeftand van onzekerheid, op
fommige punten aan verwarring of tegenftrijdigheid grenzen
d e , lieten wij het werk rusten; en niet, dan na het verloop
van vele jaren, ondernamen wij h e t , met de gemaakte aan
merkingen in de hand, het ftuk te herzien, om te werken,
e n , zoo wij vermeenden, te verbeteren.
Wel is de waarheid altijd één; dan allen, die haar aan.
fchouwen, ftaan daarom niet op dezelfde hoogte, noch op
een en hetzelfde (landpunt; en neemt men het onderling yerfchil van aanleg, gevoel en fmaak daarbij in aanmerking,
dan laten zich hieruit de vaak uiteenloopende oordeelvellin
gen van bekwame mannen over een en hetzelfde, als verdienftelijk, ja lofwaardig erkend kunstgewrocht, gereedelijk
verklaren. — Hoe dit z i j , de (telling: dat over den fmaak
«iet re twisten valt, is wel aan geene wederfpraak onderhevig.
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Niets is dan ook natuurlijker, dan dat Ree. onzen arbeid
bezien heeft van het (landpunt, waarop hij zich plaatfte;
en het zij verre van o n s , om op deze vrijheid, die eiken
beoordeelaar voor zich mag inroepen, inbreuk te willen ma
ken! Dan wij willen, op onze beurt, en den Ree. in zijn
goed regt latende, (om ons van een reeds gebezigd Jbeeld
anderwerf te bedienen) het muntftuk omkeeren en deszelfs
andere zijde bezien.
En hier vallen ons de gekozene versmaat en de rijmelooze
jamben in het oog 5 geenszins door ons gebezigd, om de
gebruikelijke alexandrijnen uit het Treurfpel te weren; (im
mers wij gebruiken dezelve bij de meer verhevene deelen van
het ftuk) maar om de volgende redenen: l». omdat wij, eene
proeve wenfehende te geven eener vereeniging der klasfieke
en romantifehe vormen, de gebezigde voetmaat uit de ftuk
ken der Duitsch - romantifehe School hiertoe gebruikelijk en
gepast keurden; 2°. omdat wij, door de veranderende versen voetmaat, aan het ftuk afwisfeling en verfcheidenheid
wenschten te geven; 3°. omdat de uit de romantifehe School
overgenomen vorm, geenszins te vergelijken bij den deftigftatigen en verheven gang der alexandrijnen, onzes inziens,
meer voegde in den mond der burgerlijke en (zoo men wil)
accesfoire perfonen, door ons ten tooneele gevoerd. In het
proza des dagelijkfchen levens zijn de taalvormen anders bij
den Forst en Staatsman, en anders bij den burger en foldaat; en waarom zou men dezen wenk, dien natuur en waar
heid ons geven, niet mogen in acht nemen ? Het is z o o :
in het hooge Treurfpel zweven wij in het gebied der kunst
en der idealen; maar zou het nu de waardigheid van die
beide kwetfen, wanneer men, zoo veel mogelijk, in den te
bezigen taalvorm, de natuur en de waarheid op zijde poogt
te ftreven, zoodanig en in dier voege, dat het meer hsfe en
ongedwongene aan den onderdaan en burger, het ftatige en
verhevene aan den Forst en Staatsman worde in den mond
gelegd ?
Dit zij genoeg in betrekking tot de verfcheidenheid der
gekozene taalvormen! Thans gaan wij tot de onderwerpen
o v e r , die onze burgerlijke perfonen behandelen, en de wij
ze, waarop zij zich daarover uitdrukken,
(Het vervolg en flot hierna.)

N o . I I . Boekbefch. bl. 48. reg. 2 1 , 22. l e z e men: de g e w o n e i n v l o e d , G o d 
delijke invloed.
— bl. 60. reg. 1 4 : t/epaankraonen.
b l . 67. reg. 10 v. o . ; verwaarloost.
-i —
r*g. 2 v . o . : e r g e .
bl. 75. reg. 1 v . o . : verfpreid.
• ' —. b l . 78. reg. 2 0 :
AiegiU.
•
bl. Ss. reg. Ö: ó n z e r L e z e r e s f e n .
•
• b l . 85. r e g . 2 2 : z o e k e .
•1 1
92. reg. i S : is.
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Het
onderwerp dezer Doctorale Disfertatie is de Lief*
de, als bevattende
de ganfche deugd ( o f liever volmaaktheid)
van God.
Zij wordt in twee iïukken verdeeld: in het eerfte tracht de Schrijver aan te t o o n e n ,
dat de liefde eene voorname deugd in God is , en in
het t w e e d e , dat in de liefde de ganfche deugd van God
bevat is. — Zou. het wel naauwkeurig z i j n , van eene
voorname deugd in G o d te fpreken? Is niet alles in
het Opperwezen even g r o o t , even volmaakt ? Het eene
m o g e , in betrekking tot ons menfchen , eens meer belangrijk fchijnen, dan het a n d e r e ; maar is het toch in
Hem zeiven niet ééne en ondeelbare volmaaktheid ? M i s fchien ware h e t , naar den inhoud van dit eerfte ftuk,
beter g e n o e m d , dat de Bijbelfche O p e n b a r i n g , vooral
die des N". V . , de hoogfte liefde aan God toefchrijft. —
Is het ook wel eene goede logifche verdeeling, of ten
minfte eene gepaste uitdrukking, dat het tweede ftuk
letterlijk hetzelfde is als het geheele thema der Verhandeling ? Beter ware het dan misfchien nog gezegd, dat
alle de volmaaktheden van God met de liefde op h e t v o l komenst overeenftemmen.
In de eerfte afdeeling van het eerfte ftuk worden „ d e
„ gezegden van Jezus ea de Apostelen vermeld, die op
„ het ganfche heelal betrekking hebben ; " naauwkeuriger,
„ op Gods liefde, in zijne natuur en in zijne werken
„ b l i j k b a a r , " want in het lfte ftuk voert de Schrijver
onderfcheidene bijbelfche befchrijvingen en benamingen
BOEKBESCH.
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van Gods natuur en zulke Goddelijke eigenfchappen aan,
die zijne liefde te kennen geven of vooronderftellen, en
in het 2de zulke bijbelfche gezegden, die op de werken
van G o d in het heelal, en z u l k e , die op de onderwijzing van de menfchen zien. Bij al hetgene, dat hij omtrent het een en ander over het geheel doelmatig aanvoert , mag men billijk v r a g e n , waarom hij zich uitfluitend tot de fchriften des Nieuwen Verbonds b e p a a l t ,
daar die des O u d e n , zoowel als de befchouwing der Natuur , hiertoe ook ftof konden geleverd hebben. — Bij
andere kleinigheden wil R e e . nu niet ftilftaan. Alleen
zou hij vragen., of men van alle Mozaïfche voorfchriften
wel zeggen k a n , (zie p . 24) dat zij op de zedelijke natuur- van den mensch gegrond z i j n ; of er niet vele van
toenmalige tijden en omftandigheden afhankelijk w a r e n ,
en flechts voor eenen tijd konden toegelaten worden.
Ook zou hij den Schrijver wel willen v e r z o e k e n , de
plaatfen, Gal. I l l : (1. I V ) 9 en Colosf. I I : 8 , bl. 26
aangehaald, nog eens in te z i e n , en te bedenken, of
in de eerfte de Afgodsdienst, in de laatfte de toenmalige Sophistifche Wijsgeerte wel ara^l»
rov xfofiov heeten k a n , en in zeker opzigt geprezen worden als de
infiitutio elementaris generis humani; cf die benaming ,
blijkens den geheelen zamenhang in deu Brief aan de
Gal. , bijzonder I V : 3 , niet veel meer ziet op de J o o d fche Offerdienst, en of dit ook op de andere plaats niet
toepasfelijk i s , vooral wanneer men v s . 16—18 en 20—23
daarmede vergelijkt.
In de tweede afdeeling des eerften fluks, mede in twee
hoofdftukken, wordt de liefde Gods als hoofddeugd aangetoond uit de bijzondere Openbaring van G o d in den
perfoon en in het werk van C h r i s t u s , als in. welke wij
eenen fpiegel en een fchouwtooneel der Goddelijke liefde
aanfehouwen en bewonderen; welk een en ander over
het algemeen goed en doelmatig uitgewerkt is.
H e t tweede ftuk der Verhandeling is insgelijks in twee
afdeelingen gefcheiden, in welker eerfte aangetoond w o r d t ,
dat. „ a l l e s , wat aangaande de verfchillende Goddelijke
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„ deugden geleerd w o r d t , zamenftemt in de l i e f d e , " en
wel 1. ten opzigte der wijsheid, regt vaardigheid, vrij
heid en foortgelijke, en 2 . ten aanzien van den toorn
en dergelijke, die er in den eerden opilag tegen fchijnen
te ftrijden. In de hoofdzaak kan R e e . zich hier met
den Schrijver wel vereenigen; alleen zou hij de notiones
van fommige volmaaktheden we] wat duidelijker willen
onderfcheiden h e b b e n : het is z o o , alle die eigenfehappen moeten in het hoogst volmaakte Wezen wel over
eenkomen , en zijn in Hemzelven onaffcheidelijk é é n ;
maar naar onze menfchelijke b e v a t t i n g , die niet alles te
gelijk omvangen k a n , zijn zij toch onderfcheiden, en
b . v . wijsheid, vrijheid, heiligheid is wel onaffcheidbaar van de liefde, maar het begrip van het eene is niet
hetzelfde als dat van het andere.
D e tweede afdeeling, eindelijk, d i e n t , om aan te t o o n e n , dat „ a l l e s , wat G o d op verfchillende wijzen in
„ de onderwijzing van het menschdom d o e t , uit loutere
„ liefde v o o r t v l o e i t , " hetwelk bewezen wordt 1. uit de
algemeene Goddelijke Voorzienigheid, bijzonder over het
natuurlijk en het zedelijk k w a a d ; 2 . uit de Goddelijke
onderwijzing v ó ó r , en 3 . uit die door C h r i s t u s , bij
zonder ten opzigte van zijnen dood. N a welk alles de
Verhandeling met eene korte recapitulatie, en eene uit
het vorige opgemaakte befchrijving der liefde G o d s , befloten wordt.
Ziet daar liet beloop dezer Disfertatie, d i e , gelijk zij
eene proeve van de kunde en vlijt des Schrijvers i s ,
alzoo ook van zijne goede Christelijke denkwijze om
trent de volmaaktheid van G o d , die Liefde i s , getuigt,
en hem als zoodanig eer aandoet! — Veel nieuws en
bijzonders kan men in zulke Akademifche proeven niet
altijd verwachten. — Stijl en Latiniteit laten hier nog
wel eens wat te wenfchen over ;• maar R e e . wil zijn
verflag daarmede thans niet verlengen-, en wenscht den
nieuwen Doctor en Predikant voorfpoed in de Evange
liedienst van den God der L i e f d e !
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Door eenheid van Schrijffter en V e r t a l e r , meer nog
evenwel door gelijkfoortigheid van titel en o n d e r w e r p ,
kan men dit werkje aanmerken als een tegenhanger van
Babyion verwoest.
H e t is evenwel b e t e r , dan het evengenoemde. De inleiding bevat een kort overzigt van de
gefchiedenis der Joden van den tijd van j E z u s tot den
aanvang van het beleg door T I T U S . Het eerfte Hoofdftuk geeft eene zeer korte en diensvolgens doodöppervlakkige befchrijving van Galilea , Samaria en Judea;
het tweede van de gewone legerkampen der
Romeinen;
waarna met het derde de eigenlijke gefchiedenis aanvangt , en wel met het verhaal van de aanflagen der
Zeloten,
die woedende en ontembare veroorzakers van
de r a m p e n , welke het ongelukkige Palestina en Jeruzalem hebben getroffen. Van daar tot Hoofdftuk X I I
loopt de gefchiedenis van het beleg en de verwoesting
van ftad en t e m p e l , getrokken, zoo als de titel aanwijst , uit j o s E P H u s , genoegzaam de eenige bron in
d e z e n ; e n , voor zoo verre Ree.,
die opzettelijk die
gefchiedenis bij deze gelegenheid gelezen en vergeleken
heeft, zien k a n , op eene doelmatige wijze. Het vervolg van het werkje is verreweg het minst beteekenend e , en moet vooral ftrekken, om den afkeer, dien men
van de oproerige Joden mag h e b b e n , te v e r z a c h t e n , en
(*) Alzoo was het jaartal reeds op den titel gegraveerd,
eer men wist, dat — gelijk gefchied is — het werkje eerst
in 1838 het licht zou zien, volgens berigt van den Vertaler
in de Voorrede,
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den Christelijken lezer te vervullen met medelijden om
trent dit ongelukkig volk.
Daartoe moet dienen een
overzigt van de ellenden , die deze natie heeft onder
gaan ; doch dit valt bijster mager u i t , en had oneindig
beter kunnen z i j n , indien de Schrijffter, gelijk zij in
het vorige J O S E P H U S had v e r k o r t , het hier B A S N A G E gedaan had. Wij ftaan gaarne t o e , dat niet wei
nige dier rampen werkelijk door de oude Profeten zijn
voorfpeld g e w o r d e n ; maar men gaat in onze dagen zoo
niet meer af op den klank der woorden. O p het ge
bied der historisch-grammaticale
Bijbelverklaring fchijnt
men in Engeland
nog zeer ten achtere te z i j n ; want
men kan bijna geen enkel w e r k , door Engelfche leeken
in het vak der Godsdienstleer gefchreven, aanwijzen,
dat niet krielt van fcheeve aanhalingen uit den Bijbel,
enkel volgende den klank der w o o r d e n , hetgeen althans
bewijst, dat de ftralen van het hedendaagfche licht ten
dezen aldaar niet algemeen worden verfpreid, zoo zij
( w a t w i j , behoudens eenige eervoile uitzonderingen,
over het geheel betwijfelen) wel helder voor den eigen
lijken Godgeleerde fchijnen. V o o r t s , wij hebben diep
medelijden met de Joodfche n a t i e , omdat zij de oogen
gefloten houdt voor het heldere en weldadige licht des
E v a n g e l i e s ; maar wij hadden het in dit werkje doelma
tig g e a c h t , wanneer men hadde aangewezen, dat het
afzonderlijk beftaan van dit v o l k , bewaard onder z o o
vele wisfelingen der w e r e l d , een treffend toonbeeld is
van de Goddelijke voorzienigheid, welke met dit volk
alsnog oogmerken fchijnt te h e b b e n , die in toekomftige
eeuwen welligt eerst zullen worden ontraadfeld.
Opper
vlakkig is ook hetgeen de latere lotgevallen van
Jeruza
lem b e t r e f t ; en wat de Schrijffter zegt van de gehecht
heid der J o d e n , ook van dezen t i j d , gelijk van alle eeu
wen hunner verftrooijing, aan hun geloof, — daar loopt
toch oneindig veel bijgeloof o n d e r ; gelijk over het ge
heel alle pogingen om deze natie in zichzelve zedelijk
en godsdienftig te befchaven, uit den aard der zaak
fchipbreuk zullen moeten lijden op het ongeloofelijk dom-
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me en dwaze bijgeloof, dat bij de Joden onmogelijk kan
uitgeroeid w o r d e n , zoolang zij de Kabbalistifche
en
Talmudistifche
dwaasheden en grollen niet ter zijde zet
ten. Overigens beamen wij ten volle de wenfchen der
Schrijffter op dit p u n t , en hechten -aan deze meer onze
goedkeuring, dan aan de opeenftapeling van aanhalingen
uit reisbefchrijvingen, w a a r i n , even als in de woorden
der Schrijffter z e l v e , veel waars en f c h o o n s , maar bij
fommigén ook vrij wat bombarie i s .
De drangreden aan het H o t , tot p o g i n g e n , om de J o 
den te verlichten en hunnen toeftand te verbeteren, ziet
er hier en daar ook vreemd genoeg u i t ; b . v. bij mel
ding van de verpligtingen, die de Christen aan den J o o d
heeft: „ W i e verhaalde u de geboorte van C H R I S „ T u s (zijn lijden e n z . ) ? W a s het niet een J o o d ? "
en zoo verder.
Eene wonderlijke toepasfing (bijna zou men het verknoeijing kunnen noemen) van een gezegde des Zalig
makers , troffen wij aan op bladz. 1 7 7 : „ N a deze
„ breedvoerige [fchoon hier en daar vrij zwakke] getui„ genisfen aangaande de gelijkheid van j E z u s van Na„ zareth met den Mesfias der Schriften, kunnen wij
„ tot zijne opftanding en verhooging overgaan: maar
„ „ indien zij M O Z E S en de Profeten"niet gelooven,
„ zoo zullen zij ook niet gelooven, al ware h e t , dat
„ „ iemand uit den dooden opftond." " — N e e n ! juist
in die opftanding uit den dooden is het allerfterkfte, onomftootelijkfte bewijs , voor den Jood niet minder, dan
voor den H e i d e n , van de Mesfiaswaardigheid onzes
Heeren. Men raadplege flechts, als het allereerfte ge
bruik ér v a n , de rede van P E T R U S op denPinkfterdag.
Buiten de uittrekfels uit J O S E P H U S loopen wij niet
zeer hoog met dit w e r k j e , al ware het alleen, omdat er
eene ftrekking in doorftraalt, dié meer en meer in deri
geest van onzen hoogverlichten leeftijd fchijnt te v a l l e n ;
i e t s , waaromtrent wij ons nu niet nader verkiezen uit
te, l a t e n , alleen z e g g e n d e , dat men niet moet
vergeten,
dat viij in een C H R I S T E L I J K , land -wonen. Men offere
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dezen grondilag niet op aan ijdele theorie».
Offchoon
wij voor ons den Joden de vrijheid niet m i s g u n n e n , die
zij genieten, waarfchuwen wij ernftig tegen het veron
achtzamen van dien grondilag. Sapienti
fat!
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bijzondere, voor den lezer moeijelijk te gisfen
aanleiding heeft den E e r w . D A M S T É gedrongen, om
deze Foorlezing
in het licht te zenden^ en wel letter
lijk , gelijk zij te Groningen en Leeuwarden in de De
partementsvergaderingen van de Maatfchappij tot
Nut
van 't Algemeen is uitgefproken.
Hoe het hiermede
z i j , het (tukje ftrekt den opfteller niet tot oneer. N a
eenige algemeene aanmerkingen over den aard en den
oorfprong van het geloof aan een leven na dit l e v e n ,
geeft hij dat geloof te befchouwen, gelijk wij het bij de
Heidenfche volken aantreffen, waarbij hij noch aardrijks- noch tijdrekenkundige orde v o l g t , maar van de
ruwere tot de meer befchaafde begrippen opklimt en met
Grieken en Romeinen befluit. Het i s , en kon flechts
z i j n , een vlugtig overzigt j anders had de aanwijzing,
hoe het eene denkbeeld, iii overgang bij volk op volk
het andere voortbrengende, zich naar volksaard en volks
begrippen wijzigde, ligt eenige melding verdiend. Doch
dan zou het eene. pragmatifche
gefchiedenis van het ge
loof in een toekomend leven geworden z i j n , en dien ten
gevolge denkelijk zoowel in i n h o u d , als zekerlijk in
o m v a n g , voor dat doel en dat publiek minder gefchikt.
H e t laatfte ftuk vermeldt het bedoelde geloof, zoo als
het bij Hebreërs en Christenen wordt gevonden. Van
het laatfte treedt de Schrijver hier natuurlijk in geene
ontwikkeling, en waar wij omtrent het eerfte in enkele
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bijzonderheden van hem meenen te moéten verfchillen,
eerbiedigen w i j , met vrijheid voor ons z e i v e n , elks bijzondere wijze van zien. Die van D A M S T É is helder
en oordeelkundig. Het zaakrijke van den inhoud wordt
in een' behagelijken druk aangeboden.
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heeft in de aankondiging van het eerfte Deel dezes werks (Vaderl.
Letteroef.
1837. N ° . 10. b l .
421—424) zijn oordeel over de ftrekking en den aard
van dezen arbeid medegedeeld, en behoeft dus niet te
h e r h a l e n , wat daar reeds gezegd is. Dezelfde goede en
min goede eigenfchappen, die het eerfte Deel kenfchetf e n , merkt men ook op in dit t w e e d e , waarmede nu
het werk voltooid i s . W a r e het van meer wetenfchappelijk belang en van blijvende w a a r d e , zoodat wij er
een' tweeden druk van konden v e r w a c h t e n , wij zouden
op eenige misftellingen opmerkzaam maken ( b . v. bl. 1
Sirene voor Siren; bl. 4 de zonderlinge redenering over
de oorzaken der ftandvastige evenredigheid tusfchen de
beftanddeelen der dampkringslucht, die volftrekt niets
verklaart; bl. 20 de vergelijking der longen in de borstholte met eene ledige b l a a s , waarin van binnen een blaasbalg is geplaatst, 't geen zeker omgekeerd zijn m o e t ,
eene ledige blaas binnen in een' blaasbalg; bl. 67 de
aan planten toegekende eigene w a r m t e , eene z a a k , welke zekerlijk toch zoo algemeen niet gefteld kan w o r d e n ,
enz. e n z . ) ; maar waartoe zou het dienen? — E r zijn
b o e k e n , die men aan hun lot moet overlaten en daaraan
ook niet onttrekken kan.
7

Dikwerf vroeg R e e . zich af: waar blijven toch al de
b o e k e n , die jaarlijks worden uitgegeven ? Het is een
zonderling verfchijnfel, bijkans even zonderling als de

ftandvastige
verhouding tusfchen de beflanddeelen der
dampkringslucht. Vele dier papieren kinderen verdwijnen geheel,
zonder eenig fpoor van hun aanzijn achter
te laten. W a a r zijn zij ? Z o o iemand het w e e t , dat
hij het z e g g e ; maar zoo hij er het geheim tevens bij
b e z i t , om ze in het leven terug te r o e p e n , dat hij h e t ,
om der lieve menschheid w i l , voor zich b e h o u d e ! H e t
menfchelijk geflacht zucht en zwoegt reeds onder den
last zijner kundigheden. Dat er zoo veel verwaait en
verftuift, is eene heerlijke befchikking, nuttig voor papierfabriekanten , voor boekdrukkers , voor - uitgevers,
voor fchrijvers, voor vertalers, voor voorredenaars,
voor recenfenten , ja voor het geheele menschdom. Stofwisfeling moet er zijn ; zonder deze is er geen voeding
en leven.
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Onder die o n d e r w e r p e n , welke voor veelzijdige befchouwing vatbaar z i j n , en op de inzage van welker
aard en (trekking perfoonlijke betrekkingen en belangen,
zelfs onwillekeurig, van ongemeenen invloed kunnen
w e z e n , behoort ongetwijfeld al wat ten voor- of ten
nadeele van Bankinrigtingen en over het beste Muntilelf e l , als ook over de doelmatigheid van deze of gene
Bank en van dit of dat Muntftelfel in het bijzonder,
kan worden bijgebragr. De zaak z e l v e , vooral ook het
heilzame of gevaarlijke van deze of gene foort van Banki n r i g t i n g , is van het hoogde gewigt voor Handel en
Staathuishouding. Du choc des opinions nait
lavérité!
Den onpartijdigen, doch vaderlandlievenden vooritandèr
van handel en nijverheid is dus ieder behoorlijk uiteengezet en oordeelkundig bewerkt opftel over zulk een on-
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derwerp welkom. Hoe meer in fchriften en tegenfchrift e n , die blijken dragen van theoretifche en practifche
k e n n i s , het vóór en tegen van alles wordt getoetst, hoe
meer hoop er ontftaat, dat tot flotfom van al die discusfièn zich eindelijk onder Handelaren en Staathuishoudkundigen een welgegrond heerfchend gevoelen zal
vestigen , hetwelk als eene beilisfing der twistvraag door
deskundigen zal mogen worden aangemerkt. Z o o is er
federt meer dan tweehonderd j a r e n , doch vooral in de
jongstverloopene tijden, door een aantal mannen van
kunde en e r v a r i n g , v e e l , en in verfchillenden z i n , gefchreven en geredetwist over Handelvrijheid en Verbodftelfel.
Eindelijk heeft de meening gezegevierd, die de
vrijheid des Handels begunftigde. Eveneens kunnen de
denkbeelden over het beste Bankwezen worden gewisfeld, en ééns zal ook op dat punt het eene of andere
gevoelen , ten gevolge van herhaald en rijp onderzoek ,
moeten zegepralen.
D e Schrijver der tegenwoordige Proeve eener Gefchiedenis van het Bankwezen in Nederland,
gedurende den
tijd der Republiek,
was , volgens bl. IX der Voorrede,
in bijzondere gelegenheid, om zich inlichtingen nopens
het ter behandeling gekozen onderwerp te verfchaffen,
en zijne perfoonlijke betrekkingen gaven hem gereedélijk
aanleiding, om juist aan dat onderwerp zijne krachten
te beproeven. N u laat het zich wel denken, dat en het
wetenfchappeüjk onderwijs in de S c h o o l , waar hij gevormd w e r d , en de betrekkingen, waarin hij perfoonlijk,
ook door bloedverwantfchap , geplaatst i s , invloed hebben uitgeoefend op zijne wijze van z i e n : daarom zal
dan o o k , zoo dit verfchijnen m o g t , even zoo wel een
uitvoerig en goed bewerkt tegenfehrift, als eenig foortgelijk werk ter handhaving van de door den Schrijver
aangeprezene beginfelen, met belangftelling worden ontvangen. Maar geene in haast öpgellelde vlugfehriften,
geene weinige bladzijden in de rubriek der boekbgoordeeling bij deze en gene tijdfehriften, of in het Mengelwerk van eenig nieuwspapier, zijn tot de toetfing van
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dergelijk onderwerp gefchikt. W a t heeft men te denken
van recenfiën, gelijk den Heere M E E S te beurte zijn
gevallen in den Letterbode,
den Gids en het Handels
blad ? Zijn zij alle het werk van één' p e r f o o n , d i e ,
uit eigenbelang of vijandfcbap, den hier insgelijks aangekondigden e n , hoe men over de zaak ook denken m o g e ,
altijd verdienftelijken arbeid van den jeugdigen Schrijver
verguizen wilde? O f zijn zij het gevolg eener laakbare
zamenfpanning van fommige lieden, die in dit geval ééne
lijn hebben willen trekken ? W i j weten het n i e t ; maar
mogelijk zal zich dat geheim binnen eenigen tijd wel
ontraadfelen. Onpartijdige waarheidsliefde, echte zucht
voor V a d e r l a n d , Handel en Wetenfchap vindt men in
zulke hatelijke oordeelvellingen niet.
Natuurlijk heeft de Heer M E E S , in zijne P r o e v e ,
zich niet tot eene dorre kronijk bepaald; en hij kon dus
geene Gefchiedenis van Nederlands
Bankwezen, gedu
rende den tijd der R e p u b l i e k , l e v e r e n , of hij ontvouw
de daarbij tevens zijne eigene b e g r i p p e n , met de gron
den , waarop die berusten. Ontwikkeling of beitrijding
daarvan laten wij over aan zoodanige m a n n e n , als het
vóór en tegen van des Schrijvers meeningen op eene
heufche en echt wetenfchappelijke w i j z e , in eenig o p 
zettelijk daarvoor ingerigt w e r k , zouden wenfchen te
ondernemen; i e t s , waarbij niet zoo zeer de perfoon des
Schrijvers, maar alleen het onderzoek te pas zou komen
naar hetgeen voor Bankinrigtingen het doelmatigfte i s .
Wa»t ons betreft, beperken wij ons,-»in dit niet aan den
H a n d e l , maar aan de beoefening der Letteren gewijde
Tijdfchrift, tot de volgende opmerkingen:
Vooreerst,
dat de Heer M E E S te regt déze Proeve geenszins in
het Latijn heeft gefchreven, en haar niet voor eene inau
gurele Disfertatie
beftemd heeft. Ten t w e e d e , dat hij
overal de daadzaken, en zijne meening er o v e r , goed
en helder uiteengezet heeft; terwijl alles blijken d r a a g t ,
al is hij zoo min onfeilbaar, als iemand zijner tegenpartijders, van vlijtige navorfching, gevoegd bij wetenfchap
pelijke en beoefenende kennis. Eindelijk, dat men nér-
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gens een zoo naauwkeurig verflag der Gefchiedenis van
ons Bankwezen, zoo wat de Bank van Amjlerdam,
als
die van Rotterdam
en van Middelburg
aangaat, ont
moeten z a l ; terwijl belangrijke Bijlagen, tot Muntftelfel
en Bankwezen betrekkelijk, tot ftaving van het gefielde
worden bijgebragt. D e inhoud des werks in deszelfs
geheele verdeeling, zoo in hoofdftukken als daarin ver
vatte paragraphen , ftaat onmiddellijk na de Voorrede.
Dit maakt het naflaan gemakkelijk. Aan de overfchrijving dier lijst van rubrieken zouden onze Lezers niets
w i n n e n : want die het werk kennen en toetfen w i l , moet
het zelf met aandacht beftuderen. Zeer fcherpzinnig is
vooral het onderfcheid tusfchen onderfcheidene beftaande
of zelfs denkbare Bankinrigtingen aangewezen, en naar
aanleiding daarvan telkens het karakter, vooral der Bank
van Amjlerdam,
in de verfchillende tijdperken van haar
b e f t a a n , nagefpoord en bepaald. De Heer M E E S houdt
h a a r , in haar eerfte tijdperk , voor eene Depofito - bank
van grof courantgeld, e n , wat den vorm van
haar
bankgeld betrof, voor eene Girobank.
Naderhand kon
men haar niet wel als eene ware Depofito-bank
befchouw e n ; en zoo men alle Bankinrigtingen in
Depofito-banken en Circulatiebanken
verdeelen w i l , van welke laatfte
eene menigte foorten beftaan of kunnen beftaan, dan be
hoorde zij tot eene gansch eigenaardige
klasfe van Cir
culatiebanken , daar zij allerlei fpeciën en ongemunt me
taal i n k o c h t , waarvoor zij crediet in bankgeld g a f ,
zonder dat de mogelijkheid beftond, fchoon de waarde
in allerlei metaal aanwezig w a s , om aan alle rekening
houders ieder oogenblik hun credit in bankgeld uit te be
talen. Men zie bl. 157 tot 168. Voorts meent de Schrij
ver onder a n d e r e n , ( b l . 168—179) dat het eigenaardige
in de inrigting der Amjlerdamfche
Wisfelbank, die bijna
zonder rente, op allerlei gemunt en ongemunt goud en
z i l v e r , crediet in bankgeld gaf, tegenwoordig voor na
volging noch uitbreiding vatbaar i s ; doch dat daarentegen
eene gewone Circulatiebank,
die behoorlijken intrest vor
dert bij beleeningen op toereikend p a n d , geene berisping
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verdient. — Men begrijpt, dat een w e r k , als het on
derhavige , te wél overdacht i s , dan dat vinnige en on
bekookte aanvallen in ftaat zouden z i j n , het kenmerken
de van de gevoelens des kundigen Opftellers door onpartijdigen, zonder nader en langdurig o n d e r z o e k , te
doen verwerpen: en heeft men , door luid gefchreeuw,
de menigte tegen den Auteur in het harnas willen jagen,
dan is zulk eene poging even laag als verachtelijk.

Nieuwe
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13eze Verhandeling beftaat ailezins waardig eene plaats
in de Nieuwe Werken v a n - h e t Zeeuwsch Genootfchap.
De blijkbaar in de Penningkunde zeer ervaren Schrijver
geeft een gefchiedkundig overzigt van' de Munten e n z . ,
bij Domburg van tijd tot tijd gevonden. De verzame
l i n g , waarvan het Zeeuwsch Genootfchap thans in bezit
i s , wordt door hem gefplitst in vier afdeelingen. De
eerfte afdeeling bevat een aantal Romeinfche p e n n i n g e n ,
waarvan het opmerking verdient, dat z i j , even gelijk
alle te voren bij Domburg gevondene, doch in de ver
zameling niet aanwezige m u n t e n , zich niet verder uitftrekken dan T E T R I C U S , die tot het jaar 273 gere
geerd heeft. N a dien tijd z a l , gelijk .ook de Schrijver
b e w e e r t , bl. 3 9 , het gezag der Romeinen hier meer en
meer wankelend zijn geworden, terwijl de Salifche Fran
ken en daarna de Sakfen de Zeeuwfche eilanden benevens
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de naburige gewesten overftroomden: en zoo fluit zich
de penningkundige nafporing van den Heer M A C A R É
aan de navorfching van den Heer D R E S S E L H U I S ,
uit de fchriftelijke berigten ontleend, gelijk deze die
voordraagt op bl. 10 en in de bijbehoorende aanteekeningen van de Provincie Zeeland in hare aloude gefteldheid,
Ifte Stuk deszelfden Deels der Nieuwe W e r ken van bovengenoemd Genootfchap.
N u komt e r , even als in de aarjeenfchakeling der historifche gedenkftukken volgens den Heer D R E S S E L H U I S ,
ook in de volgreeks der gevondene munten volgens den Heer M A C A R E , eene gaping. Oorlogen en
overftroomingen, waaronder vooral de watervloeden van
513 en 5 3 3 , m o e t e n , volgens D R E S S E L H U I S , daar
veel aan hebben toegebragt. De tweede afdeeling der
p e n n i n g e n , bij M A C A R É , behelst dan ook alleen munten van tusfchen de jaren 500 en 7 0 0 , alle van deels
Frankifchen,
deels onzekeren, maar geenen
Romeinfchen oorfprong, doch blijkbaar .uit eenen tijdkring, toen
het Christendom heerfchende, maar de Kunst onbefchaafd w a s .
De derde afdeeling befïaat uit m u n t e n , die hoofdzakelijk tot het Carlovingifche Stamhuis b e h o p r e n , en uit
eenen t i j d , toen er weder van Walcheren cn bijgelegene
oorden gewag in de gefchiedenis gemaakt werd.
T o t de belangrijke vierde afdeeling behooren de N o o r d fche m u n t e n , uit het rampzalige tijdvak der invallen en
ftrooptogten,
benevens der gedeeltelijke regering der Deenén.
De gevolgen daarvan waren zoo n o o d l o t t i g , d a t ,
gelijk de Heer D R E S S E L H U I S , bl. 11 zijner aangehaalde Verhandeling, a a n m e r k t , de V o r f t e n , die het
noodig geoordeeld h a d d e n , aan Holland en
Vlaanderen
bijzondere Graven te g e v e n , de Zeeuwfche eilanden (als
te weinig beduidend geworden voor een afzonderlijk beheer) onder dezelve verdeelden, offchoon zij voorheen
hunne eigene Graven hadden bezeten. Onder de munten uit het Deenfche tijdvak vindt de Heer M A C A R É
vooral een gouden muntje van H E R I O L D opmerkelijk:
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en ook hier komt de flotfom zijner navorfchingen met
die van den Heer D R E S S E L H U I S overeen; daar de
laatfte Car lovingifche munt uit den tijd van K A R E L
den Kalen is ( b l . 42 der aangekondigde V e r h a n d e l i n g ) ,
en d u s , na de wraakoefening van den Noorman R O L L o , Walcheren,
gedurende omftreeks honderd j a r e n ,
bijna geheel o n t v o l k t , en Domburg,
of hoe het toen
ook h e e t t e , verwoest is gebleven.
M a a r , behalve de m u n t e n , zijn er ook bij Domburg,
van tijd tot tijd, eenige andere voorwerpen gevonden,
die den aard en den graad der befchaving van de oude
bevolking, door onderfcheidene eeuwen h e e n , eenigermate doen kennen. Ook deze werktuigen, verfierfelen ,
huisgeraden e n z . , in het bezit van het G e n o o t f c h a p ,
worden door den Heer M A C A R É befchreven. Verder
vindt m e n , op vijf onderfcheidene, voortreffelijk door
de Heeren K O O L E en R O E S T , te Middelburg,
gefteendrukte p l a t e n , de afbeelding van al de vermelde
m u n t e n , verfierfelen, werktuigen enz.
Het blijkt ons uit deze Verhandeling, dat de Heer
M A C A R É allezins voor zijne taak berekend, en het o p zigt over het Medaillekabinet des Genootfchaps hem met
volle regt is toebetrouwd.
Indien wij ons ééne aanmerking mogten veroorloven ,
zou het z i j n , dat wij w e l , na eene korte inleiding, eene
verdeeling van het onderwerp gewenscht h a d d e n , en
daarna den eigenlijken inhoud van het ftuk, naar die ver
deeling bewerkt. Dit zou het overzigt. gemakkelijker
hebben gemaakt. Men gaat thans historisch d o o r , en
vindt dan wel rustpunten bij de verdere behandeling ach
tervolgens aangewezen , maar niets vooraf daarvan aan
gekondigd , zoodat de lezer niet reeds bij den aanvang
eene fchets in het hoofd heeft, maar e e r s t , aan het ein
de gekomen, zich eene fchets van het afgehandelde ont
werpen kan.
Wij befluiten onze aanprijzende beoordeeling met de
aanteekening m op bl. 4 2 , waarvan wij de juistheid
hiervoren reeds eenigzins hebben aangetoond:
„ Het
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„ v e r d i e n t bijzondere o p m e r k i n g , dat deze twee aange„ wezene tijdperken, te weten het Romeinfche tot het
„ jaar 2 7 5 , gevolgd door langdurige vergetelheid, [en]
„ het Frankifche tot 8 7 4 , gevolgd door vergetelheid ge„ durende eene e e u w , zoo geheel overeenltemmen met
„ de flotfommen, welke uit de oude gefchrevene ge„ denkitukken worden verkregen, zoo als in het ver„ dienftelijke werk van den Heer A B
U T R E C H T
„ D R E S S E L H U I S ,
de aloude gefteldheid der
Pro„.vincie
Zeeland,
opgenomen in de Nieuwe Werken
„ van het Zeeuwsen G e n o o t f c h a p , ook nog onlangs is
„ aangetoond."

Gefchiedenis der aardrijkskundige Ontdekkingen, zoo te land
als ter zee, van de vroegfle tijden af tot op heden. Door
w. c o o L E Y. Uit het Engelsch, met Aanteekeningen van
den Vertaler. Il—lVde Deel. Te Haarlem, bij F . Bohn.
In gr. 8vo. Te zamen 1086 bladz. f 11 - 25.
"Van het eerfte Deel hebben wij onlangs een verflag gegeven, naar tien omvang meer overeenkomende met het belang
dezes werks, dan met de ruimte, d i e , bij den overvloed van
uitkomende boeken, aan elk derzelve kan worden toegewezen , althans in een Tijdfchrift, beftemd om, zooveel mogelijk , al hetgeen in ons land in het licht verfchijnt te doen
kennen. Bij het eerfte Deel offerden wij het laatfte min of
meer aan het eerfte op. Het zal niet veel fchaden, wanneer
wij met de overige op eene omgekeerde wijze te werk gaan.
Want wij hopen niet, dat wij ze zullen behoeven bekend te
maken aan iemand dergenen, d i e , iets meer en degelijkers
lezende, dan Romans, fmaak hebben in de beoefening van
eenig werk, waardoor gefchied-, aardrijks-, land- en volkenkunde wordt uitgebreid; vooral wanneer het den roem
onzer voorouderen waardiglijk handhaaft. Ook zullen wij
wel niet noodig hebben, onze aanprijzing te geven aan een
w e r k , dat evenmin een' krans behoeft als goede wijn, omdat het door nieuwheid van onderwerp en doorgaande keurigheid en naauwkeurigheid van bewerking zichzelf aanbeveelt. En zoo enkele vlekken, hetzij min juiste orde, hetzij

ttiin gepaste bewoordingen, hetzij bevooroordeeld in de fchaduw zetten van de onfterfelijke verdienden der Nederlandfche ontdekkers, het oorfpronkelijke ontfieren; de geleerde,
onvermoeid werkzame en warme Vaderlander VAN KAMPEN heeft het in onze taal overgebragt, vermeerderd, verbeterd en verrijkt op eene wjjze, die niets te wenfchen overlaat, dan misfchien alleen de Kaarten, naar welke wij bij
vorige gelegenheid ons verlangen betuigden, en die toch wal
niet om de meerdere kosten zullen zijn achtergebleven, daar
wij niet gelooven, dat de liefhebber der wetenfchap, die nu
f 1 5 - : voor het werk over heeft, zich door eenen driegulden meerder zou laten affchrikken. Bij een werk van ƒ 3 - .
of ƒ 4 - : ware dit iets anders. En wat de aanmerkingen aan.
gaat, die wij onder de gezette lezing van dit uiterst belangrijke werk maakten, wij hebben d i e ; en dat niet, omdat wij
meenen, dit onderwerp beter te kennen, dan de Schrijver,
of om ons eenen valkenblik toe te kennen, fcherper, dan die
des fchranderen Vertalers; maar omdat vier oogen meer zien
dan twee, en het menfchelijke werk nog moet te voorfchijn
komen, waarop niets aan te merken valt.
Om deze en andere redenen, ons (zouden de voorvaderlijke fententiën gezegd hebben) daartoe moverende, willen
wij ditmaal enkel iets zeggen van hetgeen in de voor ons
liggende Deelen gevonden wordt. Hoe het er inftaat ? Daartoe leze men het werk zelf en zie uit eigene oogen!
Het geheel is afgedeeld in drie hoofdafdeelingen, van welke de beide eerfte, (verreweg de kortfte) namelijk de ontdekkingen der Ouden en de aardrijkskunde der Middeleeuwen,
in het eerfte Deel waren behandeld. De derde: ontdekkingen
der nieuwere tijden, loopt over de drie onderhavige Deelen,
en is afgedeeld in twee hoofdtijdperken: Van COLUMBUS
tot COOK, en van dezen tot op onze dagen.
Het gedeelte des werks alzoo, dat wij bezig zijn aan te
kondigen, vangt aan met de vermelding eener ontdekking,
die in belangrijkheid alle andere verre achter zich laat, 't zij
men lette op den omvang des bekend geworden lands, 't zij
men acht geve pp de daardoor geheel veranderde rigting
van den wereldhandel, ja op de omkeering van de maatfchappelijke gedaante der wereld, — de ontdekking van Amerika.
Men weet, dat zich in den laatften tijd ftemmen hebben verheven , d i e , met niet weinig klem, de eer van de eerfte ontdekking des vierden werelddeels aan COLUMBUS hebben
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zoeken te ontzeggen. D E Ü B E R fchreef vóór verfcheidene
jaren een werkje over de fcheepvaart in den Atlantifchen
Oceaan, waarin hij door getuigenisfen, meest van Arabifche
Schrijvers, zijne meening trachtte fmakelijk te maken, dat
Amerika reeds eeuwen vóór COLUMBUS aan de zeevaarders in de Middellandfche Z e e , zelfs aan de Egyptenaars en
Phoeniciêrs, zij bekend geweest. Overblijffelen der oudheid,
in Amerika gevonden, overeenkomst met gebruiken, bijzonder aan Egypte eigen, moesten deze meening ftaven. Jammer, dat de Schrijver zich aan overdrijving fchuldig maakte,
en daardoor oorzaak is geworden, dat men zijne redekavelingen of te gering heeft geacht, of zijne ganfche hypothefe
befpot. Echter beteekende, wat uit eenen gansch anderen
hoek werd gezegd, althans niet minder. Men bewees, dat
COLUMBUS op zijne vroegere zeetogten havens in het Noorden van Europa bezocht h a d , waar, zoo men beweerde,
destijds reeds van het beftaan des „ grooten Westelijken lands"
kennis werd gedragen. Noorwegers en IJslanders waren het
inzonderheid, die aanfpraak maakten op vroegere bekendheid
— niet met Groenland, want daaromtrent valt geen twijfel —
maar met het vasteland van Amerika. Uit Stokholm werd
vóór eenigen tijd ftellig in een Duitsck dagblad medegedeeld,
dat een Zweedsch gefchiedkenner, met name FOLSOM, zich
op het vermoeden der zaak naar IJsland had begeven, alwaar het hem gelukt w a s , uit oude Handfchriften te ontwaren , d a t , in het begin der tiende E e u w , twee IJslandfche

zeevaarders, BYÖRNHERJULFSON en LEIS ERIKSON
genaamd, ten Westen een groot land hadden ontdekt. De
befchrijving, die er van gegeven werd, beantwoordde volmaakt aan de kapen, die tegenwoordig onder den naam van
Cod en St. Martha bekend zijn, gelijk ook aan Nieuw - Engeland en Nieuw-Schotland. De genoemde geleerde, nog niet
voldaan, begaf zich in perfoon naar Amerika, bezocht de
plaatfen zelve, en vond in den Staat Masfachufetts, bij de
rivier Taunton, opfchriften met Scandinavifche of eigenlijk
Runifche karakters, de namen behelzende van Noorweegfche
en IJslandfche krijgslieden (denkelijk zeerooyers), die aldaar
in overoude tijden geweest zijn. De latere tijden hebben
meer dergelijke gronden aan den dag gebragt, die nog niet
aan WASHINGTON IRVING (Life of Columbus), veel
minder aan R O BE R TS O N (History of America) konden bekend zijn. Wij willen wel aan dezelve geen zoo onbepaald

gewigt hechten, dat COLUMBUS in onze fchatting van den
naam des ontdekkers van Amerika afftand zou moeten doen,
maar flechts doen gevoelen, dat de zaak op verre na nog
niet is uitgewezen, en dat de geleerde Vertaler er zich wat
al te kort afmaakt door het beroep op de regtfchapenkeid
van COLUMBUS. Het geldt hier de vraag, in hoeverre
eene vroegere bekendheid van het vasteland van Amerika
aan Europeanen kunne bewezen worden ? Of die daadzaak
(hare waarheid betoogd zijnde) aan COLUMBUS zij bekend
geweest? Zoo j a , door welke middelen? met welken graad
van geloofwaardigheid voor hem ? tót welken trap van zekerheid ? Dit een en ander behoort tot een zuiver gefchiedkundig vraagfluk, d a t , uit de bronnen opgefpoord, eene onpartijdige toetfing verdiende, en welks oplosfing wij vermoeden, dat tot zeer gewigtige flotfomme'n leiden zou. Wij
kunnen dezen uitflap niet vergrooten, door hiervan nog meer
te zeggen, dan het overnemen van hetgeen de Schrijver zegt
aangaande het niet onbekende verhaal van BLASIO DE GARA Y , eenen Spanjaard, die in 1543 de floomvaartuigen zou
hebben uitgevonden: „ Indien men al moet toeflemmen, dat
„ deze uitvinding van GA RAY, ten minfle in beginfel, met
„ onze floomwerktuigen overeenkwam, mogen wij echter
„ met regt betwijfelen, of in de gefchiedenis der ontdekkin„ gen eene plaats toekomt aan zulk eene kiem van uitvin„ ding, die nooit behoorlijk aan het licht gebragt, en in het
„ oogenblik der inzage zelve tot vergetelheid is veroordeeld
„ geworden."
De gruwelen der Spanjaarden, inzonderheid in de nieuwe
wereld, vullen treurige bladzijden der Gefchiedenis. Zij worden hier voorgedragen met onpartijdige waarheidsliefde, dat
heet, zonder de wreedheden der Europeanen te verbloemen,
maar eveneens, zonder eenen ATAHUALPA en ATABALI*
BA, met MARMONTEL en anderen, tot halve heiligen te
verheffen.
Na alles, wat de ontdekkingen en veroveringen in het pas
ontdekte vierde werelddeel aangaat, te hebben medegedeeld,
komt de Schrijver tot de veroveringen der Portugezen in Indiè', waardoor die eilanden bekend werden, d i e , later in de
handen der Nederlanders gekomen, hun den wereldhandel en
onmetelijke rijkdommen hebben bezorgd, Sumatra, de Molukken, Ceylon, Java. Vervolgens komen de togtén naar
het Noorden in aanmerking, waaromtrent zich DAVIS, LINP 2

SCHOTEN, HEEMSKERK, HUDSON, BAFFIN en an
deren onfterfelijke verdienden hebben verworven. Die onzer
voorouders waren ook hier zeer in de fchaduw gefleld: be
hoeven wij t e zeggen, dat de Vertaler dit uitdekend heeft
vergoed? De tijdsorde brengt den Schrijver andermaal in
het Oosten terug tot de reizen van JEN KIN SON, FITSCH,
HOUTMAN, ADAMS en anderen; waarna men weder naar
Noord - Amerika overfteekt, om de Volkplantingen aldaar te
zien dichten. Ook hier, gelijk bij de reizen naar de Zuid
zee, komen onze landgenooten met eere op den voorgrond,
inzonderheid 4oor de ontdekking van Auftralië, het vijfde
werelddeel. De landreizen in Afrika van WINDHAM, LÓK,

BATTEL, THOMPSON, JOBSÓN,

JEANNEQUINen

anderen worden evenmin vergeten, als die der Rusfen in Oos
telijk Azië en Noord-Amerika; en de Vertaler heeft hier een
geheel nieuw, zeer belangrijk Hoofdduk ingevoegd, over
de ontdekkingen der Nederlanders, Franfchen en Engelfchen,
vooral in Zuidelijk Azië. Het laatde Hoofdduk dezer Af
deeling bevat een overzigt van de voortgangen,der aardrijks
kunde, als wetenfchap, tot in het midden der XVIIlde
e e u w ; verbetering der kaarten; middelen tot het vinden der
lengte, enz.
Zoo komen wij t o t de laatde Afdeeling, aanvangende met
de reizen en ontdekkingen van den beroemden JAMES COOK.
'sMans verdienden, gelegen,- z o o als teregt wordt opge
merkt , zoowel in de uitgeftrektheid als in de juistheid zijner
ontdekkingen, worden hoog, fchoon niets te hoog aangedagen. Wij kunnen natuurlijk dit alles niet volgen; en zulks
is ook te minder noodig, daar, door eene naauwkeurige be
fchrijving zijner reizen, ook in het Nederduitsch vertaald,
dezelve aan onze landgenooten betrekkelijk vrij bekend zijn.
Evenmin kunnen wij verdag geven van hetgeen in het vierde
Deel wordt aangetroffen. Als de allervoornaamde of meest
bekende reizigers noemen wij flechts HEARNE, later PAR
RY e n ROSS, naar de Noordpoolgewesten; NIEBUHR naar
Arabië; GMELIN naar Noordelijk Azië; BRUCE,MUN-

GO PARK, TUCKEY, CLAPPERTON, BELZONI in
Afrika;
LA PEROUSE, dien ongelukkigen zeevaarder,
vooral in de Stille Zee; BLIGH naar de Zuidzee; BASS,
FLINDERS naar Nieuw-Holland; MACKENZIE, en vooral

VON HUMBOLDT e n BONPLAND, in Amerika; WEBE
en RA PER naar Middel-Azië;

KRUSENSTERN naar het

oostelijke gedeelte van dat werelddeel. Met de vermelding
der ontdekking van de eilanden Frederiksoord, Prinfes Marianne en het Nederlandsch eiland, door onze landgenooten,
wordt het geheel befloten. Wij behoeven het niet te prijzen;
het prijst zichzelf, en weegt eene kas vol gefchiedkundige
en ongefchiedkundige Romans op. Dat ons verflag veel naar
eene lofrede zweemde, is alzoo onze fchuld niet.
Aan elk Deel is eene goede inhoudsopgave toegevoegd,
die echter een naauwkeurig Register niet overbodig maakt.
Dit toevoegfel, dat nooit aan een werk van wetenfchappelijken inhoud behoorde te ontbreken, zouden w i j , en zeker
velen met o n s , alsnog wenfchen in een afzonderlijk ftukje
te ontvangen. De vervaardiger zou eenen zeer nuttigen arbeid verrigten.

Befchrijving en Afbeeldingen van Nederlandfche Gedenkpenningen , welke federt 1815 tot 1838 aan '$ Rijks Munt te
Utrecht zijn geflagen en verkrijgbaar gefield. Door F. j .

VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, Waradijn
bij 's Rijks Munt en Bewaarder van 's Rijks Medailleflempels. Te Utrecht, bij R . Natan. 1838. In kto. 47 Bl. en
XI Platen, ƒ 4 - :
Bij de toenemende belangftelling onzer Landgenooten in de
beoefening vooral der Nederlandfche Penningkunde en het
verzamelen van Medailles, was het eene gelukkige gedachte

van den Baron VAN HEECKEREN VAN BRANDSENBURG,
om alle de federt 1815 aan 's Rijks Munt te Utrecht geflagene en algemeen verkrijgbaar gefielde Gedenkpenningen te befchrijven, af te beelden en alzoo in het licht te geven.
Hieraan zijn wij het behagelijke werkje verfchuldigd, 'twelk
zich uit- en inwendig zóó goed voordoet, dat wij het een
alleraangenaamst lettergefchenk voor alle beminnaars en verzamelaars van Medailles durven noemen. De hier afgebeelde
en befchrevene Penningen worden door den Schrijver in vier
foorten verdeeld: I. Penningen op vroegere gebeurtenisfen
betrekkelijk, welke op de oude ftempels geflagen zijn, en die
zich door eene ftoute, krachtige en diepe gravure onderfcheiden. Van deze foort zijn er vier; te weten op het overlijden van F 1 1 , i P s I I , (1598, door den beroemden c. BLOK

uitmuntend gegraveerd) — op het fneuvelen van MAARTEN
HARPERTSZ. TROMP, (mede fraai) — op het fneuvelen
van MICHIEL ADRIAANS z. DE R ü Y T E R , (uitftekend
fchoon) — en op BALTHAZAR BEKEER, (vroeger van
de grootfte zeldzaamheid.) IT. Penningen op Nederlandfche
gébeurtenisfen vóór den opftand der Zuidelijke Provinciën.
Van deze foprt zijn er hier zeven, onder welke de fchoone
penning op de zegepraal te Palembang, waarvan de keerzijde
door BRAEMT zoo uitftekend fraai bewerkt is. I I I . Penningen, op gébeurtenisfen na den Belgifchen opftand geflagen. Van deze foort beftaan er negentien. Onder deze is de
zesde, (op den tiendaagfchen Veldtogt) door den Heer j . p.
sc.HOUBERG, zeer fraai uitgevoerd. Van N ° . 14 ( o p den
beroemden KEMPER) mist men de opgave van den naam
des Graveurs. Al de overige zijn van den Heer VAN DER
KELLEN, die zich daarin als een zeer uitmuntend ftempelfnijder heeft doen kennen. Waarlijk, ook in dit opzigt heeft
Nederland de hulp van vreemden niet noodig! Eindelijk,
IV. Penningen op vroegere gébeurtenisfen, later geflagen.
Slechts twee zijn er van deze foort; te weten de fraaije
penning op het overlijden van Prins WILLEM GEORGE
FREDERIK, door j . p. MENGER gegraveerd, en de niet
minder fraaije van SCHOÜBERG, op de opening van het
groote Noordhollandfche Kanaal in 1824.
Wat de uitvoering der afbeeldingen betreft, R e e . is in de
gelegenheid geweest, om verre de meeste met de zilveren
medailles zelve te vergelijken, en heeft de afbeeldingen
meestal volkomen juist en getrouw en dus wél geflaagd be
vonden. Den heerlijken glans van eene nieuwe, uitftekend
bewerkte zilveren medaille ( b . v. die op BI LD ER DIJK!)
geheel terug te geven, kan men van gravure of fteendruk
bijna niet vorderen. Daarom blijft de afbeelding uit den
aard der zaak wel fteeds beneden het origineel. R e e . heeft
geene andere aanmerking op deze afbeeldingen, dan dat hem
hier en daar de gelaatstrekken van den Koning min gelukkig
teruggegeven fchijnen.
De platen (ten getale van elf) zijn alle van de fteendrukkerij van j . L. ROMEN te Emmerik. Hoe goed zij ook mo
gen zijn uitgevoerd, wij betwijfelen, of zulks niet even
goed in onze Noordelijke Provinciën zou hebben kunnen
gefchieden. Aangenamer zou dit zeker, en ook in een werk,
aan vaderlandfche herinneringen en vaderlandfche kunstvlijt

gewijd, meer pasfende geweest zijn. Misfchien
het ditmaal niet anders.
Wij bevelen ruimfchoots dit fraaije werkje aan.
ver verdient den dank van alle beminnaars en
der vaderlandfche Penningkunde voor deze zijne
en welgeflaagde onderneming.

echter kon
De Schrij
beoefenaars
belangrijke

De Friend der Armen. Ifte Stukje. Te Amjlerdam,
D . Sijbrandi. 1838. In gr. 8vo. 144 Bl.fl50.

bij J.

R e c e n f e n t las met genoegen dit eerfte Stukje, zijnde eene
vrij gevolgde vertaling van het uitgebreidere werk van den
Heer DEGERANDO (/e Vijiteur du Pauvrej. Het oorfpronkelijke, waarvan wij den vierden druk bezitten, w e r d , gelijk
wij daar l e z e n , opgefteld ter beantwoording van de vraag,
door de Academie van Lyon, nu zes jaren geleden, uitge
schreven , luidende: Indiquer les moyens de reconnoitre la
veritable indigence, et de rendre Paumóne utile a ceux qui
la donnent eomme a ceux qui la regoivent. De tijd ontbrak
echter den Schrijver, om meer dan eenige oppervlakkige,
denkbeelden over dit belangrijk onderwerp te leveren-, docht
het gunftige onthaal deed hem befluiten, niet alleen meer uit
voerigheid en belangrijkheid aan dezelve te geven, maar hij
trachtte ook daardoor zijn werk meer ten algemeenen nutte
dienstbaar te maken. Het is dit meer uitvoerige w e r k ,
waaruit deze vrij gevolgde vertaling het publiek wordt aan
geboden.
Wij vinden de eerfte IX Hoofdftukken (deze maken den
inhoud van het eerfte Stukje u i t ) aanmerkelijk b e k o r t ; doch.
de ongenoemde Vertaler heeft hierin met kennis van zaken
gehandeld, en datgene overgebragt, wat hij meer bijzonder
voor Nederland gefchikt keurde. Hij is daarin, onzes be
dunkens, gelukkig gedaagd; en wat hij levert, kan niet an
ders dan hoogst nuttig zijn voor h e n , die uit Christelijkebegtnfelen werkzaam zijn, of zijn willen, tot nut der armen..
Het hoofdzakelijke van elke der oorfpronkelijke Afdeelingeu
wordt in een' vloeijenden, hier eh daar fierlijkcn ftijl weder
gegeven. Deze Afdeelingen handelen: I. over het oogmerk
en de eigenfchappen der weldadigheid; II. over de kenmerken
der ware en voorgewende armoede; III. over de verdeeling
der armen; IV. over de perfonen, die tot de uitoefening der

fligten van den vriend der armen worden geroepen; V. over
de wijze, om de aalmoezen nuttig te maken aan den gever;
VI. over de deugden der armen; VII. over de zedelijke ver
betering der armen ; VIII. over de middelen om het vertrou
wen der armen te verkrijgen; IX. over de opvoeding van de
kinderen der armen. Deze inhoudsopgave kan genoeg doen
blijken, welke belangrijke onderwerpen, hier, j a , wel vlugtrg behandeld, maar toch (lof tot ernftige overweging, ook ter
beoefening in het dagelijkfche leven, geven knnnen. Menfchenkennis en fchrander doorzigt, gepaard aan eene fijne
opmerkzaamheid op en een aanhoudend onderzoek naar den
toeftand en het gedrag der armen, kenmerken dit gefchrift,
en geven, door gepaste voorbeelden verfterkt, de gewigtigile wenken aan allen, die zich zoo wel de natuurlijke als
zedelijke gefteldheid der armen wenfchen aan te trekken.
Voor menige armeninrigting of vereeniging van perfonen,
die, onder welke benamingen o o k , belast zijn met de uitdeeling van onderftand in het algemeen of in het bijzonder,
zijn hier belangrijke inlichtingen en teregtwijzingen voorhan
den; en het is te wenfchen, dat dit werkje voor iederen
armbezorger een gids zij of worde. Het Hoofdftuk over de
zedelijke verbetering der armen, en dat over de opvoeding
van de kinderen der armen, is hoogst lezenswaardig, en kan
als een leerboek voor Beduren en Onderwijzers van Armenof Zondagsfcholen worden aangemerkt. „ Hoe meer w i j , "
zegt de Schrijver bl. 75 en verv. „ afkeer van de ondeugd
„ en achting voor de deugd hebben, hoe meer wij onze
„ krachten moeten aanwenden, om de overwinning der deugd
„ op de ondeugd te bevorderen. Zal ik eene minder loffe„ lijke daad verrigt hebben, wanneer de maatfcbappij eenen
„ ongelukkigen te minder, en tenzelfden tijde op een verbe„ terd, op een braaf lid te meer kan rekenen ? H i j , die
„ zich aan de aandoenlijke bezigheid wijdt, om de vriend
„ der armen te zijn, zal gevoelen , dat de Voorzienigheid,
„ in hare befluiten, hem tot nog edeler werkzaamheden heeft
„ uitverkoren, en hem de gunftige gelegenheid heeft gege„ ven, om op een verwaarloosd veld de heilzaamfte zaden
„ te ftrooijen van godsvrucht en deugd." Men ziet hier,
dat het niet alleen de (loffelijke gift of het troostrijke woord
i s , waarmede men tot den arme komen moet; maar de
vriend der armen moet, bij geduld en oplettendheid, het ze
delijk levensbeginfel bij misdadige armen, die door onmatig-

fceid of luiheid ter prooije van de diepfte ellende zijn, (leeds
en te allen tijde trachten op te wekken. Wij willen uit het
Hoofdduk over de opvoeding van de kinderen der armen,
waar de Vertaler, zeer te dade, heeft gedacht aan de in
ons Vaderland voorhanden zijnde werkjes, ook die der Maatfchappij tot Nut van 7 Algemeen, welke dienstbaar kunnen
zijn om hierin wél te dagen, niets affchrijven: men leze
en oordeele!
Wij vinden dan hier, gelijk in de Voorrede van het oorfpronkelijke naar waarheid gezegd wordt, bij het noodzake
lijk verband, dat er tusfchen algemeene en bijzondere wel
dadigheid bedaan moet, de edele werkzaamheid van den
vriend der armen aangewezen, als zijnde deze het nuttige
werktuig voor de eerde en het beste middel ter uitoefening
der laatde; ontdaande er alzoo tegenover eene onvolmaakte
en nuttelooze weldadigheid, die zich enkel tot geven be
paalt, eene meer ware werk- en waakzame, die meer dan
giften brengt; eene weldadigheid, die zorgt, raadt en aanmoedigt; die, onder het bereik van allen, het krachtigfte
middel is tot zedelijke verbetering der armen. De Vertaler
heeft een hoogst nuttig werk verrigt. Hij vinde lust, om
van de nog overig zijnde Xll Hoofddukken het belangrjjkde
mede te deelen, daar wij onzen Lezeren voorloopig verze
keren kunnen, dat hen niet minder belangrijke zaken wach
ten. Een aanhangfel door den Vertaler, in navolging van
hetgeen op foortgelijke wijze elders is gefchied, (zie Mag.
voor het Armenwezen , 1818. 3de St. N ° . 106. en We St. bl.
392) over de vestiging eener lnrigting tot het verleenen van
bijzonderen onderdand, geeft veel dof tot nadenken en han
delen, en zoude, onder het beheer eener goede en met de
vele behoeften der armen bekende Directie, veel goeds kun
nen daardellen.
Zulke vruchten van den Franfchen bodem op onzen grond
over te planten, is een verdiendelijk werk. Daar de prijs
van dit Stukje zoo laag mogelijk gedeld i s , maken wij op
papier en druk geene aanmerking.

Taalkundige Handleiding tot de Staten-overzetting des Bijbels,
bevattende eene verklaring der verouderde of min ver/laanbare woorden en fpreekwijzen, in die overzetting voorko-

mende, door A. DE JAGER. Te Rotterdam, bijT. J. Wijn
hoven Hendrikfen. 1837. In gr. 8vo. XII en 148 bl. f\ - 50.
N a het werk van de Heeren YPEY en ACKERSDHK aan
het op den titel genoemde onderwerp, heeft de Heer D E
JAGER gemeend, insgelijks zijnen arbeid hieraan te moeten
hefteden, omdat het eerfte „ op verre na niet alle woorden
„ bevat, die men thans als verouderd moet befchouwen, en
„ de uitleggingen dikwerf — nu en dan vindt men flechts
„ eene vertaling in het Latijn — voor den niet taalkundigen
„ lezer minder gefchikt zijn; waarom hij eene meer volledi„ ge verzameling van fpreekwijzen, .kqrtelijk en op eene
„ eenvoudige en voor elk verftaanbare wijze opgehelderd,''
heeft willen leveren. Aan deze taak heeft hij over 't geheel
wél voldaan, de verouderde woorden in alphabetifche orde,
na bijvoeging van plaatfen, waar zij voorkomen, verklaard,
opgehelderd, en derzelver voormalig gebruik door voorbeel
den uit andere Schrijvers van dien of vroegeren tijd geftaafd. — Onder het doorloopen viel Ref . oog op het
woord eerlick, waarvan de Schrijver zegt: „ Eerlijk betee„ kende voorheen, wat men thans heerlijk noemt, welk laatfte
„ woord, door voorzetting der h, van het eerfte, en niet,
„ volgens het Taalk. Woord., van ons naamwoord heer ge„ komen i s . " Aan dit een en ander twijfelt R e e . wel zeer:
heerlijk is in beteekenis niet hetzelfde als aanzienlijk, waar
mede de Schrijver het vervolgens verwisfeit, en verfchilt in
afleiding zoowel als beteekenis van eerlijk, even als het
Hoogduitfche herrlick en ehrlich: de beteekenis van aanzien
lijk, die eerlijk oudtijds had, is van dezelfde afleiding als
het Larijnfche honestus van honor. — Bl. 80 voegt zich D E
JAGER bij degenen, die te onvreden verkiezen voor ontevre
den ; aan welk laatfte echter R e e . meent de voorkeur te moe
ten geven, daar het hem duidelijk voorkomt zamengefteld te
zijn uit on en tevreden, een bijv. n . , gevormd van te vrede,
en van daar ook tevredenheid, ontevredenheid: dat men an
ders ook zou moeten zeggen b . v. onteregt, gelijk DE JA
GER tegenwerpt, dunkt R e e . niet gelijk te ftaan, want er
is een woord onregt, en te onregt is geen bijv. n . , maar eene
bijwoordelijke fpreekwijze. — Op het woord fegenen zegt
de Schrijver: „ SEGENEN beteekent vloeken, I Kon. XXI: 10:
Ghy hebt Godt ende den Koninckgefegent; zoo ook j OB I: 5,11."
Hierbij zij het R e e . geoorloofd op te merken, dat het taal.
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gebruik van het oorfpronkeüjke deze beteekenis niet mede
brengt, maar wel die van vaarwel zeggen, waardoor VAN
DER PALM dit woord t. a. p . verklaard heeft, en vanwaar
het wederom tot verlaten overgebragt wordt.
Voor degenen, die zich nog van de oude Staten-overzetting
des Bijbels moeten bedienen, .en voor fommige taalminnaars,
kan dit werkje van den kundigen D E JAGER van nm zijn; doch
wie van de latere verbeterde Vertalingen van v A N HAMELSVELD of VAN DER PALM gebruik maken kan, zal dit ontberen
kunnen, en voor verftandige en nuttige Bijbellezing oneindig
meer hebben. Mogt de laatstgenoemde Vertaling ook door
klein kerkformaat meer algemeen verkrijgbaar zijn; dit zou
het algemeen nuttige gebruik nog veel meer bevorderen: of
mogt eens, nog liever, eene geheel nieuwe Vertaling,
naar de vorderingen des tijds liberaal berekend, voor alge
meen kerkgebruik de plaats der oude vervangen! maar het
is hierin, gelijk in meer dingen:
„ Mijn ziel wacht op den morgen,
„ Den morgen , ach wanneer ?.'"

Beginfelen der Dcorzigtkunde, door G. j . 'SGRAVESANDE.
Vrij vertaald uit het FranSch en met Bijvoegfelen vermeer
derd door H. VAN BLANKEN. Met Platen, Te Zwolle,
bij W. E . Buitenweerd. 1837. IF en 87 bl.fl25.
D i t werkje is vooral voor diegenen bijzonder nuttig en
aanprijzenswaardig, welke onderwijs in het doorzigtkundig
teekenen geven; terwijl het ons tot eigene onbeftuurde oefening
van jongelieden minder gefchikt voorkomt, dewijl de gron
dige kennis der Meetkunde, welke de Schrijver tpont te b e 
zitten , over het algemeen bij de beoefenaars der Doorzigtkunde ontbreekt, gelijk zulks in de Voorrede door den Schrij
ver zeiven te regt wordt aangeduid.
Jammer is h e t , dat de Bijvoegfelen niet wat uitvoeriger
behandeld zijn, hetwelk aan onderfcheidene gedeelten van
het werkje grootere duidelijkheid zou bijgezet hebben. Zoo
handelt b. v . , in het derde Hoofdftuk, § 36 over het vinden
der perfpectief van een punt, dat in het grondvlak is gelegen,
en hierop volgt Fig. 7 , eerfte manier, Fig. 8 , tweede, Fig. 9,
derde manier, Fig, 10, vierde manier, enz. zonder dat men

echter vindt aangewezen, welke de beste of de eenvoüdigfte
manier i s ; hoedanige punten in de Bijvoegfelen meer ontwik
keld te zien voor de beoefenaars der wetenfchap aangenaam
en nuttig had kunnen zijn. Vooral ware zulks noodig ge
weest omtrent het zevende Hoofdftuk, over de fchaduwen
handelende, daar tegenwoordig van het fchaduwen naar de
regels veel werk gemaakt wordt. Wel is waar, dat daarover
zeer goede werken beftaan; maar men mist het noodwendigfte daarvan hier toch ongaarne, en een uitgebreider Bijvoegfel deswege ware eene wezenlijke verbetering geweest. Van
den anderen kant komt het negende Hoofdftuk, over de re
gels der Doorzigtkunde bij het maken van Zonnewijzers, ons
van minder nuttigheid dan het zevende voor, daar toch maar
zeer weinige Schilders of beoefenaars der Teekenkunde zich
met het vervaardigen van Zonnewijzers zullen bezig houden.
In weerwil dezer aanmerkingen, mogen wij het boekje
een goed vertier toewenfchen.

Epifoden uit het eerfte Regeringsjaar van Graaf WILLEM
den Eerfte(n).
Een oorfpronkelijk Verhaal uit den ouden
tijd. Te Rotterdam, hij A. Wijnands. 1838. In gr. %vo.
IV en 293
bl.fZ-:
Romans en Romantifehe Verhalen uit den ouden ridderlijken
en krijgshaftigen tijd zamen te ftellen, is federt eenigen tijd
ook in Nederland aan de orde van den dag gekomen, en als
eene heerfchende mode geworden: het heeft de pen van eene
menigte Schrijvers en Schrijvertjes vaardig gemaakt, om een
op zulke lectuur belust Publiek te bevredigen; maar of de
degelijkheid en deugdzaamheid van onze vaderlandfche Let
terkunde daarbij veel gewonnen heeft, dit zouden wij niet
durven beweren. De Auteurs van deze foort van fchrifcen
verzekeren wel doorgaans op den titel, dat hunne verhalen
oorfpronkelijk zijn; en voor zoo verre dit in dien verftande
i s , dat dezelve niet vertaald zijn, willen wij hun dit over
' t algemeen wel toegeven, zonder hun die oorfpronkelijkheid
op de goudfchaal te gaan nawegen: maar wanneer zij dit
woord in dien zin wilden opgevat hebben, dat zij oorfpronkelijke, d. i. van anderen onafhankelijke en op zichzelven
ftaande verhalers zijn, geenszins tot het fervumpecus imitatorum behoorende, dan zouden wij dit velen niet zoo ruim-

fchoots durven toeftemmen; en wij zouden welhaast een ro
man-recept van die foort kunnen fchrijven, waarop de alge
meene, meest gebruikte ingrediënten, als met eenige kleine
veranderingen altijd bruikbaar, met het gewone recipe zou
den kunnen aanbevolen worden; maar of er het probatum
est naar alle waarheid zoude kunnen onderdaan, dit is eene
andere vraag, waarop wij niet gaarne onbepaald ja zouden
zeggen. — Doch R e e . zou wel bijna vergeten, dat hij over
het bovenftaande b o e k , zoo hij der Redactie, die het hem
ter beoordeeling opgedragen heeft, niet weigerachtig vallen
w i l , een woord behoort te zeggen:, kortelijk dan het volgende!
De ongenoemde en aan R e e . onbekende Schrijver noemt
dit zijn werk het eerfte, d a t , buiten eenige kleinere ftukjes
in het Alg. Letter!. Maandfchrift,
in die uitgebreidheid het
licht ziet. Hij geeft er den onbepaalden titel aan van Epifoden e n z . , waardoor men dus geen eenheid in het verhaal
behoeft te verwachten, want Epifoden zijn (zoo als men
weet of kan weten) tusfehengebeurtenisfen in eene grootere
historie, die met dezelve niet noodzakelijk zamenhangen; en
wanneer men nu daaruit een geheel werk zamenftelt, dan
kan het een bont en los zamenweeffel van allerlei worden.
De Schrijver zelf fchijnt dit dan ook gevoeld te hebben;
want hij zegt, bl. 128: „ O n s verhaal heeft, zonder dat
„ wij het wilden," ( ? ) „ door de gedurige verandering van
„ tooneel, en de menigte perfonen, die wij moesten" ( ? )
„ opvoeren, wel wat van een vliegend drama gekregen, en
„ veel van het belangrijke en (daarom ook) het boeijende
„ verloren, dat een ervaren hand aan ons onderwerp had
„ kunnen geven." En offchoon R e e . nu het onverfchillige:
„ Dan dit zij z o o ! " dat de Schrijver er op laat volgen, niet on
bepaald veranderen wil in : „ J a , dit is z o o ! " wenscht hij
nogtans, dat het noch bij dezen noch bij andere Schrijvers
navolging vinden z a l , opdat wij niet ten laatfte overladen
worden met allerlei vliegende drama's, die den lezer op eene
hoogte willen voeren waarheen hij dezelve niet volgen k a n ,
of waaruit hij in den afgrond van wanfmaak en wanzedelijkheid nederftort. — Er is intusfchen in het voorhanden zijn
de verhaal toch eene zekere gebeurtenis, die eindelijk wel
het meest uitkomt; en dit is de overwinning der partij van
Graaf WILLEM, broeder des overleden' Graafs DIRK V I I ,
op die van de Gravin A D A , eenige wettige afftammeling
des laatstgenoemden. Of de Schrijver gelijk hebbe, met de
r

meening te volgen, dat het regt aan de zijde van WILLEM
w a s , wil R e e . nu aan zijne plaats laten; maar in allen ge
valle is deze gebeurtenis toch zoo wat de hoofdzaak in dit
verhaal, met welke de overige door zwakker of fterker dra
den meer of min zamenhangen, en in dit opzigt fchijnt de
naam van Epifoden minder gelukkig gekozen, ja minder noo
dig geweest te zijn, indien de genoemde partijftrijd tusfchen
WILLEM en ADA nog meer op den voorgrond geplaatst en
meer bearbeid ware geworden. — De verdere in dit verhaal
bevatte Epifoden wil R e e . hier niet vermelden, om denge
nen , die het lezen w i l , het vermaak der nieuwheid niet te
benemen. Hij wil er alleen nog bijvoegen, dat de Schrijver
zich door zekere levendigheid van ftijl en befchrijving aan
beveelt, die evenwel hier en daar eenige befnoeijing, en de
waarfchuwing, om niet te zeer in zekere loei communes te
vervallen, wel noodig heeft. — Bijzonder nuttige zedelijke
ftrekking, maar ook iets, dat bijzonder fchade doen z a l ,
heeft R e e . er niet in aangetroffen.

Verhalen uit de vroegfle Eeuwen des Christendoms. Door H OR ACE SMITH, Esq. Naar het Engelsxh. Te Amjlerdam,
bij J. C . van Resteren. 1838. In gr. 8vo. 304 Bl.fl.
75.
D e oneindige voortreffelijkheid des Christelijken geloofs bo
ven de koude Heidenfche wijsbegeerte; de zegepraal van het
zelve over vervolging, befchimping, gevangenis en moordfchavot; de zachte deugden des Evangelies, heerlijk uitblin
kende boven die zedeloosheid, die de zuster was der zoo
hoog geroemde befchaafdheid tijdens de bekendwording des
Christendoms; tafereelen van huwelijkstrouw, onbezweken
moed en volharding onder onmenfchelijke pogingen tot af
val , — dit alles, en nog meer, fielden wij ons v o o r , in de
ze Verhalen te zullen aantreffen. En wij meenden, dat de
titel tot die verwachting aanleiding gaf. Wij hebben echter
na de lezing bemerkt, dat de bijvoeging: uit de vroegfle Eeu
wen des Christendoms, ten aanzien van het eerfte der twee
hier voorkomende Verhalen, niets meer beteekent, dan de
bepaling van den tijd, waarin de gefchiedenis verplaatfen
moet. Hier toch zijn de hoofdperfonen geene Christenen,
maar Joden (Christenen komen er volftrekt niet in v o o r ) ;
de belegering van Jeruzalem door TITUS en de verwoesting

van Pompeji door de uitbarfting van den Vefuvius zijn de gefchiedkundige daadzaken, waaraan zich eene vrij avontuur
lijke gefchiedenis vastknoopt. Het tweede Verhaal is uit de
Christelijke oudheid ontleend, fchoon de bladzijde der ker
kelijke Gefchiedenis niet zeer gelukkig gekozen is. Althans
wij hadden liever iets anders tot grondilag genomen gezien,
dan de hevige twisten met de Arianen en het Concilie van
Nicea. De gefchiedenis is overigens ouderhoudend gefehrev e n , fchoon het hier evenmin, als in N ° . 1 , hapert aan on
waarschijnlijkheden. Homoujios, hier gedurig voorkomende,
moet homoöufios zijn.
Kortom, op zichzelve zijn deze twee Verhalen juist niet
verwerpelijk; maar ze als Verhalen uit de vroeg/ie Eeuwen
des Christendoms aan te kondigen, is eene verkeerdheid, ten
gevolge waarvan h i j , die het werkje dezen titel gaf, het aan
zijne handelwijze te wijten heeft, wanneer het boek tegen
valt, aangezien zulks alleen op het tweede, en dan nog
flechts ten deele, toepasfelijk is.

Hieronimus Jamaar. Blij [pel, in één Bedrijf, door den
Schrijver van de Neven. Met een Muzijkplaatje.
^sGravenhage, bij W. P . van Stockum. 1838. In kl. Qvo. VII
en 82 bl. f : - 7 0 .
R e e . vroeger bij het fchrijven zijner aankondiging van
de Neven als zijne hoop en verwachting te kennen gaf, is
gebeurd; de Dichter heeft zich door de gunftige ontvangst
zijner eerfte proeve opgewekt gevoeld, om nogmaals handen
aan het werk te flaan. R e e . wil intusfchen gaarne erkennen,
dat hij bij het lezen van den titel van dit Blijfpel in de
nieuwspapieren zich teleurgefteld gevoelde. Die beteekenende
namen als titels behaagden hem nooit, en fchijnen hem nog
een overblijffel toe van vroegeren wanfmaak. Het verwon
dert hem, dat de Heer VAN DEN BERGH (immers de Dich
ter is thans algemeen genoeg bekend) tot zulk eenen naam
zijne toevlugt heeft genomen, en acht het eene ongelukkige
keuze, dat twee perfonen in dit Blijfpel aldus naar hunne
karakters zijn genoemd, H I E R O N I M U S JAMAAR en JAN
c o R D A A T. De vraag zou daarenboven nog zijn, of de
eerfte naam het bedoelde karakter wel eigenlijk uitdrukt, en

in allen gevalle behoorde de klemtoon anders te vallen, daH
hier gefchiedt; het moest zijn JAMAAR en niet JAMAAR,
Doch R e e . wil hopen, dat men zich niet, gelijk hem dit
hier en daar inderdaad is voorgekomen, door vooroordeel tegen den titel zal laten weerhouden, om dit Blijfpel in één
bedrijf te lezen. De Dichter heeft in dit ftukje een nieuw
bewijs geleverd, hoe veel gefchiktheid hij voor het door hem
gekozene genre bezit. Wanneer men de beide ftukken vergelijkt , die wij thans van hem bezitten, zoo gelooft R e e . ,
dat in enkele opzigten het laatfte boven het eerfte vooruit
heeft. Hem dunkt, dat de verfificatie van HIERONIMUS
J A M A A R gemakkelijker en losfer i s , dan die van de Neven,
waarvan reeds dadelijk het eerfte tooneel eene gelukkige
proeve mag worden genoemd. Wij vinden hier ook niet,
wat in navolging van vroegeren wordt gedaan, tweefpraken,
waarbij de fprekers elkander regel voor regel afwisfelen;
i e t s , hetgeen eene onloochenbare ftijfheid veroorzaakt, en
bij o n s , waar de taal voor het Blijfpel nog weinig gevormd
i s , bijzonder moet worden vermeden. Ook dit meenen wij
te moeten prijzen, dat de Dichter niet van zijn doel is afgedwaald, en niet, zoo als in een enkel tooneel van de Neven
gebeurt, den lachlust der aanfehouwers door aan het eigenlijke ftuk vreemde bijzaken heeft zoeken op te wekken. '
Met regt noemt de Heer VAN DENBERGH zijn ftukje
eene comédie de caractere,
en R e e . gelooft, dat hij goed
gedaan heeft met geene eigenlijke intrigue daarin te brengen,
maar eenvoudig, bij wijze van tableau, het karakter van JAMAAR te teekenen. Men loopt bij eene andere behandeling
ligt gevaar, o m , gelijk wij dit zelfs in verfcheidene ftukken
van MOLIÈRE zien, eene menigte van kleine intrigues op
elkander te ftapelen, d i e , j a , wel niet geheel buiten verband
met elkander ftaan, maar die toch als 't ware telkens weder
een nieuw Blijfpel in het Blijfpel beginnen. Had dit vermeden kunnen worden, het karakter van JAMAAR was zeer
gefchikt, om nog verder uitgewerkt te worden.
Maar wanneer wij nu het ftukje nemen zoo als het daar
i s , dan erkent R e e . gaarne, dat er veel, zeer veel goeds en
aardigs in wordt gevonden, en dat HIERONIMUS JAMAAR
en zijn tegenhanger JAN CORDAAT fiksch geteekend zijn.
Vreemd intusfehen kwam het hem voor, in de Voorrede althans eenigzins argwaan als een karaktertrek van den eerfiea

te zien opgeven. Het ftuk had de Weifelaar kunnen heeten.
Weifelen, befluiteloos zijn, dat is het kenmerkende van JA
MAAR; doch dit is geheel iets anders, dan argwaan. Als
hij naar de dingen langzaam en traag onderzoekt, het is niet
zoo zeer achterdocht, als wel befluiteloosheid, die zich niet
bepalen k a n , en hare zwakheid nu zoekt te verbergen onder
een voorkomen van voorzigtigheid. Het is geen achter
docht, als hij veertien dagen laat verloopen, zonder eene
aanzienlijke fom uit een wankelftaand kantoor te ligten; en
die enkele trekken, die naar argwaan zweemen, zou R e e .
zeggen, dat juist misplaatst zijn. Weifelen, beflukeloos
heid, dat is zijn doorgaande karakter, en daarbij had de
Dichter het moeten laten blijven ; daaruit laat zich alles ver
klaren , wat zijne handelingen aangaat; maar wat de Dichter
ten aanzien van zijn oordeel over anderen zegt, dat ontaardt
zeker in argwaan, maar is ook juist daarom, naar het ge
voel van R e e . , minder in overeenftemming met het karakter
van JAMAAR. Met eene kleine wijziging ware deze ftrijdigheid weg te nemen geweest. Het befluitelooze van zijn
karakter is anders uitftekend volgehouden.
Eene andere aanmerking van R e e . betreft E L I S E , het
meisje, waarom JAMAAR en CORDAAT beide uitgaan, en
dat natuurlijk door den laatften wordt gewonnen. In tegenftelling van de bejaarde nicht van den Dichter, d i e , volgens
het Voorberigt, zich aan de kinderachtige onnoozelheid van
het meisje ergerde, als zij met hare moeder over het aan
zoek van CORDAAT fpreekt, acht R e e . dat tooneel uitfte
kend gelukt. Maar de r o l , die E L I S E later fpeelt in de
ontmoeting met JAMAAR, beviel hem veel minder. Het
doel is blijkbaar, om diens karakter door eenige trekken te
doen uitkomen, en wat hij z e g t , is dan ook regt goed;
maar wat E L I S E zegt, voegt minder in den mond van het
jonge meisje. Zij wordt daar te deftig, te zedeprekend, te
vrij en te wijs voor haar karakter en jaren, en de Dichter
had hare taal een' gefchikter' perfoon in den mond moe
ten leggen.
Veel fchijnt de Heer VAN DEN BERGH overigens te hou
den van blikken, die voor de eeuwigheid beflisfen. En in
de Neven en in dit ftukje is er weinig noodig, om de liefde
bij zijne perfonen in laaije vlammen te ontfteken. JAN COR
DAAT en ELISE haasten zich wel wat heel veel, en met
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eene kleine wending was dit natuurlijker en meer met onze
zeden en ons karakter overeenftemmende te maken geweest.
R e e . loopt, ondanks deze aanmerkingen, nog al hoog met
dit ftukje, en verheugt zich, dat de Heer VAN DEN BERGH
op den ingeflagen' weg is voortgegaan. Hij heeft vrijmoe
dig gezegd, wat hij meende te moeten aanmerken, omdat
uit de Voorrede blijkt, dat de Dichter gaarne vrijmoedige
beoordeelingen wil ontvangen. R e e . geeft dan ook zijne
bedenkingen den Schrijver ter toetfing, en hoopt hartelijk,
hem in het vervolg nog weder als Blijfpeldichter te zullen
ontmoeten.

Vlaggejonker Eafy. Naar het Engelsch van Kapt. M A RR Y A T. / / Deelen. Te Deventer, bij M . Ballot. 1838.
In gr. 8vo. Te zamen 682 bl. ƒ 6 . 60.
K a p i t e i n MARRY AT i s , door zijne geestige Romans, ook
bij ons publiek, vooral door zijnen PIETER SIMPEL en
JACOB EERLIJK, genoeg bekend geworden, om ook aan
zijnen Vlaggejonker eene gunftige ontvangst te verzekeren.
Het hoofddenkbeeld, dat de Schrijver zich bij dezen Roman
ter bewerking heeft voorgefteld, is gelukkig gekozen. EASY
is de zoon van eenen rijken Engelschman, die zich verbeeld
de een wijsgeer te zijn, en als zoodanig befloten h a d , de
regten van den mensch, gelijkheid enz. te prediken. Zijn
zoon wordt door hem reeds .vroegtijdig in deze geheimenisfen ingewijd, e n , nadat hij door allerlei onaangename ont
moetingen geleerd heeft, dat die gelijkheid op het vaste land
niet te vinden i s , gaat hij haar zoeken op zee en wel in
's Konings zeedienst. Langzamerhand wordt hij daar van
zjjne dwaasheden genezen en groeit tot een knap en verftandig man op. Maar rijk is zijn zeeleven aan avonturen, onwaarfchijnlijk dikwijls en vreemd, maar wier verhaal den le
zer toch boeit en meermalen de lever hartig doet fchudden.
De Vlaggejonker ftaat wel in rijkdom van karakterfchildering
beneden SIMPEL en EER LUK, maar met dat al is het een
amufant boek, dat door de vrienden eener geestige lectuur
niet onvoldaan zal worden ter zijde gelegd. De vertaling
fchijnt in goede handen gevallen, en werke mede, om een
goed debiet te verfchaffen !

Sijbrand Westbroek, of het hoekje van den haard van eeri
Hollander. Een Amerikaanfche Roman, uit het Engelsch
van j . K. PAULDING. II Deelen. Te Arnhem, bij C.
A. Thieme. 1838. In gr. 8vo. Te zamen 438
bl.fiB i j bet belang, hetwelk de afftammelingen der wakkere
Hollandfche of Nederlandfche kolonisten, die vóór twee eeu
wen een gedeelte van Noord-Amerika bevolkten, nog bij
voortduring blijven ftellen in hunne afkomst, zoodat daar
zelfs onze vaderlandfche taal en zeden nog niet verdrongen
zijn, verdient een verhaal, hetwelk ten doel heeft, de ze
den, gewoonten en levenswijze van deze Nederlandfche
Amerikanen te fchilderen, voorzeker de opmerkzaamheid
van onze landgenooten. De tijd, waarin de gefchiedenis,
in dezen Roman verhaald, vooronderfteld wordt voorge
vallen te zijn, is , wel is waar, d i e , gedurende welke,
lang vóór de vestiging van het Gemeenebest der Fereenigde
Staten, Engeland in de Canadafche oorlogen te ftrijden had
tegen de mededinging van Frankrijk. Maar het is bekend,
dat nog tegenwoordig de oevers van den Hudfon en de ftad
Albany vele kenmerkende blijken opleveren van den Nederlandfchen oorfprong van derzelver bewoners, en dat dus het
geen in dit verhaal gefchiiderd wordt in vele opzigten ook
thans nog van toepasflng is. Het karakter van den held des
verhaals, die", van moederszijde van Hollandfche afkomst en
door eene Hollandfche familie opgevoed zijnde, bij het ge
mis van vele in gewone omftandigheden fchitterende gaven,
daarentegen in meer geWigtige omftandigheden een uitmuntend
gezond verftand, bedaardheid en tegenwoordigheid van geest,
gepaard met moed ën ftandvastigheid, en vooral eene onwan
kelbare braafheid en getrouwheid, aan den dag legt, moet
gewis bij de lezing belang inboezemen. Ook ontbreekt het
in dit werk niet aan het eigenaardige der Amerikaanfche R o 
mans, zoo als fchilderachtige befchrijvingen van plaatfen en
natuurtooneelen, tafereelen en avonturen uit het leven der
wilden en woestijnbewoners. De Roman houdt de begeerte,
om den afloop te leeren kennen, tot het einde toe op eene
aangename wijze levendig. Daar wij bij dit alles kunnen
voegen, dat PAULDING'S zucht voor zedelijkheid den roem
verdient, hem deswege door bevoegde beoordeelaars gegeQ 2

v e n , zoo aarzelen wij niet, aan dezen Roman en aan den
welgeflaagden arbeid van den Vertaler eene gunftige ontvangst
toe te wenfchen.

Maria van Egmond. Een Verhaal uit den ouden tijd. Te
Amjlerdam, bij J. C. van Resteren. 1838. In gr. 8vo. X,
286 bl. f 2 - 5 0 .
A l s men het getal Romanlezers afmeet naar dat der Romanfchrijvers, moet het eerfte niet alleen legio zijn, maar gedurig vermeerderen. Er zijn dan ook twee hoofdfoorten van
Romanlezers. De eerfte, in tal misfchien de kleinfte, in
waarde ftellig de voornaamfte, leest minder om den afloop
der gefchiedenis te weten, meer om de kunst van den Schrijver te befpieden, den aanleg van zijn werk op te merken,
de ontwikkeling der verfchillende karakters in verfchillende
fituatiën na te gaan, te beoordeelen, in hoeverre het den
Schrijver zij gelukt, zijne lezers in zijn verhaal te verplaatf e n , of zijne befchrijvingen wèl geplaatst zijn, of zijn ftijl
zich naar het onderwerp afwisfelt, en wat dies meer zij.
D e andere — eigenlijk gezegd hebben z i j , die er toe behoor e n , geen denkbeeld van een' Roman. Maar ook voor dezulken, aan wie een Roos van Dekama, een Jood, een Ines
de Castro en dergelijke niet befteed zijn, is kost genoeg voorhanden. Het onderhavige boeksken is er een bewijs te meer
voor. Een arm Romannetje inderdaad, arm in alle opzigt e n , behalve in zonden tegen de kunst. Vinding is er niets
in. BREDERODE, om dit ééne flechts te noemen, komt
als een Deus ex machina te voorfchijn. Reeds het ganfche
eerjle Hoofdftuk is eene epifode. De Schrijver fchijnt vermaak te vinden in het fchetfen van ijfelijkheden, fchoon hij
bladz. 198 zegt: „ De fmaak voor alles, wat onmenfche.
„ lijk en fchrikverwekkend i s , heeft bij het lezend publiek,
ook in ons Vaderland, misfchien reeds te veel veld ge„ wonnen; en ik — gaarne laat ik der waarheid regt weder„ varen — ik zelf leverde in deze losfe bladen reeds meer
„ Rembrandfche nachtjlukken, dan een nog onbedorven hart
„ konden aangenaam zijn." Waarom z e dan in 't licht gezonden ? Is het toch niet een ellendig gebrek, niets, wat er
eenmaal ftaat, te kunnen uitfchrappen, ook al vervalt men
daardoor tot de grootfte inconfequentie ?
M

Even als bij den vreefelijken s u s , moeten halve regels
fchrapjes of flippen de gedachten nog wat meer bij gruwe.
lijke tooneelen doen verwijlen. Slechts één voorbeeld. Bladz.
202: „ De man, in het martelen ervaren, knikte toeftem„ mend.
Hij legde de duimfchroef a a n . "
Die — —
behagen onzen Schrijver zeer. Hij v u l t
er foms ganfche regels mede, bladz. 2 7 , 122, 164 , 2 2 9 ,
236 , 271 enz. enz.
De zeden van den tijd — het costuum — zijn voortreffelijk
in acht genomen! Over nestige kleinigheden, als Wel Edele
Heer en UwelEdele, (bladz. 2 7 , 95) en kaartfpelen, in de
dertiende eeuw ( I ) flapt een man van echt genie heen. Dat
is te gering.
Maar het boekje is immers rijk aan zedelijke aanmerkingen
en uitweidingen? ' t Is waar; maar o o k , dat zij of ftekelig,
of onwaar, of beide zijn. Men zie bladz. 7 8 , 169. En de
uitweiding over vriendfchap en liefde ? Deze mag op zichzelve niet verwerpelijk zijn; trouwens de denkbeelden zijn,

zoo als ook de Schrijver zegt, van FRANS HEMSTERH-UIS, den Hollandfchen PLATO; maar kier is zij kwalijk
op hare plaats.
Aan pronkerij ontbreekt het niet. Befchrijvingen van eenen
avond — de maan niet te vergeten — geen gebrek. Zelfs
moet bladz. 86 aanhaling gefchieden van gefchriften van
Prof. SCHRODER VAN DER KOLK e n MEYLINK O v e r
het dierlijk Magnetismus. Tot de moderne pronkerij rekenen
wij ten deele de motto's boven de Hoofdftukken. Ware het
dan maar goed! Doch evenmin als de woorden:
Een verhaal uit d'ouden tijd,
Dat ik u wil toevertrouwen, enz.
van BILDERDJJK zijn (Inleiding j ,

evenmin zijn de regels:

Daar reikt van den hemel weldadig een hand, enz.
(Hoofdft. 13) van TOLLENS. Het eerfte ftaat in de
Romancen e n z . , door TOLLENS vertaald; de Boetelinge be
gint er mede. En het laatfte is op bladz. 44 der Gedichten
van NIERSTRASZ te vinden. Over het geheel is het boeksken met centones uit vaderlandfche Dichters opgefchikt.
Bladz. 69 ftaat: „ D e bloedzuiger trekt bedorven bloed
„ uit een gezond ligcbaam." Mis. De bloedzuigers nemen

het bloed, even als wfj dit Romannetje — zoo als het i s ,
goed en kwaad zamen.
De Schrijver heeft, blijkens bladz. 60, WALT ER SCOTT
gelezen, maar bedroefd weinig van hem geleerd.

Nieuwe fentimentele Reizen. Uit het Hoogduitsch van L.
RELLSTAB. Hide of laatfte Deel. Te Zaltbommel, bij
J. Noman en Zoon. 1838. In gr. 8vo. 205 Bl.fl40.
Bij het verflag, in N ° . I van dezen jaargang, van de twee
eerfte Deelen van dit werk door ons gegeven, hebben w i j ,
bij de aankondiging van dit laatfte Deel, weinig te voegen.
Wij verlieten den reiziger op zijne terugvaart naar Hamburg,
van waar hij zijnen togt naar het Hartzgebergte aanvaardt.
Als een tegenhanger van het reeds befchrevene falon, wor
den de lezers hier onthaald op eene befchrijving, hoe de
matrozen van verfchillenden landaard zich te Hamburg ver
maken. Tot befluit treedt zijne helfche Majesteit wederom
als fpiritus familiaris van den Schrijver o p , die te Leipzig
van zijne reize uitrust, en het van het debiet, hetwelk zijn
reisverhaal in het oorfpronkelijke ten deel v a k , zal laten af
hangen , of hij in een volgend jaar weder fentimentele Reizen
fchrijven zal. In hoever het voor ons lezend publiek al dan
niet te wenfchen z i j , dat ook w i j , door de voortzetting van
den arbeid des Vertalers, in deze eventuele voortzetting zul
len deelen, kunnen onze lezers zelve beoordeelen door de
herinnering van ons vorig verflag, en daarin aangevoerde
proeve van den in het werk heerfchenden geest.

Rietfcheutgalmen. Te Winfchoten,
In kl. 8vo. 96 Bl. f 1 - :

bij J. Huifingh. 1838.

Eene vreemde verzameling van dichtftukjes! Hier en daar
goeds, veel goeds, en dan weder de zotfte onzin en fmakeloosheid. Tot deze laatfte behoort ook de gekke titel. Wal
is een galm van een' netfcheut ? Als men meent, dat het
vormen van zulke woorden fmaak of kunst verraadt, bedriegt
men zich. Den grooten meester vergeeft men eene zonder
lingheid ; de laffe naSpers, die zijne talenten misfen, wek
ken medelijden. Maar hoedanig is nu de inhoud ? R e e . kon

zich bij het lezen ter naauwernood begrijpen, dat men hier
het werk van éénen en denzelfden perfoon zoude hebben,
zoo groot is het verfchil in de waarde der onderfcheidene
ftukken, en hem kwam van tijd tot tijd zeker Dichterlijk
Mengelwerk voor den geest, een paar jaren geleden te Groningen in het licht verfchenen. Zouden deze Rietfcheutgalmen ook eenen dergelijken oorfprong hebben? Er zijn in dit
bundeltje onder de Erotifche (tukjes eenige, die waarlijk zich
onderfcheiden. Het is jammer, dat de Dichter te kwistig is
met fchitterende woorden, en daardoor dikwijls de eenvoudigheid , dat kenmerk van het waarachtige fchoone, mist.
Hij heeft veel aanleg; maar het is te hopen, dat hij niet in
ijdele galmen en zinledige woorden poëzij ga zoeken. Andere ftukken zijn er wecter, die al zeer dwaas zijn, b . v. een
aan BYRON, waarvan dit couplet als proeve moge ftaan:
Of wellicht fterven? aan den boei ontheven
Der aardfche flavernij, die flechts verdriet
En kwelling aan ' t verkwijnend harte biedt.
Dat fterven — meerder waard, dan eeuwig leven.
Maar 'k leef — en leefde i k , BYRON, ZOO als gij —
De wereld haat me — ik kan de wereld haten.
Verlaat mij ieder — ik kan elk verlaten.
Slechts fta uw geest, o BYRON, fteeds me op z i j !
Dat zal wel niet veel anders wezen, dan klingklang. Eene
fraaije moraal levert het ftuk, K A Ï N getiteld! De broedermoorder wordt daar voorgefteld in zijne wanhoop; en een
knap m a n , die daarin alles verftaat, b . v . :
Uw droom vlugt niet 1 Geen grijnslach zal verzoenen,
Wat u den boezem breekt.
Geen knods verdrijft den beet der fchorpioenen
Den giftvlijm, dien gij kweekt.
y

Niets kan hem van dat alles bevrijden. Maar z i e t , daar komt
NACMA; en ziet nu eens, hoe gemakkelijk broedermoord
verzoend en geboet kan worden naar des Dichters denkbeeld:
Ook KAÏN ftaart haar a a n , met d' ernst in de oogen:
Hij voelt zijn wang met purper overtogen;
Zijn hart ontwaakt, door zachte drift bewogen:
Zijn wanhoop is gevloón!

Een blik der maagd daalde in zfjn boezem neder
Als milde lentegloed.
Dra keert de rust in 't kwijnend harte weder,
En kalmer vloeit het bloed.
En KAÏN juicht, aan 't hart der bruid gezonken,
Door ' t blanke ijvoor des malfchen arms omklonken,
Met weenend o o g , van hooge liefde dronken:
„ Mijn bloedfchuld is geboet!"
Eene zonderlinge boete! Maar het papier is geduldig, en
het publiek o o k , indien het dergelijke zotheden als poëzij
wil aannemen. Zij zijn in dezen bundel meer te vinden; en
als de Dichter van zijnen Levensmig zingt, dan krijgt ieder
verftandige en weldenkende een walg van dergelijke ondankbare, fmakeloozï en onbetamelijke uitboezemingen.

Het zilveren landelijk Feest, of Oranje boven, den Ylden
November 1813, en de blijde aankomst van Z. K. H. den
Heere Prince van Oranje en Nasfau, thans Nederlands geliefden Koning, te Scheveningen, den ZOJlen daaraanvolgende. Door M. BAAK.
Alwat wij hier kunnen lezen, is door BAAK z e l v ' , als
oog- en oorgetuige, befchreven. Van alles n u , wat Vaderland en Koning geldt, het- goede te zien en te hooren, verheugt iederen Vaderlander; maar het zóó befchreven te zien,
als hier, kan ons volilrekt niet fmaken. Had de maker,
vóór de uitgave van het ftukje, indien hem bijzondere redenen hierin niet verhinderden, zijn handfchrift eens aan een*
onzer Dichters, b . v. aan zijnen dorpgenoot, den verdienftelijken GEBEL, ter beoordeeling gegeven, de uitgave van
dit v e r s , zoo ver beneden de waarde en belangrijkheid van
het onderwerp, ware hem voorzeker afgeraden. Nu bewandelt BAAK zijn eigen p a d ; geen wonder d u s , (want de man
heeft geen het minfte denkbeeld zelfs van het werktuigelijke
der Poëzij) dat wij ftooten op regels als deze; en men moge
gerust de verfificatie van het geheel naar dezelve beoordeelen :
Blijft

MTASDYM, HOOGENDORP volharden, verbeidt
Oranje, ftaart op God.

En verder:
Ziet de fchepen —
Nad'ren met hun volk aan ftrand,
Ieder juicht, en klapt in ff hand.
De man meent, het goed. In een der coupletten zegt hij:
'k Zing ook nog 't Wilhelmuslied. Wel n u , vriend BAAK!
doe het nog lang, zoo wij maar geen liederen van u moeten
lezen. En terwijl wij u dank betuigen voor uwen hartelijken wensch, voor uwe naauwkeurige mededeeling en vaderlandfche opwekking aan het (lot:
Waarde Land- en Stadgenooten! leeft erkentlijk wel tevreên.
Wat ik fchetfte, is in (lagtmaand vijf en twintig jaar geleên.
Komt, dat wij de Algoedheid looven,
Zingt, herhaalt ' t Oranje boven.
zoo verzekeren wij u , dat w i j , als regtgeaarde Vaderlanders , het eene (leeds met eerbiedige dankbaarheid en het andere met opgeruimde borst doen zullen. Overigens hadden
wij uwe rijmen wel kunnen misfen.

Aan den Recenfent van:

De Dood van Willem den I.

(Vervolg en /lot van bl. 188.)
E n hier lette men op den tijd, die ons door het Treurfpel
vertegenwoordigd wordt! Dezelve was hoogst eenvoudig,
ook in het gebruiken van woorden en fpreekmanieren, en
ftond, uit een letterkundig oogpunt befchouwd, verre beneden de befchaving en den fijneren fmaak van onze dagen.
Wil men beweren, dat wij de Delvenaren hebben doen keuvelen — dat keuvelen was eigen aan den tijd van WILLEM I .
In later tijd, zelfs bij de herleving der vaderlandfche Dichten Letterkunde, in de eerfte helft der 17de E e u w , konden
de meerbefchaafden, in de zaken des gewonen levens, het
eenvoudige van den voortijd nog niet geheel vaarwel zeggen, getuige de Brieven van HOOFT, die kernvolle Schrijver der Nederlandfche Historie! Dat eenvoudige —en waarom het woord verzwegen?— dit goedhartig-keuvelendedroeg
de kleur des tijds: Delvenaren uit de 19de Eeuw zouden
wij anders hebben doen (preken.

Maar waarom burgers gekozen ? en wel burgers in een
Treurfpel? Het antwoord is gereed:
WILLEM I moest, door het geheele ftuk, de fpil zijn,
die alles in werking bragt; maar daartoe moest men den
V o r s t , van den kant zijner uitmuntende hoedanigheden en
beminnenswaardige deugden, leeren kennen. Als handelend
perfoon kon hij evenwel hiertoe flechts voor een deel bij.
dragen; en z i j , die hem het naast omringen, Gade, Zuster,
Zoon en Vriend, kunnen dit flechts tot op zekere hoogte,
en naar mate van het (landpunt, waarop zij (laan. Het ont
brekende •— alwat WILLEM I voor den landzaat was, is
en zijn wil — wie kunnen dit beter in ' t licht (lellen, dan
eenvoudige burgers, overigens, en naar mate de druk des
tijds zwaarder weegt, doorgaans overhellende, om de han
delingen ook van den besten Vorst te misduiden en af te
kenren? Dat WILLEM I de Vader des Vaderlands, de p o-

PLICOLA des Volks w a s , dit kon geene LOUISE DE COLI GNY, geen BARNEVELD, dat moesten de burgers ver
kondigen ; en deden zij dat ook in de taal der 16de E e u w ,
onopgefmukt en eenvoudig, ja zelfs keuvelende, dit fchonk
aan hunne getuigenis het merk der oud-Nederlandfche open
hartigheid en waarheidsliefde. Als bijkomend middel, om
den Vorst met het volk in verband te brengen, e n , naar
aanleiding daarvan, de kennis van zijn edel karakter meer te
doen uitkomen, befchouwe men het tooneel, waar ORANJE,
van 's Hage terugkeerende, de Delvenaren minzaam , moedge
vend en godvruchtig tevens toefpreekt I Men befchouwe die
verfchijning en toefpraak alzoo geenszins als doel, maar als
middel, waardoor, bij die burgers, gevoelens worden gewekt
en gefprekken uitgelokt, die de belangftelling in den vereer
den en geliefden Vorst moeten verhoogen! Het gezang der
burgers en het lied der foldaten behooren tot de attributen
der romantifche School. De vrolijke kleur, die deze hande
lingen in contrast brengt met het tragifche "des onderwerps,
moet, bij den toefchouwer, onwillekeurig het treurig denk
beeld doen rijzen: „ Hoe fpoedig zal al die vreugde in
droefheid verkeeren!"
Tot de romantifche beftanddeelen van het ftuk behoort
mede de tooneelverandering, waarbij GERARDS de bewuste
alleenfpraak houdt. Wij verwijzen hierbij tot hetgeen desaangaande , en omtrent den moorder, over het geheel, in
het Voorberigt is in 't midden gebragt. De geopperde be-

denking tegen die tooneelveranderingen geldt het genre, en
is alzoo van toepasfing op alle ftukken, waarin die verande
ringen kunnen aangewezen worden.
Met opzigt tot de intrigue van het ftuk hadden wij zelf
meerdere in- en verwikkelingen gewenscht; dan het moeijelijke, om daarin naar eisch te flagen, zonder verkrachting
van de waarheid der gefchiedenis, even belangrijk als nood
lottig, en daarenboven zoo algemeen bekend, heeft ons be
wogen , om aan de eenvoudigheid der waarheid, in de voor
ftelling, de voorkeuze te geven. VAN HAREN en diens
voorganger, met gelijke zwarigheden te worftelen hebbende,
poogden dit te ontgaan, door aan G E R A R D S een' Spaanschgezinden verleider en aanhitfer tot de gruweldaad ter zijde
te ftellen; dan wij hadden, hunnen voorgang volgende, het
lekende geleverd, en ons daarbij in nieuwe en zeer groote
zwarigheden gewikkeld, ontleend uit de gefteldheid en den
geest van onzen leeftijd en de verandering van begrippen.
Wij willen onze meening in dezen rondborftig ontvouwen.
GERARD s met eenen Spaanfchen verleider, binnen de
muren van Delft, verbindende, hadden w i j , eerftelijk, tegen
de waarheid der historie gezondigd; maar ten andere hadden
wij die beiden, als handelende perfonen, veel meer op den
voorgrond moeten plaatfen, dan thans met den verachtelijken
moorder het geval behoefde te zijn. Wij hadden dan tevens
(immers ons bleef geene andere keus) de vervolgzucht, on
verdraagzaamheid en Godsdiensthaat, in al derzelver naakt
heid en affchuwelijkheid, en gelijk zij z i c h , in dien rampvollen tijd, bij de geestelijken en leeken der Roomfche Kerk
vertoonden, ten tooneele moeten voeren. De Heer SCRIBE
moge, in les Huguenots, dien geest der verfchrikking, in
Frankrijk, zijnen Landgenooten te • aanfchouwen geven; de
Eranfche ligthartigheid en godsdienftige onverfchilligheid er
geren zich niet aan de gruwelen van den St. Bartelsnacht!
Maar geheel anders is het in Nederland, waar de Grondwet
zelve de godsdienftige verdraagzaamheid krachtig verkondigt,
en Roomsch en Onroomsch , als burgers, één zijn voor het
eerbiedwaardig Hoofd van den Staat.
De taal van eene LOUISE DE COLIGNY, harer waar
d i g , niemand kwetfende, en alleen over gebeurde zaken han
delende , bragt ons reeds digt genoeg bij de noodlottige kamp
plaats van Godsdiensthaat en vervolging — waarbij de fnoode
GEHARDS ons dwong, voor eenigeoogenblikken, te toeven.
En nu zouden w i j , nog daarenboven, in iederen volzin, door
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een* (luwen verleider gebezigd, om den onverlaat in zijn op
zet te (lijven, e n , waar bij wankelen mogt, te (terken, eene
leer hebben moeten verkondigen, d i e , helaas! in die dagen
van verdeeldheid, tot oneer van de menschheid en van het
zoogenaamde Christendom der 16de E e u w , gepredikt werd;
maar die gewis alle weidenkenden, bij Roomsch en Onroomsch, zouden wenfchen te wisfchen uit de gedenkfchriften van eenen tijd, die, Gode zij dank! door dagen van on
derlinge verdraagzaamheid en tegemoetkoming is vervangen?
Wij vertrouwen, dat het gezegde, voor alle bezadigden,
die het behoud van Godsdienstvrede en onderlinge verdraag
zaamheid, onder de verfchillende afdeelingen der Christenen,
vurig wenfchen, genoegzaam zal zijn, om ons befluit te
regtvaardigen, van aan CERARBS geenen nog boozer demon
ter zijde te (lellen, dan hemzelven bezielde. Moge het (luk,
als zoodanig, door gemis van genoegzame intrigue, in het
oog van den kunstkenner verloren hebben; genoeg zij het
ons, wanneer hetzelve, van wege onze vredelievende terug
houding , eenigzins winnen moge in de fchatting van h e n ,
die zich thans over de aanvankelijke genezing van eenmaal
onheelbare wonden verheugen!
Eindelijk: niemand is meer, dan wij zelf, overtuigd van
het onvolkomene van dezen onzen arbeid. Het onderwerp
zelf, wij verklaren zulks even vrijmoedig, heeft trouwens
o o k , uit eigen aard en in menig opzigt, met groote bezwa
ren te kampen, bij eene tooneelmatige behandeling. Dat wij
deze bezwaren gekend en geenszins ligt geacht hebben, kan
en uit ons Voorberigt, en nog nader uit dit ons antwoord
worden opgemaakt. Waarlijk, het is geene gemakkelijke
t a a k , een Treurfpel te fchrijven, hetwelk, v o o r ' t minst,
op eenige verdienden aanfpraak mag maken! D a n , naar mate
men dit levendiger gevoelt, naar die mate behoort de lust
gewekt te worden, om de bedaande bezwaren te boven te
komen. Zoo nadert men allengs het d o e l ; zij het o o k , dat
men hetzelve nimmer moge bereiken! En moge daarbij onze
dichterlijke roem geenszins vermeerderd worden, de kunst
Zal er ongetwijfeld bij winnen.
Wij hebben onze meening te kennen gegeven, en laten het
daarbij berusten. Immers, wij herhalen h e t , wij zijn van
allen pennedrijd afkeerig. Onze geëerde Recenfent moge al in
onze antwoorden geen genoegen kunnen nemen, zeker zijn wij,
dat hij onze befcheidenheid — en waar behoort deze meer
te huis te zijn, dan in het gebied van den goeden fmaak,
der kunst en der wetenfchap? — geenszins zal miskennen.
Die befcheidenheid valt wel niet in den toon en geest van
eenen tijd, die zich door onbefchofte kwinkflagen kenmerkt;
dan de bezadigde man volgt zijnen w e g , zonder dat zijne
gemoedsrust door het rumoer van eene dorpskermis geöoord wordt.
W . Hi W A R N S I N C K ,
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vTelijk de beminnaar der wetenfehappen zich verblijdt
over elke belangrijke bijdrage, die tot derzelver uitbrei
ding en volmaking dienen k a n , door wien of uit welk
Volk zij ook geleverd w o r d e ; zoo verblijdt zich ook
de vriend van Godsdienst en deugd en daarop gegrond
menfehenheil over elke fchoone vrucht der hiertoe (trek
kende werkzaamheid, van wien of uit welk Kerkgenootfchap zij bok v o o r t k o m e ; en als zoodanig betuigt R e e . ,
offchoon C h r i s t e n , welmeenend zijn genoegen over deze
Leerredenen van drie Israëlitifche P r e d i k e r s , die hierme
de zoowel fchriftelijk als mondeling hunnen Volke nuttig
willen z i j n , en dezelve daarom uit het Portugeesch ,
waarin zij oorfpronkelijk gehouden z i j n , in onze taal
hebben o v e r g e z e t ; hij zal ze naar inhoud en waarde kortelijk doen k e n n e n , er eene of andere aanmerking vrij
moedig en befcheiden bijvoegende.
De ecrjle Leerrede is van den Heer C H Ü M A C E I R O ,
h a n d e l t , volgens Pf. C X I X : 1 8 , over de
voortreffelijk
heid van de Israëlitifche
Godsdienst,
en is uitgefproken
drie dagen vóór het Weken- (Pink(ler-) feest. N a een
kort g e b e d , zoo als er een voor en fomtijds ook een
na deze Leerredenen gevonden w o r d t , fielt hij de verja
ring van dit Feest in eene doelmatige inleiding treffend
v o o r , als die van het Feest der W e t g e v i n g , en wil dus
zijne broeders tot waardige viering van hetzelve opwek
ken. In het eerfle ftuk wijst hij a a n , waarin die w o n 
deren van G o d s W e t , aan Israël gegeven, beftaan, naBOEKBESCH.
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melijk 1. d a a r i n , dat zij de oudfte en beste opleiding is
tot de zuiverde kennis van G o d , en 2 . omdat zij een
zuiver zamendel van zedeleer bevat. H o e waar en goed
het hieromtrent aangevoerde over het algemeen ook z i j ,
had de Redenaar echter nog meer wonderen van G o d s
W e t kunnen aanwijzen, indien hij ze nog meer in haren
geheeleh o m v a n g , ook van uiterlijke E e r d i e n s t , en overeenkomdig de behoeften der tijden , waarin zij gegeven
w e r d , 'befchouwd had. — In het tweede ftuk tracht
hij aan te toonen de voortreffelijkheid der woorden van
Israels W i j z e n , en bijzonder van zeker b o e k , genoemd
Spreuken der Vaderen.
Zonder nu het g o e d e , daarin
v e r v a t , te miskennen, en zonder met den Spreker te
willen twisten over het genoegzaam gelijke g e z a g , dat
hij aan de wijsheid der Rabbijnen z o o w e l , als aan de
Mozaïfche W e t toefchrijfr., meent R c c . n o g t a n s , dat
dit ftuk hierbij niet te pas k o m t : D A V I D
althans
heeft in den tekst daaraan gewis wel niet gedacht, en
zal toch die wonderen wel eeniglijk in de ganfche Openb a r i n g , zoo als G o d ze door Mozes aan Israël gegeven
h a d , gezocht hebben , waarin ook de Spreker de ruimde
ftof had kunnen vinden. — Het derde ftuk wordt bij
de verdeeling genoemd „ de verpligting op het hart druk»
k e n , om het gebed van D A V I D bij alle gelegenheden
„ tot den Eeuwigen op te z e n d e n " : bij de uitwerking
echter is het meer de verpligting, om bij zulke bede de
dadelijke poging tot beoefening der W e t te v o e g e n , en
dit is ook als zoodanig zeer goed en gepast. — Gelijk
de ftijl dezer Leerrede over ' t geheel wél gefteld, deftig
en levendig tevens i s , zoo is ook de p e r o r a t i e , als o p wekkende niet alleen tot waardige feestviering, maar ook
tot eenen Israël waardigen handel en w a n d e l , zeer treffend. W i j nemen cr het ilot ter proeve van over ( b l .
19 , 2 0 ) : „ J a , wij zijn Israêliten ! en moeten in aly, les dien naam waardig zijn. W i j moeten G o d nawan„ d e l e n , Hem aanbidden als den G o d onzer V a d e r e n ,
,, als den G o d def v e r b o n d e n , die Israël eens uit de

„ flaaffche banden verlost, en het groot gemaakt heeft
„ onder de volken der aarde.
„ J a , wij zijn heilig!
heilig door Zijne g e b o d e n ,
„ h e i l i g door Zijnen n a a m , heilig door Zijne heilig»
„ h e i d ! — Dat dan die heiligheid nimmer eene fmet
„ aankleve! Zijn wij heilig in handel en w a n d e l , heilig
„ in de maatfchappelijke verpligtingen,, heilig in de ure
„ des doods y
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„ J a , wij zijn uitverkorenen!
Dat wij den volken
t o o n e n , dat wij het o u d f t e , eerbiedwaardigile en bemindfte volk op den aardbodem zijn ! — Vlieden wij
de o n d e u g d , volgen wij de deugd en hare beoefenaren
van nabij! Geven wij den volken liet fchoon en verheven voorbeeld, dat wij uitverkoren door God
zijnJ uitverkoren door zedelijke volmaking, uitverkoren door ftrenge p l i g t s b e t r a c h t i n g , uitverkoren door
ftille deugden, uitverkoren door ftandvastigheid aan
Zijn eeuwig woord.

„ J a , wij zijn kinderen van den Hecre onzen
God!
Hij is onze Vader. Hij zal vaderlijk voor ons zorgen. Hij zal zich over ons erbarmen , als een vader
zich over zijne kinderen erbarmt. Hij zal ons eenmaal Van de einden der aarde verzamelen, in Sions
muren brengen., Dan zullen wij zijne kinderen,
en
Hij zal ecuwig onze Vader zijn.
Amen ! "
In de tweede Leerrele geeft de Heer F E R A R E S eene
godsdienjiige
befchouwing bij het einde des jaars,
naar
Deut. XI: 1 2 , *uit welken op die tijdsgelegenheid zeer
wel tocpasfelijken tekst hij dit gepaste thema afleidt, de
vaderlijke liefde en barmhartigheid, waarmede G o d dit
land in liet algemeen, en ons Israëlieten in het bijzon
d e r , gedurende dit jaar begenadigd h e e f t , hetwelk hij
dan in het 1 He ituk o n t w i k k e l t , en de door die G o d 
delijke gunst genotene voorregten llichtelijk en hartelijk
herinnert; waarbij onder anderen merkwaardig is zijne
dankbare vermelding van de godsdienftige en burgerlijke
v o o r r e g t e n , die Israël in Nederland vrij en onbelemmerd
genieten m a g , ( b l . 3 1 , 3 2 . ) In het 2de ftuk onder„
„
„
„
„
„
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zoekt h i j , wat wij in het toekomende moeten verrigten,
om de hoop te mogen koesteren , dat ook voor het vol
gende jaar dezelfde bron van barmhartigheid voor ons
vloeijen zal. Ook hierin vindt men heldere denkbeelden
o m t r e n t , en vooral aan het einde goede en hartelijke o p 
wekkingen tot ware practifche g o d v r u c h t : alleen z o u
men mogen wenfchen , dat er op de bepaalde gelegenheid
des tijds nog meer aanmerking genomen ware.
Ook de derde Leerrede is een.(lichtelijk woord van
den Heer CARDOZO, over het eerbiedig opzien naar
God, in alle omftandigheden des levens , naar aanleiding
van Spreuk. I I I : 6 , waarin men echter over ' t geheel
wel wat meer kracht én wat minder uitweiding in loei
communes zo-u verlangen. De verdeeling is eenvoudig
d e z e , hoewel zij misfehien beter in omgekeerde orde had
kunnen z i j n : 1 . In tegenfpoed eerbiedig naar G o d o p 
zien , vari Hem alleen redding en uitkomst hopen. 2 .
Ook in tijden van voorfpoed G o d voor oogen h e b b e n ,
en onzen handel en wandel naar zijne wegen inrigten.
Alleen had bij de ontwikkeling van dit een en ander het
nederig opzien, tot G o d nog wat meer en duidelijker o m fchreven, alsmede van het tweede lid van den tekst nog
meer partij kunnen getrokken worden. Het beiluit nog
tans , waarin de Spreker zijne toefpraak tot menfchen
in verfchillende levensomftandigheden r i g t , en daarop
den tekst t o e p a s t , is allezins doelmatig.
1

De vierde Leerrede is wederom van CHUMACEIRO,
h a n d e l t , naar J E R . I V : 1 , 2 % over de ware
bekeering,
is uitgefproken in de Bekeeringsdagen,
en b e g i n t , na
een' korten zegenwensch, met deze aandachtwekkende en
bij alle eenvoudigheid' treilende inleiding: „ Geliefde
„ Broederen ! Welke gewaarwordingen bezielden u , toen
„ gij u w e oogen o p e n d e t , en den dag aanfehouwdet,
„ die door onze Wijzen met den naam van Bekeerings„ dag beftempeld i s ? Welke overdenkingen hielden toen
„ u w e gedachten b e z i g ? Welk gevoel bezielde u allen,
„ toen gij den drempel van dit heiligdom betradt? W a t
„ , h e b t gij u wel voorgefteld, heden van deze heilige

„ plaats te hooren verkondigen ? Waren al uwe gedach„ ten niet op één doel gevestigd, al uwe denkbeelden
„ niet één en dezelfde ? W i e u w e r , die zien flechts
„ één oogenblik den naam van dien dag herinnerde, had
„ niet als van zeiven het onderwerp g e k o z e n , dat heden
„ moest behandeld worden ? Kan dat onderwerp anders
„ i n h o u d e n , dan vergiffenis voor h e t v o o r l e d e n e , kracht
„ en flerkte voor de toekomst van God af te fmceken?
„ Z o u iedere andere ilofl'e ons niet onwillekeurig weder
„ op dat onderwerp terugbrengen ? Kan ons hart he„ den anders gevoelen ? Is onze ziel anders geflemd ?
„ Is dat gevoel niet betamende, niet hoogst pasfende
„ bij den toefland, waarin wij ons heden bevinden?
„ Hebben wij allen geene innerlijke aanfporing, geene
„ noodzakelijke behoefte, die ons daartoe d r i n g t ? Is
„ onze geest heden gefchikt, om zich met afgetrokkene
„ befchouwingen, met wijsgeerige onderwerpen bezig te
„ houden ? Roept ons de dag van heden niet luide toe,:
„ Bekeert!
bekeert u van uwe booze wegen; waarom
„ zoudt gij fterven, o huize ( h u i s ) Israels!"
Hierop
volgt clan een even doelmatig g e b e d , de taal van het
ootmoedige, fchuldbelijdcnde, om hulp tot het goede
fmeekende hart. — In de verklaring van den tekst neemt
de Prediker de laatfte woorden : „ Zweert" enz. van den
eed van G o d s W e t , door Israël eenmaal op Sinaï gez w o r e n , waar te n e m e n , naar Gods voorfchriften te
l e v e n ; waarmede ook de uitlegging van Prof. V A N
D E R
P A L M
in de hoofdzaak overeenkomt, en R e e .
zich ook wel vercenigen k a n : doch wanneer C H Ü M A C E I R O
nu op de drie daar verder voorkomende woorden de verdeeling van zijn onderwerp dus grondt : „ I s „ raël! bekeer u met G o d in waarheid, met u zelvtn
„ met flipte regt vaardigheid, met uwen evenmensch door
„ geregtigheid!" dan meent R e e . , dat dit meer gezocht
dan wel gevonden genoemd kan worden , daar die woorden : „ in waarheid,
regt en geregtigheid , " of, gelijk
V A N
D E R
P A L M heeft,
„ opregt, getrouw en ftand„ vastig,"
blijkbaar als genoegzaam fynoniem bij el-

k a n d e r , en tot de geheele vermaning: „ Zweert" enz.
b e h o o r e n , en de welmeenendheid en volharding in het
dienen van den eenigen waren G o d aanduiden. — Doch
hoe dit ook z i j , de Prediker wil „ a a n t o o n e n , waarin
„ wij tegen G o d , tegen ons zclven, en tegen onzen
„ evenmensch verkeerdelijk gehandeld h e b b e n ; en b:j
„ ieder dezer drie punten tevens de middelen aan de
„ hand g e v e n , welke in ftaat zijn ons hart te verbete„ r e n ; " en van deze taak heeft hij zich voortreffelijk
gekweten: deze Leerrede is in haar geheel een hoog ernftig en waarlijk welfprekend w o o r d , d a t , zonder zich
in hier ongepaste fïeraden of in overdrevene declamatiën
te verliezen, met waardigheid en k r a c h t , naar den eisch
van het o n d e r w e r p , uit het hart tot het hart gefproken
w o r d t , en zich zoo door de wijze van v o o r d r a g t , gelijk door de zaken z e l v e , ter lezing en behartiging aanbeveelt.
In de vijfde L e e r r e d e , die van F E R A R E S i s , w o r d t ,
volgens Spreuk. X V I I : 1 , de vergenoegdheid
als de
grootfte fchat befchouwd.
N a eene inleiding over het
voortreffelijke van S A L O M O ' S Spreukenboek, die wel
op zichzelve g o e d , maar hier te algemeen i s , en met
het onderwerp in geen het minde verband ftaat, worden
de tekstwoorden op vergenoegdheid en onvergenoegdheid
t o e g e p a s t , of, zoo als de Spreker in het eerfte ftuk
z e g t , „ het groote n u t , dat er voor den fterveling be„ ftaat, om in tegenfpoed vergenoegd te zijn; en hoe
„ benijdenswaardig zijn leven is boven hem, die in weel„ de onvergenoegd zijne dagen flijt": maar zien zij niet
zeer duidelijk op huisfelijke eensgezindheid bij een fober beftaan en g e n o t , en huisfelijke oneenigheid bij de
ruimfte bezitting en genieting ? " — Uit het ftandpunt
n u , dat F E R A R E S gekozen h e e f t , zien wij wel een
zeker algemeen tafereel van vergenoegdheid en onvergenoegdheid opgehangen; maar wij hadden nog meer duidelijke aanwijzing g e w e n s c h t , waarin zij eigenlijk beftaan , en waaruit zij ontfpruiten. In het tweede ftuk
tracht F E R A R E S „ aan te t o o n e n , dat het beter i s ,

„ te leven in rampfpoed met de edele zelfbewustheid
y, zijner onfchuld, dan veel te genieten met een be„ zwaard g e w e t e n ; " maar hoe belangrijk dit ook op
zichzelf met de daaruit afgeleide vermaningen z i j , komt
het R e e . nogtans v o o r , dat het een geheel ander onderwerp i s , hetwelk daarenboven niet in den tekst l i g t ,
en dus de eenheid der Leerrede allezins verbreekt.
De zesde L e e r r e d e , die door C A R D O Z O uitgefproken i s , heeft den invloed der waarheid op het men»
fchelijk
geluk,
volgens Z A C H . V I I I : 16% ten onderw e r p e , maar in de inleiding hetzelfde gebrek als de vijfde , dat deze er niet genoeg mede zamenhangt en er niet
duidelijk genoeg toe heenleidt, daar zij handelt over dè
noodzakelijkheid om kennis van onze pligten te verkrijgen ; terwijl de Leerrede zelve fpreekt over „ de ver„ p l i g t i n g , om jegens ieder en in alle betrekkingen def
„ waarheid getrouw te z i j n . " In het eerfte deel vindt
men dan een goed en nuttig betoog van het groote n u t ,
dat hierin gelegen i s , en wel van * den heilzamen in„ vloed der waarheid bij de uitbreiding van kunften en
„ wetenfehappen, in de zamenleving, in den h a n d e l ,
„ in de G o d s d i e n s t . " In het tweede deel wordt onderz o c h t , „ of er zich ook in ons leven omftandigheden
„ kunnen o p d o e n , waarin de uitoefening dezer deugd
„ behoort gewijzigd te w o r d e n . " Offchoon het hieromtrent aangevoerde, mits wél verftaan , waar i s , leidt
er de tekst'nogtans niet t o e , en a l t h a n s , opdat het v o rige niet verzwakt w o r d e , zou er meer duidelijk hebben
moeten aangewezen z i j n , waarin die wijzigingen te pas
k o m e n , en hoe zij moeten in het werk gefield worden.
V o o r fcet overige zijn de vermaningen, waarmede de
Leerrede befloten w o r d t , zeer ernftig, en tot aankweeking cn beoefening van godsdienftigen Waarheidszin, bevorderlijk.
Door dit verflag meent R e e . zijn over 't geheel gunftig oordeel over deze Israëiitifche Leerredenen genoegzaam bewezen te hebben. — Gelijk hij op de vooraangeplaatfte intéekenlijst het Ministerieel Departement van
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Hervormde E e r d i e n s t , en de g e n e n , die aan deszelfs
hoofd ( l a a n , alsmede de namen van eenige Amfterdamfche Hoogleeraars en Leeraars bij onderfcheidene Christelijk-Protestantfche Kerkgenootfchappen , met genoegen
gevonden heeft, zoo wil hij ook dezen IsraëlitifchenPredikers , als Ambtgenoot in de heilige bediening der verkondiging van G o d s W o o r d , in gedachte broederlijk de
hand toereiken ; en gelijk deze Leerredenen de hoorende
en lezende aandacht der Israëlieten wel waardig z i j n ,
zoo vertrouwt h i j , dat verlichte en weldenkende C h r i s t e n e n , die hier niet ontijdig Christelijke Leerredenen
willen z o e k e n , dezelve met welgevallen zullen l e z e n ,
als H u k k e n , d i e , door middel der edele welfprekendh e i d , aan de zuivere vereering van denzelfden eenigen
en. waarachtigen G o d , aan zijne O p e n b a r i n g , door middel des Bijbels b e w a a r d , en aan de hierop gegronde
deugd en zaligheid dienstbaar kunnen zijn.
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Kloots; 1838.

8yo. 258 BL f 2 - 40.

Levensbefchrijvingen van m a n n e n , die in het vak hun
ner ihidie als Herren van de eerlte grootte hebben gefchitterd , moeten uit den aard der zaak voor aankomende
beoefenaars dier wetenfchap van groot nut wezen. Zij
worden z u l k s , wanneer zij vfetenfchappelijke
biographien
z i j n ; wanneer zij den toeftand der wetenfchap ten tijde
van het optreden huns helds met zaakkennis , naauwkeurigheid en onpartijdigheid fchetfen; den g a n g , dien
de vorming en ontwikkeling van 's mans denkbeelden ge
nomen h e e f t , zorgvuldig opfporen ; den invloed nagaan,
dien zijne fchriften hebben uitgeoefend, inzonderheid
wanneer zij aan de wetenfchap eene veranderde rigting
hebben gegeven , en wat niet a l ! Zoo heeft de klasfiscli - letterkundige , die in dit opzigt niet het minst is
b e d e e l d , de levensbefchrijvingen der letterhelden H E B I 
S T E R H u i s door R U H N K E N I U S
en van dezen door
w Y T T F. N B A c H . Zoo heeft de Godgeleerde de mcmoria V O O R S T I I van Prof. V A N H E N G E L .
Zulk
eene kritifche levensbefchrijving zou ook zeer nuttig
kunnen zijn van eenen m a n , die op de ftudie der G o d 
geleerdheid gedurende eene reeks van jaren eenen uitge
b r a d e n invloed heeft uitgeoefend; die de IJsbreker is ge
weest voor de pragmatifche Bijbelfche (en daardoor misfchien zijdelings ook der kerkelijke) gefchiedenis, en
wiens onfehatbare verdienden hem waardig m a a k t e n , in
den gang zijner -tot in hoogen ouderdom met ijzeren vlijt
voortgezette ftudiën naauwkeurig befpied te w o r d e n , —
van eenen m a n , die op meer dan tachtigjarigen leeftijd
nog den moed en het vernuft h a d , om een zijner hoofd
w e r k e n , het Leven van J E Z U S , geheel om te w e r k e n ,
te vermeerderen en te verbeteren, — van H E S Z .
Het
voor ons liggende boekje vervult die behoefte n i e t ; het
is trouwens niets m e e r , dan het heet — eene fchets.
Eerst zegt de H o o g l . E S C H E R iets van ' s m a n s uit
wendige levensomftandigheden en werkzaamheid in zijn
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a m b t ; daarna handelt hij over zijne fchriften en gods
dienftige (liever godgeleerde) gevoelens; eindelijk geeft
hij een overzigt van de verklaring
der Openbaring van
J O H A N N E S ,
zoo als die door H E S Z is voorgefteld
in eene reeks van (onuitgegevene) brieven aan eene Duit
fche vrouw van aanzien. De tweede afdeeling moest de
belangrijkfte zijn ; zij is weinig m e e r , dan eene optel
ling der menigvuldige fchriften van H E S Z , hier e n d a a r
met ' s m a n s woorden zelve deszelfs denkbeelden aangaan
de den inhoud der .Goddelijke openbaring opgevende.
W a t de verklaring van het Openbaringsboek
aangaat,
het is ondoenlijk • van die fchets eenig uittrekfel te ge
ven. Genoeg zij het daarom te z e g g e n , dat zij naauw
zamenhangt- met 's mans andere denkbeelden nopens het
onderwijs des Bijbels. Hij zelf noemde deze verklaring
den laatften fleen van het door hem gefchetfte plan van
G o d met het menfchelijk geflacht. W a r e het handfehrift
zelf in het licht verfchenen, dan zoude men de gronden
kunnen toetfen, waarop de groote man zijne opvattin
gen van het Profetifche in dit duister boek b o u w d e ;
nu is zulks ondoenlijk , en het eenige, wat men uit deze
fchets zien k a n , i s , wal H E S Z er van d a c h t , hetgeen
op zichzelf bij eenen Godgeleerde van zijne vermaard
heid niet onbelangrijk is. Het werkje is goed vertaald;
maar de afbeelding van den grooten Zwitferfchen G o d 
geleerde $ d i e , meenen w i j , het oorfpronkelijke verfiert,
misten wij hier ongaarne.
M e t deze korte beoordee]ing vereenigen wij twee aan
kondigingen. N ° . 2 hangt met N . ' 1 z a m e n , als zijn
de een gedeelte van eenen nieuwen druk van een der
hoofdwerken van H E S Z ; en N ° . 3 met N ° . 2 , als ver
volgwerk van eenen godsdienftigen inhoud. Van beide
flechts een woord.
Q

Schoon de herdruk van de Gefchiedenis der
Israëlie
ten bij de verandering van U i t g e v e r , op het minst ge
nomen , niet verloren h e e f t , is het eenigzins j a m m e r ,
dat de drie eerfte Deelen eene andere letter hebben, dan
de volgende. Wij zijn nu tot den dood van J O Z T J A ,

HET
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HESZ ,
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en verlangen zeer naar de voortzetting van dit onmisbaar werk. Het 3de Deel prijkt weder met eene Reiskaart dor Israëlieten van Egypte naar Kanaan;
het 5de
met eene Kaart van Palestina,
tot de gefchiedenis van
] O Z U A behoorende.
H e t vergelijkingstafeltje der bladzijden van dezen en den eerften druk misfen en verlangen wij nog altijd.
Het dagfchrift van den E e r w . V A N S P A L L gaat nog
altijd op dezelfde, dat is n u t t i g e , wijze voort. D e
p l a a t , voorftellende Jezus aan het Kruis,
is goed b e werkt , en de laatfte aflevering weder voorzien van eenen
gegraveerden titel en vignet. Bij elke maandaflevering
eenige dagen in de volgende maand in te fpringèn, achten wij een zeer doelmatig denkbeeld. H e t werk blijve
veel n u t (lichten!
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Heer V A N B O M M E L , Bisfchop van Luik,
heeft
verleden jaar een Vasten-mandement uitgevaardigd, waarin h i j , zonderling genoeg in zulk een ftuk , dat tot geheel andere , Christelijk-ftichtelijke einden dienen m o e s t ,
de drie volgende punten aangevoerd heeft: 1. D e b e kende zaak van wijlen den Bonnfchen Hoogleeraar H E R MES.
2 . D e beruchte zaak van den Aartsbisfchop van
Keulen.
3 . D e Vrijmetfelaars. Hierover wordt hij door
eenen Katholieken Schrijver, wiens naam waarfchijnlijk
verdicht i s , met de wapenen van fcherts en ernst aangevallen. Of hij zich daartegen zal willen en^ kunnen verdedigen , weten wij n i e t , en laten wij h e m , zoo hij
lust heeft, volgaarne over. Zijn tegenfpreker, die den
vorm van brief gekozen heeft, zegt hem voorzeker geen
malfche d i n g e n , zoo wel w a t Z . H . E e r w . perfoonlijk
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a a n g a a t , als w a t , overeenkomftig de vroegere en latere
gefchiedenis van het Pausdom , tegen het door hem in
zijn M a n d e m e n t , ten aanzien der bovengenoemde punt e n , gezegde, kan aangevoerd worden. Veel waarheid
heeft hij hierin g e z e g d , d i e , hoewel overbekend en dikwijls h e r h a a l d , den onbcpaalden voorflander der Hiërarchie en der Paufelijke onfeilbaarheid nog wel eens herinnerd mag worden. De manier van voornellen echter
des Schrijvers is wel wat omflagtig, en er wordt wel
eens wat te veel bij overhoop gehaald, dat, beknopter en
bezadigder voorgefteld, nog meer doel zou getroffen hebben.
De vertaling en de correctie van dit ftukje konden hier
en daar beter zijn. Onder de drukfouten zal zekerlijk
te rekenen zijn , dat b l . 66 PAP LAS, lees PA PI A S ,
gezegd wordt in de 1 1 d e , lees in de 2 d e , eeuw geleefd

te h e b b e n , en b l . 7 4 , CONSTANTIHÜS

PoGE-

NoT , lees POGONATUS ; maar dat aldaar gelezen
w o r d t , „ de Bisfchop HIPPONIUS , " is misfehien den
Vertaler te wijten, die waarfchijnlijk in het Fransch
VEvêque Hipponiën, of iets dergelijks , heeft gevonden,
maar niet op de gedachte gekomen i s , dat dit de Bisfchop van Hippo in Afrika,
namelijk AUGUSTINUS,
beteekende, van wien onmiddellijk te voren gefproken
w a s . — Ons beftek laat niet t o e , bij verdere bijzonderheden van dit in zeker opzigt niet onbelangrijke vlugfchrift ftil te (taan.
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D e taak van h e m , die zich het lot van krankzinnigen
aantrekt, is wel eene edele taak te noemen, vooral wanneer hij met den Heer LEHMANN bedenkt, „ dat deze
„ ongelukkige wezens hem door hunnen Schepper zijn

„ a a n v e r t r o u w d , opdat hij hen h e l p e n , r e d d e n , en niet
„ alleen aan den ligchamclijken,
maar ook aan üengees„ tehjken dood ontrukken z o u d e . " Zij kan echter ook
als eene zeer moeijelijke taak befchouwd worden. Om
zich van dezelve wél- te k w i j t e n , wordt veel v e r e i s c h t ,
hetwelk niet gemakkelijk verkregen wordt. T o t het wél
behartigen en doelmatig ten uitvoer leggen van hetgeen
bij de behandeling van krankzinnigen wordt vereischt,
is aan- en opleiding door deskundigen eene groote be
hoefte. O f wenken tot zulk een einde geheel voldoende
z i j n , vooral wanneer zij zoo onbepaald gegeven worden
als d e z e , naar luid van den t i t e l , voor allen, die met
hen (de krankzinnigen')
in aanmerking komen, is eene
andere vraag. Uit het Voorberigt blijkt niet duidelijk,
wie de genen zijn, aan welke deze wenken gegeven wor
den ; uit het werkje zelve zou men opmaken voor den
opzigtcr , of den hier en daar zoogenoemden
Directeur,
en de bewakers of oppasfcrs.
M e t dea Geneesheer zei
ven heeft de Heer L E I I M A N N niet onmiddellijk te doen,
bl. f. Daar hij in de Voorrede zich als leek in de Ge
neeskunde doet kennen, zou dit ook eene moeijelijke
taak wezen. Nogtans befchouwt hij den genoemden opzigter in zekeren zin als Geneesheer, wanneer de eigen
lijk dirigerende Geneesheer afwezig i s ! ( b l . 10.) Hij
wil a l t h a n s , dat d e z e , indien hij al geen grondig Aetiologlst,
Symplomatologist
of Prognosticus z i j , toch ge
zonde begrippen van deze en verdere takken der genees
kundige wetenfchap hebbe. Uit het Voorberigt zelf zou
men z e g g e n , dat de beoefening der Socratifche leerwij
ze , gelijk men die uit de fchriften van X E N O P H O N
en P L A T O kan leeren k e n n e n , op een groot gedeelte
dezer lijders zeer voordeelig werken zal. Volgens des
Schrijvers uitdrukking zou de opzigter minder een Me>
dicina. Doctor, dan wel een Paedagoog behooren te zijn !
Offchoon nu het {landpunt, van hetwelk deze wen
ken gegeven w o r d e n , eenigzins onbepaald i s , en het
dus moeijelijk valt een juist punt te kiezen ter beoor
deeling , zoo kan men z e g g e n , dat in het algemeen hier
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en daar wel een wenk gegeven w o r d t , die der beharti
ging waardig i s ; op de meeste dezer wenken of Hellin
gen zou evenwel nog al wat aan te merken vallen , en
zijn de redeneringen dikwijls uit onjuiste oogpunten af
geleid of zeer gewaagd gefield. Wij zullen d i t , om
trent deze en gene bijzonderheid, trachten a a n t e t o o n e n .
Bij de bezorging of behandeling van krankzinnigen
wordt ten hoofdregel gefield, dat de lijder niet Hechts
zijne afhankelijkheid gevoele, maar dit gevoel -in hem
zoodanig geleid w o r d e , dat daaruit de onbepaald/Ie ge
hoorzaamheid
voortvloeije. De Schrijver wil dit doel
bij wijze van o p v o e d i n g , zoo als deze bij kinderen of
onmondigen plaats heeft, bereikt hebben. Hij z e g t :
„ De behandeling dezer kranken heeft daarom veel ge„ meens met de opvoeding van onmondige kinderen,
„ welke eigenlijk niets anders dan eene aanhoudende aan„ fporing tot gehoorzaamheid, tot opmerkzaamheid, tot
„ een behoorlijk gebruik en eene verftandige aanwending
„ hunner ligchaams- en zielskrachten, kortom tot een
geregeld en ordentlijk leven i s , " ( b l . 1.) T e r berei
king van dit doel fchijnt de S c h r i j v e r i j / / / ^ ,
zacht
moedigheid en v/ihkrachten
als hoofdmiddelen te be
fchouwen. Later ( b l . 23) , fchijnt hij echter vrees en
ontzag daartoe meer gefchikt te achten. Hij zegt al
thans : „ Eigenlijk had ik het verwekken ven vrees
„ reeds a'.ls mijn eerfte hoofdpunt moeten behandelen."
Ontzag
zou beter' in overeenltemming te brengen zijn
met hetgeen op bl. 24 volgt : „ Ongetwijfeld verwekt
„ liefde wederliefde en fporen bewijzen derzelve tot
„ dankbaarheid a a n . " Dit zijn p u n t e n , die meerdere
uiteenzetting v o r d e r e n , en niet wel als wenken behan
deld kunnen w o r d e n , dewijl zij zoo gemakkelijk tot
verkeerde gevolgtrekkingen kunnen leiden.
In het begin van dit gefchrift fchijnt de Schrijver tot
Artfen te willen fpreken ; terwijl in den verderen loop
deze wenken meer regtftreeks betrekking hebben tot den
v e r z o r g e r , o p z i g t e r , Directeur
van zulke geftichten en
tot de oppasfers. Indien men voor dergelijke inrigtingen

oppasfers, of laat ik liever zeggen onderhoorige be
dienden kon v i n d e n , zoo als zij behoorden te zijn, dan
kon een w o o r d , een w e n k , tot hen g e r i g t , doelmatig
w e z e n ; maar, gelijk het althans bij ons nog gefield is ,
waar derzelver daggeld zeker geene vijftig cents te boven
g a a t , behoefte en geen ander doel hen tot zulke dienften
d r i n g t , daar behoort het toezigt te handelen, daar be
hoorde vooral het toeziende perfonecl uit meer dan één
perfoon te beftaan, en daar en in het algemeen zoude
het fteeds gevaarlijk z i j n , voor zulke menfchen van het
doelmatige van ligchamelijke
kastijdingen
te fpreken.
Ook zoeke of verwachte m e n , in eenen ftand van men
fchen , zoo als^ die i s , waaruit die oppasfers moeten ge
nomen w o r d e n , geene kundigheden, welke uit den aard
der zaak daarmede niet beftaanbaar zijn. In dezen tijd
v o o r a l , waar het eigenbelang zoo zeer op den voor
grond ftaat, zal iemand van zekere befchaving en kunde
zich niet voor klein loon als oppasfer verbinden. Men
befchouwe fteeds de menfchen zoo als zij z i j n , en niet
zoo als de verbeelding ze flechts in Arcadia
fchept
en p l a a t s t !
Juist is des Schrijvers aanmerking, dat de herftelling
van krankzinnige lijders doorgaans beter buiten derzel
ver gewoon verblijf en verwijderd van derzelver betrek
kingen bevorderd wordt. Wanneer hij zich niet onvoor
waardelijk verklaart voor openlijke of op landskosten ingerigte gedichten of krankzinnigenhuizen, befchouwt hij
dc zaak almede uit een juist oogpunt. Waarom zonden
bijzondere ondernemingen niet evenzeer aan de vereischten
kunnen voldoen ? Welingerigte Hospitalen hebben tot
dusverre zoogenoemde Gezondheidshuizen (maifons
de
fanté)
niet overtollig gemaakt. Indien in de inrigting
een goede geest h e e r s c h t , zal z i j , welke haar titel ook
moge w e z e n , aan het doel beantwoorden.
Offchoon
geleerdheid en kundigheden tot de befluring van een Krankzinnigen-gefticht alleen niet voldoende en alles afdoende
z i j n , zoo ware het toch te wenfchen, dat nooit iemand
anders aan het hoofd van een dergelijk gedicht mogt
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ftaan,
dan een Geneeskundige. Hoe men ook den toe*
ftand van den krankzinnigen gelieve te befchouwen, alleen van het ligchaam uitgaande , of dat ook bij een gezond ( ? ) ligchaam de ziel ontftemd zoude- kunnen geraken , wie kan voor beide gevallen beter gefchikt geacht w o r d e n , dan de Arts ? ( * ) In elke inrigting voor
zieken , waar geen Arts of Geneeskundige aan het hoofd
ftaat, drijft het adminiftratief beginfel van zelf b o v e n ,
en waar dit den boventoon h e e f t , daar heerscht de doode letter der w e t , en daar geraakt alles fpoedig op het
dwaalfpoor, omdat de adminiftratie de zieken om haar
waant aanwezig te z i j n , en niet, dat zij flechts beftaat
als een gevolg van de verzamelde zieken. Hoe verderfelijk werkend dit beginfel in het algemeen en op elke
ziekenïnrigting moge w e r k e n , nergens zoude het meer
alle veerkracht v e r l a m m e n , dan in een gefticht, aan de
behandeling en niet flechts aan de bewaring van in de
herfenen gekrenkte lijders gewijd, voor welke geen letterlijk op te volgen reglement beftaan kan 5 want hier
moeten beleid en oordeel handelen.
N a deze algemeene voorwaarden, bij welke de Arts
evenwel niet uitgefloten w o r d t , rigt de Schrijver nu het
woord meer bijzonder tot den zoogenoemden
opzigter.
Van hem wordt gevorderd, dat hij zich het volle vertrouwen der lijders v e n v e r v e ; een man zij van veelzijdige befehaving en algemeene k e n n i s ; met één w o o r d ,
naar ziel en geest krachtig en gezond.
Zulk een man
zal moeijelijk te vinden zijn , vooral wanneer men over
geene penningen tot eene ruime belooning befchikken
k a n , o f , om een goed fonds te m a k e n , niet gaarne
ruim bezoldigen wil. De cifchen zijn dus hier en daar
te hoog gefield. Menigeen zal zich ook met den Schrijver niet wel kunnen vereenigen, wanneer hij den lijder
fomwijlen aan den lijve wil k o m e n , n a a r ' h e t fchijnt in
navolging van fommige Engel/che Geneeskundigen, die
(*) De Schrijver redekavelt over dit onderwerp desgelijks eenigzins vreemd, bl. 33 en 36.

hier ook genoemd worden. De gezegden van J E A N
P A U L en van L I C H T E N B E R G zijn meer als aardig
heden (bonmots) te befchouwen, dan dat z i j , als voorfchriften ter behandeling van krankzinnigen, in een' let
terlijken zin behooren opgevat te worden.
Wanneer de Schrijver van het toepasfen eener ligchamelijke tuchtiging f p r e e k t , bl. 2 8 , en dat deze door
een opzettelijk daartoe geroepen perfoon zal voltrokken
w o r d e n , dan begint men onwillekeurig aan den icherpregter te d e n k e n ! Maar tot welke zonderlinge hande
lingen moet niet eene denkwijze leiden, welke eenen
krankzinnige onder fommige omftandigheden als een
booswicht doet v o o r k o m e n , die in dit geval uit eene
private inrigting naar eene openbare behoort overgebragt
te w o r d e n ! ( b l . 3 7 . ) Vreemd zijn ook de denkbeelden
over de aanleiding, welke de zonde tot krankzinnigheid
geeft. Vooral fchijnt het voorbeeld zeer ongelukkig ge
kozen , d a t , waar men meer z o n d a r e n , d. i. meer o p 
zettelijke misdadigers, in een land aantreft, ddar ook
het getal van krankzinnigen meerder zoude wezen , van
de onderftelling uitgaande, dat de zonde werkelijk als
de krankzinnigheid bijzonder begunftigende te achten zij.
Deze redenering duidt een geheel verkeerd denkbeeld aan
van hetgeen men door zonde te verftaan hebbe. Zijn
wij a l l e n , ook niet één uitgezonderd, voor G o d zon
daren , d. i. bedorvene menfchen, dan zijn wij daarom,
in een' gezonden z i n , in de maatfchappij nog geene o p 
zettelijke misdadigers. Wij hebben alleen Gods gunst
v e r b e u r d , en de k i e m , de aanleg tot zonde fluimert n o g
in ons. Intusfchen, hoewel in de zonde de bron van
alle menfchelijke ellende en dus ook die tot krankzinnig
heid gelegen z i j , wanneer een misdadiger of booswicht
een zondaar
i s , dan is een zondaar daarom nog geen
booswicht.
D e zeer doelmatige o p m e r k i n g , bl. 37 reeds g e u i t ,
dat elke lijder op eene verfchillende wijze aangetast en
behandeld moet worden,
geeft op bl. 4 5 den Schrijver
eene gereede aanleiding, ter verdeeling van foortgeüjke
BOEKBESCH.
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WENKEN.

lijders in drie klasfen. De hier medegedeelde wenken
verdienen behartiging, vooral waar en wanneer plaatfelijke gelegenheid hiertoe gundig medewerkt.
M e t eene zeer belangrijke aanmerking, die der aan
dacht , vooral in onze d a g e n , overwaardig i s , beiluit
de Schrijver: „ Niet zoo eervol en beloonend is de
post van h e m , die met ongeneeslijke krankzinnigen te
doen heeft. Men is in onze tijden toch zeer gereed
zich fteeds van het cijfer te b e d i e n e n , om vooral gunftige uitkomften in het oog te doen vallen. In zieken
huizen en geftichten bedient men zich vooral van dit
m i d d e l , om de goede uitkomst der aangewende middelen
of de doelmatige inrigting van het-gedicht ontegenzeg
gelijk aan te w i j z e n ; dien het g u n d i g d e cijfer te beurt
v a l t , is degeen, die het best H a a g t , althans naar het
cijfer. L o o p t de ongeneeslijke krankzinnige, bij zulk
dreven naar een gundig cijfer, bij zulke berekening,
geen gevaar, als een nul in deze kansrekening bef c h o u w d , en daardoor misfchi'en te zeer veronachtzaamd
te w o r d e n ? "
Z o o zeer men belang heeft bij goede iririgtingen, o m ,
die nog aan de hunnen teruggegeven kunnen w o r d e n ,
ddar eene behoorlijke behandeling, ter mogelijke herd e l l i n g , te doen ondergaan; even zoo veel belang heb
ben zij er b i j , die onherdelbare krankzinnigen onder
hunne betrekkingen t e l l e n , en die men meestal niet bij
zich in huis houden k a n , dat hun eene behoorlijke ver
pleging en verzorging te beurt valle. Indien deze ongelukkigen, geheel voor de maatfehappij verloren, geene
bijdragen tot een gundig cijfer kunnen leveren, dat op
hen toch toepasfelijk gemaakt worden de woorden, waar
mede de Schrijver zijne wenken befluit:
„ Hen ook
„ behandele men met de liefde en a c h t i n g , waarop z i j ,
„ toch altijd menfchen zijnde, billijkerwijze regt en aan„ fpraak b e h o u d e n ! "
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Ter plaatfe, waar gewoonlijk eene Voorrede flaat, vindt
men in dit werk eerst ettelijke daartoe behoorende o p helderingen en verbeteringen, d. i. aanwijzing van drukfouten , en verder eenige voor het Publiek weinig belangrijke aanmerkingen tegen recenfiën van twee vroegere
(tukjes des Schrijvers. — Het eerfte Deel bevat hoofdzakelijk een verflag van hetgene hij van Londen gezien
en vernomen h e e f t , en het tweede van hetgene aangaande
de publieke inrigtingen en inftellingen in Engeland te zijner kennisfe gekomen i s . Offchoon nu zeer veel van
dit alles reeds lang van elders bekend i s , kan het nogtans niet ondienftig zijn voor dengenen, die eene aanwijzing hebben wil van hetgene er in Engclands
Hoofdftad en eigenaardigheden gevonden wordt. O f dit een
en ander echter voldoende i s , om bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen flaat des Rijks te heeten ,
zou nog al kunnen betwijfeld w o r d e n ; althans van de
temporele ontmoetingen en topographifche befchrijvingen,
die den inhoud van het eerfte Deel u i t m a k e n , zal men
dit bezwaarlijk kunnen zeggen. Alleen is het Ref. voorgekomen , dat de Schrijver over fommige dingen met zulk
eene in het kleine loopende breedvoerigheid u i t w e i d t , dat
het nut er niet geëvenredigd aan i s ; waaraan het dan
ook welligt gedeeltelijk is toe te fclïrijven, dat de ftijl
zich niet door zulke zorgvuldige b e a r b e i d i n g , beknoptS 2
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heid en aangenaamheid aanbeveelt, als men ook in wer
ken van dezen aard zou mogen wenfchen.
U i t de breede i n h o u d s o p g a v e , die voor elk Deel ge
plaatst i s , zal men kunnen z i e n , wat er in elke afdee
ling vervat is : de hoofdzaken zal Ref. kortelijk trach
ten aan te wijzen.
De Inleiding bevat een bont allerlei van verfchillende
z a k e n ; zoo als eene goéde befchouwing van het ver
kieslijke der opmerkingen van vreemden of van inboor
lingen over een land of eene p l a a t s ; uitweidingen over
werken van BOWRING en BULWER; over betweterij
en onkunde van overigens bekwame V e r t a l e r s , enz. e n z .
welk een en ander hier minder te pas k o m t ; breede ver
melding van bijzondere omftandigheden des Schrijvers,
hem in zijne befchouwingen ten n u t t e ; verklaring van
eenige Engelfche benamingen, die in dit werk ooripronkelijk behouden zijn.
In de lfte Afdeeling vindt men het verhaal van des
Schrijvers overvaart
naar en aankomst te Londen, en
het daarbij ondervondene en opgemerkte; in de 2de eene
opgave der aldaar gebruikelijke rijtuigen,
en hetgene
daarbij in acht genomen wordt en te nemen is. In de
3de doet hij met zekeren M r . W . , met wien hij op reis
kennis gemaakt h e e f t , zijn eerfte togtje door
Londen,
doorkruist verfcheidene firaten, en krijgt door zijnen gids
eene meer of min uitvoerige befchrijving van de merkwaardigfte gebouwen.
In de 4de ziet men voornamelijk
Londens bruggen en waterleidingen,
en de uitgeftrekte
nuttigheid der laatfte befchreven; en in de 5de een vrij
oppervlakkig overzigt van deszelfs fchouwburgen gegeven.
D e 6de bevat het een en ander over de wijze van ken
nismaking
in Engeland,
en over die des Schrijvers in
' t bijzonder; waarop men met h e m , in de 7 d e , weder
eenige firaten van Londen doorrijden of doorwandelen
k a n , en nu en dan op eenig daar voorkomend gebouwopmerkzaam gemaakt wordt. De 8fte befchrijft de City
en de Haven van Londen,
en loopt over verfcheidene
daartoe betrekkelijke zaken van handel, fcheepvaart e n z . ,

en eindelijk over de burgerlijke Overheden der ftad. O p
dergelijke wijze wordt in de negen volgende Afdeelingen
een overzigt gegeven van de overige deelen der HoofdJlad, in haren ganfchen o m t r e k , en van derzelver geza
menlijke Volksmenigte.
Achter alles volgen drie Bijla
gen , tot de bevolking behoorende, en twee andere, tot
de waarde der artikelen van uitvoer betrekking hebbende.
W i j gaan over tot het tweede D e e l , en vinden daar
in de lfte Afdeeling eenige algemeene opmerkingen over
het verfchil der Staatsinjlelllngen
in Engeland,
verge
leken met die in andere tegenwoordige Europefche Sta
t e n , vooral met die in Frankrijk,
welke laatfte de
Schrijver b e w e e r t , dat niet naar het model der eerfte
zijn ingerigt. Misfchien kan men hieromtrent met hem
overeenftemmen, of van hem verfchillen, naar het ftandp u n t , waaruit men die inftellingen befchouwt. De grond
vormen der latere Conftitutionele Regeringen fchijnen
toch r e e d s , hoewel nog meer onvolkomen, meer onbefchaafd, en door vele oude h e r k o m e n s , regten en voor
regten belemmerd, in de Engelfche Staatsinrigting te
l i g g e n , maar door den 'invloed der
Noord-Amerikaanfche en der Franfche Omwenteling allengs meer tot eene
geregelde vertegenwoordiging g e b r a g t , en naar den aard
der verfchillende Volken gewijzigd te zijn. Doch dit
flechts in het voorbijgaan, hetwelk Ref. verder den
Staatkundigen gaarne overlaat. In de 2de en 3de Af
deeling wordt de zamenftelling van het Huis der Lords
en van dat der Gemeenten,
zoo vóór als na de Parlementshervorming,
befchreven, en in de 4de van de
daartoe noodige verkiezingen
verflag gedaan. Van de
5de tot de 8fte Afdeeling ingefloten, loopt de befchouwing over regterlijke en policie-zaken, zoo als de Jury,
misdrijven en jlrafvordering,
de Policie, de drukpers,
vooral in betrekking tot hare burgerlijke vrijheid. De
9de Afdeeling geeft een zeker overzigt van het openbaar
Onderwijs en de daartoe naast behoorende
Stichtingen.
Als een' fraaijen ( ! ) tegenhanger hiervan vertoont de
10de Afdeeling het verfchillend geboefte der Hoofdftad,
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met vermelding van verfcheidene door hetzelve gepleegde
fchelmerijen en misdrijven; waarop zeer doelmatig de
H d e p a s t , welke over de Gevangenis/en handelt. D e
drie laatfte Afdeelingen ftaan in een zeker onderling verband met elkander, en loopen zelfs uit den aard der
zaken hier en daar min of meer ineen. Zij hebben de
volgende opfchriften:
Armoede
en
nooddruftigheid;
betrekkelijke
welvaart
en rijkdom;
inrigtingen
van
menschlievendheid,
en bevatten velerlei hiertoe behoorende of door den Schrijver hiertoe betrokkene z a k e n ,
in welker nadere opgave wij hem hier zonder te groote
uitvoerigheid niet kunnen volgen. Aangenaam is h e t ,
dat hij in de laatfte Afdeeling doet opmerken, dat „ voor„ al in a l l e s , wat zich tot algemeene liefdadigheidsbe„ tooning b e t r e k t , punten van overeenftemming inzon„ derheid met ons Vaderland zich v e r t o o n e n , " eri dat
in het bijzonder de Londenfchc Maatfchappij tot redding
van Drenkelingen eene van die vele i s , welke in andere
landen op het voorbeeld, der Amflerdamfche
zijn o p gerigt.
Achter alles volgen nu nog zes Bijlagen, a l s : I . Befchouwing van het Paironaatfchap
en den invloed van
Pairs
en andere bijzondere perfonen , overgenomen uit
een Engelsch werk van OLD FIELD. I I . Staat
van
de wegens misdaad naar de Scsfions verwezenen in Engeland en Wallis,
van 1805 — 1831. I I I . Staat
def
veroordeelingen
bij de Sesjions, als v o r e n , in dit tijdperk. I V . Staat der bij dezelve tot
gevangenis/lraf
veroordeelden,
als v o r e n , van 1811—1831. V . Staat
van de tot transportatie
veroordeelden,
als v o r e n , van
1 8 0 5 - 1 8 3 1 . V I . Eene lijst van Engelfche
Tijdfchriften.
Meer n u t , .meent R e f . , zou zulk eene lijst kunnen
d o e n , indien de Schrijver niet alleen de n a m e n , maar
ook het ' kenmerkende van elk derzelven naar hoofdinhoud en bedoeling opgegeven h a d , met aanwijzing van
de plaats der u i t g a v e , en den p r i j s , waarvoor zij te
verkrijgen zijn. Laatftelijk vindt men aan het einde van
dit Deel de op den titel gemelde Kaart van
Londen,

volgens die van T I R I O N van 1 7 5 4 , en daaromheen
de uitbreiding
volgens C R U C H L E Y'S New Plan of
London van 1830.
Z i e d a a r , zoo beknopt wij k o n d e n , aangewezen, wel
ke waren in dit Magazijn uitgeftald w o r d e n ! W i e nu
gading heeft, kome en koope en doe zijn profijt 1

Algemeene Gefchiedenis, ingerigt voor jonge lieden, bijzonder
voor aankomende en volwasfene Meisjes, door j . N ö s s E L T.
Naar de vierde, veel vermeerderde en verbeterde Hoogduitfche uitgave vertaald, door Mevr. de Wed. A.'B. VAN
MEERTEN, geb. SCHILPEROORT. Ijle Deel. Te Am
jlerdam , bij G. Portielje. 1836. In gr. 8vo. XXIVen 392
bl. / 3 - 9 0 .
D i t boek viel Recenfent vóór weinige weken het eerst in
handen. En hij verwondert zich te moeten vernemen, dat
het noch vervolgd , noch , zoo veel hij weet, ergens open
baar beoordeeld is. Om toch niet te fpreken van de aan
zienlijke lijst van inteekenaars, die hetzelve voorafgaat, noch
van den loffelijk bekenden naam der Vercaalfter, ware van
eene eerfte poging tot een opzettelijk onderwijs in "de gefchie.
denis voor meisjes te hopen geweest, dat zij toejuiching en
deelneming zou vinden. Hetgeen de Schrijver in zijne Voor
rede van de vereischten van zulk een werk en zijne voortge
zette pogingen zegt, om aan dezelve te-voldoen, is allezins
gegrond en loffelijk. En wij zijn het met de Vertaalfter eens,
dat zulk een boek, waarin veel van het drooge en min behagelijke der gefchiedenis wegvalt, nog wel meer lezers,
dan juist enkele fcholiertjes, verdiende te vinden.
Het is toch een algemeen en natuurlijk begrip, dat de ken
nis der voornaamfte lotgevallen van ons gedacht iederen befchaafden mensch betaamt, — maar niet zoo als dezelve
voor den ftaats- en krijgsman of voor den eigenlijken ge
leerde befchreven worden, noch ook als eene dorre tabel
der duizend-en-ééne gebeurtenisfen, omftandigheden, oorlo
gen en groote mannen, welke de algemeene historie natuur
lijk oplevert. Neen, een overzigt van het geheel, met uit
voeriger vermelding van het meest belangrijke en nuttige, in
zekeren zin volledig, maar bovenal onderhoudend — dat

fchijnt ons toe de algeheele opgave te zijn, en in dit eerfte
Deel van N Ö S S E L T'S werk vrij wel bereikt te wezen. Hoezeer de meeste zaken Recenfent natuurlijk bekend, ten deele
zelfs overbekend waren, las hij ze toch zonder verveling,
en fomtijds, waar het eigen doel des werks meer bijzonder
uitkwam, door uitvoeriger verhaal van hetgeen anders veelal
maar aangeftipt wordt, met bijzonder genoegen; waartoe ook
de vloeijende en doorgaans zuiver Hollandfche ftijl het zijne
bijdroeg.
Het zou dus waarlijk jammer zijn, zoo dit werk (want
het is reeds van 1836) voor onze landgenooten niet ten einde
werd gebragt. Waarom zouden de lieve meisjes en zoo vele
anderen, die toch niets (althans op verre na zoo graag) dan
verhaal lezen, niet ook eens ware ja geheel ware gefchiedenis
verkiezen ? Zonder immers juist laag op de Romans te vallen, bezitten zij toch wel eene zekere dronkenmakende
kracht, die hen als de koornbrandewijn tegen het voedzame
koorn (der waarheid) over ftelt. De laatfte ga er niet zoo
gemakkelijk i n , noch wekke zoo oogenblikkelijken lust op
— zeker zal men er zich beter en hoe langer zoo gelukkiger
bij bevinden.
„ Maar, hebt gij dan niets op het werk en deszelfs vertaling aan te merken ?" Wat het eerfte betreft, de man recenfeert zich zeiven in het Voorberigt, en fluk ons den mond,
waar ook wij alweer eens zouden denken, dat dit of dat beter anders ware. En ten aanzien van de vertolking, j a , heel
enkele Germanismen, hier of daar eene fout in een' naam en
dergelijke, waren ligt aan te wijzen; maar eene meer wezenlijke aanmerking zal het misfchien geacht worden, dat in de
Griekfche namen, zoo van Goden als menfchen, beter die
fchrijfwijze behouden ware, aan welke wij gewoon zijn, en
door ons uit het Latijn is ontleend. Elke Hollander, die iets
gelezen heeft, al ware het alleen maar van VONDEL, kent
HECUBA, maar wie HECABÏ i s , dat moge Joost weten;
desgelijks JUPITER, MINERVA en de geheele familie,
maar ZEUS en ATHENE.... w e l , het laatfte is eene ftad.
Maar ieder zijn fmaak. Het fpijt ons voorts, niet opgegeven te zien, uit hoe vele Deelen het werk beftaat — denkelijk drie, want dit behelst de oude gefchiedenis— dan zullen wel de middeleeuwen, en eindelijk de hedendaagfche historie volgen.

La Politique, dégagée des illufions liberates; appel aux Souverains et aux Peuples, par Jonkheer Don ANTONIO

LOFEZ DE FONSECA, M . R . S. L . , Auteur de la Can.
ne magique, des Obfervations fur la Loi fondamentale,
du British Drill et the Theory of the Infantry movements.
I I Volumes. La H a y e , J. Kips, J. H. Z. 1838. gr. 8vo.
XXII et 669 pag. ƒ 5 - :
D e Schrijver, die zich noemt Jonkheer Don ANTONIO
LOPEZ DE FONSECA, beroept zich in dit werk nog al
dikwijls op zijne eigene vroegere opfteilen, die hier op den
titel zijn opgefomd. Vooral is hij verbazend ingenomen met
zijn werk la Canne magique. In zijne Preface voor het onderhavige fchrijft h i j , bl. X I I I : „ Pourquoi la Gazette de
„ Breda a-t-elle été le feul journal qui ait donné des extraits
„ de la Canne magique, ouvrage publié a la Haye, en 1831,
„ dans lequèl les erreurs et les dangers du Libéralisme et les
„ menées perfides des Demagogues, pour f élever au pou„ v o i r , font développés de la manière la plus évidente, et
„ dont les noms de G OBEPLA CE, ^EROUILLETON,

„ GRIPELONG, TROUBLEMONDE, LA TAPAGERIE,
„ TROMPESOT, Lord AGE WISDOM devraient depuis fix
„ ans avoir été E U R O P E E N s ?" Welk eene gunftige beoordeeling levert hier de Schrijver van zijn eigen, gelijk-hij
erkent, meest overal vergeten werk! Niet allen dachten zoo
gunftig over de Canne magique. LIBRY BAGNANO, oud
Redacteur van den Belgifchen National, en zeker geen vriend
der omwentelingen van 1830, zegt in zijn werk de F Autocratie de la Presfe, bl. 214 ( * ) : „ C'est depuis trois ans
„ feulement que l'on ofe imprimer en Hollar.de ce francais
„ de paillasfe, dont le pays n'avait même point eu l'idée
„ a u p a r a v a n t . . . . Abftraction faite encore de l'oubli de tou„ tes les régies principales de la fyntaxe et de la grammaire,
„ l'on vous regale a chaque inftant d'écrits oü les participes
„ font fans cesfe estropiés, les concordances des temps des
„ verbes perpétuellement violées, oü les genres fe trouvent
„ confondus etc. e t c . , oü enfin la langue devient mécon„ naisfable et le fublime ridicule. — Si vous en doutez un
(*)

La Haye, chez A, ), VAN WEELDEN, Mat 1834.

„ feul inftant, prenez . . . . j'éprouve ici l'émbarras du choix:
„ prenez , au hafard, par exemple, la Canne magique, dont
„ l'auteur a gardé l'anonyme, mais que Ton a dit étre un
„ fieur F * * * ou de F * * * , né Beige, et ayant habité long„ temps, a ee que Ton asfure, P Angleterre, oü ii est peu
„ probable du reste qu'il ait trouvé a publier fouvent des
„ écrits de la méme force. — Je ne veux pas plus m'oc„ cuper du fujet que de la forme adoptee par l'écrivain,
„ quoique l'abfolutisme foit ausfi déplacé en Hollande qu'il
j , est niais de la part de l'auteur de reproduire la fiction
„ d'un talisman ayant la propriété de rendre invifible ou
„ méconnaisfable quiconque en est muni, rabachage, res„ fisfé mille et mille fois depuis l'anneau de Gigès jusqu'aux
„ Fantoccini que l'élégant NODI ER nous a fouvent montrés
„ dans le feuilleton de la mordante Quotidienne. — Soyez
„ abfolutiste fi cela vous amufe, quoique dans un pays de
„ liberté; endosfez même la vieille fripperie de la fable;
„ mais avant de prendre" la plume, apprenez au moins les
„ r é g i e s élémentaires des concordances grammaticales: en
„ nu mot l'A. B. C. de l'art d'écrire." (Volgt eene opgaaf
van taalfouten.) — „ Tout l'ouvrage est de ce ftyle," etc.

Tot dusverre LIISRY.
Thans levert ons de Auteur dier beroemde Canne Magique
zijne Staatkunde , bevrijd van de liberale begoochelingen , en
wendt zich daarmede tot Vorften en volken, om hen te onderrigte-n. Het ware en het valfche wordt er zonderling ondereen gemengd; maar er zijn toch vele gegronde opmerkingen in te vinden, en de Schrijver zoekt thans geenszins het
Abfolutismus voor te (laan. Wel hecht hij n o g , op ons altijd onbegrijpelijke gronden, aan het zoogenaamde Droit Divin der gezaghebbenden, hetwelk dan t o c h , naar het denkbeeld : , Toute puisfance vient indirectement de Dien, (eene
waarheid, die echter hier niets ter zake doet)even gold van
DE POTTER, toen hij eenigen tijd meester w a s , als naderhand van LEOPOLD, en even poti van hem, als van Koning WILLEM, kan gezegd worden; eene Helling, die beurtelings het gezag van de BOURBONS, van ROBESPIER-

RE, van NAPOLEON, van LOUIS-PHILIPPE heiligt.
Maar hij erkent niet alleen, dat alle gezag natuurlijke grenzen heeft, onafhankelijk zelfs van de perken, die er bij deze of gene befchrevene of costumiere Grondwet aan worden
gefteld; hij wil zelfs den conïtitutionelen regeringsvorm aan-

bevelen, echter op die wijze, gelijk hij denzelven doelmatig
oordeelt. Hij beoogt namelijk vertegenwoordiging niet van
perfonen of landen, maar van belangen en ftandeu. Hij
wenscht den Vorst te gelijker tijd onderfteund en beperkt te
zien door den invloed, van drie Arhtocratim,
die des Adeh,
die des Rijkdoms, en , die der Wetenfchap. Naar zijn inzien
is de erfelijkheid niet alleen onmisbaar in de Troonopvol
ging, maar ook in de eerde Kamer, of die der Pairs, die
dan natuurlijk uit Edelen beftaan moet. Doch de Afge
vaardigden der Standen moeten niet flechts gekozen worden
uit h e n , die de belangen van handel, landbouw en' nijver
heid kennen en bevorderen. Neen ! ook z i j , die de verftan.
delijke en zedelijke belangen der Natie beter dan anderen
kunnen beoordeelen, dc mannen van begaafdheid en kunde,
de fchrijvers en geleerden van den eerden rang, moeten, tot
handhaving van waarheid en r e g t , tot uitbreiding van ver
lichting en deugd, invloed hebben op de wetgeving, en af
gevaardigden zenden. Hij wil tot dat einde eenen ftand van
geleerden erkennen, niet beftaatide uit alle gepromoveerden,
noch ook alleen uit dezen, maar uit eene orde van Begaafdheid of Talent, waarin alien, die in eenig vak van weten
fchap uitmunten, zouden moeten worden opgenomen, en
waartoe van regtswege alle Hoogleeraren en alle Rectoren
zouden behooren. Nopens de Rectoren is dat wat te ruim,
daar men er dan ook alle Advocaten, Geneesheerenen Gods
dienstleeraars bij moet nemen, es zoo neen, zich dan be
palen tot de Leden van het Koninklijk Inftitutit, en voorts
tot alle Profesforen aan alle Akademiën en Athenaeën. —
Deze denkbeelden des Schrijvers verdienen wel eenige over
weging. — Minder gelukkig is de Schrijver in zijne weder
legging der Liberalen en hunner hoofdftellingen. Vooreerst,
omdat hij alle Liberalen voor fortuinzoekers of voor bedro
genen fchijnt te houden; ten tweede, omdat hij veel in befcherming neemt, hetgeen op goede gronden door de Libe
ralen bedreden wordt, b. v. de loterijen en het beftaan van
eene heerfchende Godsdienst. Bij het laatfte'punt moet voor
al in het oog worden gehouden, hoe moeijelijk het i s , conftitutionelen voorrang aan deze of gene gezindheid toe te
kennen. De denkwijs der meerderheid van het welopgevoed
gedeelte eener Natie kan langzamerhand veranderen. Hoe
onnatuurlijk wordt het dan, dat echter die Godsdienstleer
de heerfchende blijft, welke niet langer wordt aangekleefd

door de meerderheid der geletterden en aanzienlijken: of moe
ten dezen dan flechts veinzen en huichelen? Zoo j a , dan
worden Godsdienst en zedelijkheid ondermijnd. Dit zou de
Schrijver toch zelf niet willen. Het is ons onmogelijk, in
dit Tijdfchrift in verdere discusfie te treden; maar men ziet
reeds genoeg, hoe zeer dit werk verdient getoetst te worden.
Men leze het onbevooroordeeld, maar zij ook niet te haastig
in het toejuichen, zoo min als in het afkeuren. De zaken
zijn er te gewigtig toe.

Vrijmoedige Gedachten, omtrent het daar/lellen eener Vereeniging onder de Israëliten in Nederland, in den geest
van de Maatfchappij tot Nut van V Algemeen, als nadere
befchouwing van dit behandelde onderwerp in de Israelitifche Jaarboeken. Te Amfterdam, bij de Wed. A. Cramer.
1838. In gr. 8vo. 31 Bl. f:- 30.
Recenfent las dit gefchrift, waarvan de Voorrede met de
letter L . geteekend i s , met belangftelling. Hij treedt niet
in de beoordeeling der redenen, waarom de Redactie der Is~
raëlitifche Jaarboeken gemeend heeft, de opname van het
zelve, in dat Tijdfchrift, te weigeren; gelijk hij zich mede
onbevoegd verklaart, om aangaande de punten, waarom
trent, in dezen, tusfchen de in dit gefchrift genoemde Schrij
vers verfchil van meening beftaat, als fcheidsman op te tre
den. Recenfent wil alleen een woord omtrent de zaak zelve,
naar aanleiding van het onderhavig gefchrift, in het midden
brengen; en wat betreft deze zaak anders, dan het daarftellen eener Vereeniging onder de Israëliten in Nederland, inden
geest van de Maatfchappij:
Tot Nut van V Algemeen?
Het denkbeeld is geenszins nieuw, maar voormaals en op
onderfcheidene tijdftippen ter fprake gekomen, bij het mis
lukken van herhaaldelijk aangewende pogingen der Israsliten
z e l v e , om tot het verkrijgen van het lidmaatfchap aan de
beftaande Maatfchappij: Tot Nut van 7 Algemeen te worden
toegelaten. Deze pogingen, aan het Landsbeftuur niet on
bekend gebleven, namen eenen aanvang in de dagen der R e 
publiek , na 1795, werden onder LODEWIJK NAPOLEON
herhaald, en eindelijk, onder de regering van onzen geëerbiedigden Koning, nog eenmaal, doch telkens zonder ge-

wenscbt gevolg, te werk gefleld. Trouwens, hoe kon dit
ook anders zijn ? Ware toch de genoemde Maatfchappij eene
Inftelling, eeniglijk daargefteld, om burgerlijke befchaving
en verlichting te bevorderen, e n , tot dat einde, de lagere
volkskiasfe, door fchoolonderwijs en lectuur van doeltreffende
volksboeken, algemeene begrippen van zedelijkheid en deugd,
zoo mogelijk, eigen te maken , dan hadden onze Israëlitifche
Landgenooten zich te regt over uitfluiting mogen beklagen.
Maar geheel anders was het met de zaak gelegen, en de oprigters der Maatfchappij vonden het geraden, hunne Stichting
geenszins op den grondflag van enkel wijsgeerig begrip, maar
op dien van de Christelijke Godsdienst te bouwen. Als Chris
tenen hadden zij daartoe vrijheid en regt, en werden aldus
de Israëliten buiten de gemeenfchap der Maatfchappij geflo
ten ; hierin beftond geene terugzetting, en veel minder nog
geringfchatting of beleediging van den Israëlitifchen Land
genoot.
Het wijsgeerig denkbeeld, omtrent de bevordering van volksbefchaving en deugdsbetrachting, verlichting en zedelijkheid,
verfchilt echter aanmerkelijk van het Christelijk principe. De
bloot wijsgeerige Zedeleeraar moge er al niet naar vragen,
of de zedeleer, waaraan hij zijn zegel hecht, door MOZES

Of LYCURGUS, CATO of SOCRATES, LEIBNITZ Of
KANT verkondigd z i j ; het is h e m , als wijsgeer , alleen en
uitfluitend, om wijsheid en waarheid te doen; terwijl de
Christelijkgezinde philantroop, in CHRISTUS alleen de wijs
heid en de kracht Gods erkennende, geen ander fundament
mag leggen, dan hetgeen eenmaal, door CHRISTUS, ge
legd is.
En nu zou men de Maatfchappij: Tot Nut van "t Alge
meen , die eenmaal op dien grondflag gevestigd i s , e n , Göde
zij dank! gevestigd blijft, haars ondanks, willen noodzaken,
o m , ten gevalle van eenige Israëliten, zich in eene bloot
wijsgeerige Maatfchappij te converteren, opdat en ten einde
hun het kruis van CHRISTUS niet tot eene ergernis wezen
zou ? Dat i s ' toch wat veel gevergd, inzonderheid in een
Land, waarin de Israëliten, de tijden door, en ondanks alle
verfmading en hevige vervolging elders, met mededoogen en
Christelijke menfchenliefde, als vervolgde medemenfchen,
zijn opgenomen, en thans, nevens de Christenen, gelijke
voorregten en befcherming genieten.
Hij, die Israëliet is en blijft, e n , diensvolgens, JE z u s

van Nazareth, in overeenftemming met de Rabbijnen, Hoogepriesters en Schriftgeleerden, uit de tijden van ANNAS
en CAJAPIIAS, voor een'verleider, en den kruisdood waardig h o u d t ; hoe zou hij, met een g o e d geweten, (en dit moeten wij overal eerbiedigen) lid k u n n e n worden van eene Maatfchappij, die openlijk erkent: „ Ons beftaan rust op de leer
„ van JEZUS en zijne Apostelen, en wij houden den Zoon
„ van MARIA voor den Verlosfer der wereld en den Zoon
„ Gods?" Men zou dan i m m e r s den Israëliet dwingen, te
erkennen , wat h i j , zoo lang hij Israëliet blijft, nooit erken-

nen kan of mag: JEZUS is de Mesfias; aan ABRAHAM
als den grooten Herfteller des menscbdoms, a a n j E Z A Ï A s
als den Vredevorst beloofd. Die fmet der dwingelandij over
de gewetens der menfchen mag niet kleven op het Christendom , en allerminst op het Protestaniismus.
Van heeler h a r t e z e g t derhalve Recenfent, die een Christen , en tevens Lid is der Maatfchappij: Tot Nut van V Algemeen, het den Schrijver, b l . 2 7 , n a : „ D e Maatfchappij
„ Tot Nut van V Algemeen (laat daar als een fprekend toon„ beeld onzer wenfchen en bedoelingen. Leert en bevordert
„ zij volksbefchaving in den geest van het Christelijk ge„ loof, de n i e u w e Vereeniging, o n d e r den naam van Tot Nut
„ der Israëliten, zal volksbefchaving, naar het Mdzaïfche
„ geloof, l e e r e n en bevorderen." Ziedaar alvvat de vriend
der menschheid vorderen kan en mag! Immers, profelytenmakerij mag hij tot geenen prijs o n d e r zijne befcherming nemen. Minder heeft Recenfent vrede met hetgeen de Heer
L . , die de z a a k welligc meer uit een bloot wijsgeerig oogp u n t befchouwt, v o o r t s volgen Iaat, z e g g e n d e : „ en er zal
„ geen ander verfchil tusfchen beide Maatfchappijen beftaan,
„ dan dat de eene een v e r k e e r d en de andere een j u i s t ops c h r i f t heeft." Eene hraclitifche Maatfchappij: Tot Nut
van V Algemeen, kenmerkt gewis eene zoodanige Inftelling
voor Israëliten, die in het Christelijk Europa, e n , met nam e , in het Christelijk Nederland leven; terwijl de benaming,
van eene Christelijke Maatfchappij: Tot Nut fan VAlgemeen even d w a a s en befpottelijk (niet in een IsraUitisch,
maar) in een Christen - Koningrijk zou k l i n k e n , a l s , b . v .
eene Christelijke Maatfchappij: Tot bevordering des Christendoms. Hindoes, Israëliten of Mahomedanen zullen toch
geene Maatfchappij vormen, die op Christelijke beginfelen
rustende i s !

Het Hoofdbeftuur der Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, gevestigd in een Christenland, en alzoo als eene
Christelijke Maatfchappij te erkennen, zonder dat die Maatfchappij het bijvoegelijk naamwoord daarvan aan het voorhoofd draagt, heeft, indien wij wél onderrigt zijn, deszelfs
goede dienften aangeboden, o m , cafu quo, en bij het ontflaan eener Israëlitifche Maatfchappij: Tot Nut van V Algemeen, op den grondflag van de Mozai'fche Godsdienst, deze
Inftelling de zusterlijke hand te bieden. Onze Israëlitifche
Landgenooten kunnen hieruit ontwaren, dat derzelver zoogenaamde emancipatie den Christen - wijsgeer en philantroop
niet dan welkom kan wezen. D a n , op het eens gekozen
{landpunt is geene overeenkomst tmogelijk. JEZUS CHRISTUS, dien w i j , Christenen, als den Heiland der wereld erkennen; d i e , voor o n s , de Waarheid, het Licht en het Leven i s , en wiens leer w i j , als eenè leer van God af komftig,
geenszins met de Mozai'fche Godsdienstleer ftrijdig, maar gedeeltelijk op dezelve gegrond (want ook M o z E s was een
dienaar Gods) e n gedeeltelijk verre boven dezelve verheven,
erkennen; d i c n . j E Z U s CHRISTUS als den Gezant des Vad e r s , als den Zoon Gods huldigende, blijven wij te verre
v a n den Israëliet, ook in elke betrekking, (die des burgerlijken levens uitgezonderd) verwijderd, omdat de leer des
kruifes den Israëliet eene beftendigc ergernis zijn en blijven
moet. Komt de Israëliet die fteilte te boven, dan houdt hij op
een Israëliet te zijn — dan wordt hij een gelukkig zoon van dien
ABRAHAM, die zich verheugde, toen h i j , in de gewesten
der eeuwige vreugde, den dag van CHRISTUS aanfchouvven
mogt. Reccnfent herinnerc hier alleen nog aan den Heer L .
het door h e m , bl. 3 0 , in den laacften regel, gebezigde: qui
bene distinguit bene docet; als Christen wenfchende, dat de
volheid der Heidenen inga, en gar.sch Israël zalig worde!
Immers de geest v a n CHRISTUS is de geest GODS — de
geest der Liefde, der ware befchaving, der echte verlichting.
De wijsgeeren voeren ons doorgaans rond in een onbekend
L a n d , - e n zeker is h e t , dat ABRAHAM even m i n , als KOU S , DAVID en JEZAÏAS, ooit aanfpraak maakte op den
titel van wijsgeer.
Joannes en Theagenes. Eene Legende uit de Apostolifche Eeuw.
Door BERNARD TER HAAR. Te Arnhem, bij I. A. Nfjhoff. 1838, In gr. 8vo. VIII en 96 Bl. f 1 - 80.

dichterlijke Legende, die het publiek hier wordt aan
geboden, worde voorafgegaan door eenen welgefchreven
brief aan eenen vriend, waarin de Weleerw. TER HAAR
hem een gefprek herinnert, in hunnen ftudententijd over het
al of niet dichterlijke van de Kerkelijke Gefchiedenis ge
voerd. De brief verplaatfte R e e . insgelijks in zijne Akademiejaren terug, en met genoegen herdacht hij dien tijd, toen
ook hij niet zelden met den Dichter aangename en nuttige
gefprekken hield, en hem van tijd tot tijd in den gemeenzamen vriendenkring de voortbrengfelen van zijnen dichtgeest
hoorde voorlezen. Jaren zijn er federt die genoegelijke da
gen voorbijgegaan; omftandigheden en lotwisfelingen hebben
R e e . niet weder in de nabijheid van zijnen tijdgenoot ge
bragt, en het was hem eene aangename verrasfing, toen hem
de taak der aankondiging van deze Legende werd opgedra
gen. Hij had zich meermalen verwonderd, dat onder het
getal onzer jongere Dichters TER HAAR zijne plaats niet
had ingenomen, en met genoegen vond hij federt een paar
jaren diens naam onder enkele ftukken in verfchillende jaar
boekjes. Met nog meer genoegen zag hij uit deze uitge
breidere proeve, dat TER HAAR ook in dit opzigt het hem
gefchonken talent niet had begraven. Met vermaak zette hij
zich tot de lezing, met vermaak thans ook tot de aankon
diging. Men vermoede niet, dat de oude betrekking hier de
loftrompet zal doen fteken. Het is juist die betrekking,
welke de onpartijdigheid kan waarborgen; want vleijerij is
aan den ftudentenkring vreemd, en gelijk men daar gaarne
het goede opmerkt en waardeert, zoo komt men er ook on
bewimpeld en onverholen voor het gebrekkige u i t , en even
als men er onpartijdig elkander beoordeelt, even zoo neemt
men ook goedwillig en ongekrenkt elkanders beoordeelingen
aan. Zoo wil R e e . dan ook over deze Legende fpreken,
en hij twijfelt n i e t , of de Heer TER HAAR zal in denzelf
den geest zijne aankondiging opnemen, fchoon haar Heller
hem onbekend blijft.
R e e . zal met datgene beginnen, wat hem goed en loffelijk
in dit boeksken voorkwam, en wat hij er op aan te merken
heeft achteraan voegen. Doet men omgekeerd, dan is het
dikwijls, om de bittere pil eenigzins te vergulden, of om
den fchijn van zich af te weren, alsof men enkel maar het
gebrekkige en berispelijke had gezocht. Het eerst, wat R e e .
te prijzen vond, is de gelukkige keuze des onderwerps. Het

is een fchoon en dichterlijk tijdvak, waarin de Legende ons
verplaatst: de Christelijke kerk is nog in haren eerftenbloei;
nog leeft er een
dier Elf getrouwen,
Wier oog Gods Eengen mogt aanfchouwen,
Vol van genade en majesteit,
In 't needrig kleed der fterflijkheid.
En die ééne is h i j , wien
Van 't uitgelezen jongrental
Het zaligst voorregt was befchoren,
Die tot den vriend was uitverkoren,
Dien Jezus lief had bovenal,
D i e , aan den laatften disch gelegen,
Aan 's Heilands borst was neergezegen,
En vroeg, toen allen fmartlijk zwegen:
„ Wie is ' t , die u verraden zal ?"
Het was de gouden eeuw van het Christendom, waarvan de
Dichter zingt:
't Geloof aan 's Vaders Eengeboornen
Stond vastgeworteld in het h a r t ;
De Hoop fchiep hemelvreugde in fmart,
En zaaide bloemen in de doornen;
De Liefde flaauwde en kwijnde niet,
Die 't meest in 't redden van vertoornen
Haar zaligheid op aarde ziet.
Uit dien fchoonen en dichterlijken tijd heeft een der Kerkva
ders ons de hier behandelde Legende medegedeeld, die zelve,
evenzeer als het tijdvak, waarin zij ons verplaatst, voor
eene dichterlijke behandeling uitftekend gefchikt is. De Apos
tel j o AN NES ontmoet te Smyrna eenen jongeling, die door
zijn voorkomen en aanleg hem gunftig voor zich inneemt.
Hij beveelt dien jongeling den aldaar wonenden Bisfchop
emftig aan. Na verloop van eenige jaren komt hij terug,
eischt van den Bisfchop rekenfchap van het hem aanbetrouw
de pand, en hodrt n u , dat de jongeling, na eerst aan de
hem betoonde zorgen dankbaar te hebben beantwoord, zede
lijk verloren is gegaan, en thans aan het hoofd van eene roo-
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"versbende ftaar. JOANNES aarzelt niét, maar Taat zich ge»
leiden nair de plaats, waar hij zich toet zijne medgezellch
ophoudt, wordt voor hem gevoerd, breng: hem tot inkeer,
en geleidt hem tot de Gemeente terug. Dat is de hoofdinhoud der Legende. Welk een rijk veld opent zich hier voor
den Dichter! Het heerlijke beeld des Apostels, de veelbelovende jongeling, zijne ontwikkeling en inwijding in de gemeente , zijn val en zijne terugkeering; hoe veel ftof tot
eene dichterlijke behandeling!
Zien wij nu , wat do Dichter heeft medegebragt, om deze
rijke ftof te gebruiken-, zoo vinden wij bij hem, om met het
mindere te beginnen, over het algemeen gemakkelijkheid en
vloeijendheid van verfificade. Men ziet terftond^ dat het
iemand i s , die gewoon is de taal te hanteren-, die gekuischc
is in zijne uitdrukkingen, en gevoelt, dat harde-en ftootende
zamenvoeging van woorden of vorming van volzinnen
geenszins tot de fchoonheden behoort, maar veeleer eene
zwakheid in taalkennis of eene achteloosheid of eene onverdragelpe verwaandheid verraadt, die den fmaakvollcn lezer
alle evenzeer hinderen. Het ontbreekt daarbij ook geenszins
aan poëzij in de uitdrukking, die gewoonlijk even ver van
platheid als van gezwollenheid verwijderd blijft.
Vooral zijn de descriptive gedeelten van dit dichtftuk gelukfeig gedaagd. Wij zien dit onder anderen in 'de befchrijving van het tooneel, waar t h e a g e n e s als hoofdman der
roovers nederligt. R e e . mag het niet geheel mededeelen,
maar moet toch eenige regels aanhalen., die zijn gevoelen
kunnen ftaven; zij zijn gekozfln uit <de fchildering van de
ftiltc des nachts:
Men hoofde 't kraken Zelfs van ' t mos
En 't ridden van 't verfchiirvend 'blad-,
Wanneer een hinde fprong door *t bcréobi
'Men hoorde 't fijplen zelfs van V-ndt,
D a t , uit zijne aadren opgeweld,
Naar lager bedding voortgefneld,
De wortels lekte van eèn boom
En 'op kwam borlen in den ftroom^
' t Scheen, of igchëel de fchëpping ibad
•En ' t koeltje zelfs;, vermoeid van *t'flutwerebi,
Om naar dè ftilte meë te luisteren»
Zijn adem ingehouden bad.
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Fraal is ook in het vervolg de befchrijving van den droom
des ongelukkigen:
Gedaanten dwarlen langs den droom;
Zij naadren langzaam — wijken weder — '
Zij plompen onder — rijzen o p :
Geraamten met ontvlceschten k o p ,
Die met hun dorre beendren kleppen,
En ftarend op hun hol gelaat
(Dat eensklaps zich voor ' t oog herfcheppeu
En wéér tot mensch bezielen gaat)
Waant hij er de eigen wezenstrekken
Van zijn verflaagnen in te ontdekken;
Zij dreigen met hun o o g , en (trekken
Hunne armen, wijzende op zijn borst;
Hij tast en vindt, om 't hart zich voelend,
Een (lang, in breede krinkels woelend,
En ziet zijn hand met bloed bemorst;
Hij w i l , door fuel zich om te wenden,
Het monder van zich weren, maar
't Heeft zich gevlochten door zijn haar
En blijft gekronkeld om zijn lenden 5
Hij wil zich werpen in den vloed,
Maar ' t water, in welks heldren gleed
Nog draks 't cipresfenblaadje beefde,
Waarover 't maanlicht hupplend zweefde,
Wordt, nu hij 't aanroert met zijn v o e t ,
Een donkerroodo droom van bloed.
Als wij daarbij zeggen, dat verfchillende partijen tan het
verhaal ons met belangdelling vervullen, vooral daar, Waar
de Apostel JOANNES ten tooneele treedt; wanneer wij na
gaan , welk een echt vromen en godsdienftigen geest het ge
heel ademt, en hoe de edelfte gevoelens hier niet zelden op
eene fchoone en treffende wijze worden uitgedrukt, dan zal
het niemand verwonderen, dat R e e . deze Legende eene aan
winst voor onze Letterkunde acht en den Dichter voor hare
uitgave dankbaar is.
En nu even vrijmoedig et» onpartijdig de aanmerkingen,
dte R e e . meent te moeten m*ke». Als Legende vindt hij
het verhaal fchoon; maar hij kan er toeh zulk eene groote
waarde niet aan hechten als TER HAAR, noch ook daarin
T 2

zulk eene geheele overeenftemming met het karakter van
JOANNES vinden: juist in de handelwijze van den Apostel,
zoowel bij de aanbeveling aan den Bisfchop, als bij de teregtbrenging van den verlorenen, ziet hij geheel het karakter der Legende. Doch deze bedenking geldt meer de noten,
dan het dichtfluk. Daarop heeft hij eene groote aanmerking.
Zij betreft de teekening van THEAGENES zeiven. Deze
is goed gelukt, zoowel wat zijne jeugd en eerfte vorming,
als wat zijn berouw en zijne bekeering betreft; maar geheel
onvoldaan bleef R e e . bij de gefchiedenis van zijnen val.
TIUAGESES ftaat te hoog, om zoo op eens zoo geheel
te vallen. Hier had de verbeelding des Dichters de Legende
moeten aanvullen. Menschkundig had hij den jongeling van
fchrede tot fchrede moeten volgen, en zijnen val begrijpelijk maken.
•Het feestmaal wenkt! Bokalen bruifen!
Verbeelding gloeit! De citers ruifchen! enz.
Regels als d e z e , en die daar volgen, zijn hier, onzes inziens , niet voldoende. De gedachte rijst daarbij in ons o p :
hoe kon een jongeling, die zoo buitengewoon hoog ftond,
bij zoo dagelijkfche en gewone verzoeking zoo dadelijk en
hopeloos bezwijken ? De te groote getrouwheid aan de Legende, die toch altijd flechts Legende blijft, heeft hier den
Dichter verleid, en dit gedeelte van zijn ftuk is het minst
gelukt. Het was zeker niet de gemakkelijkfte taak, en wereldkennis en levenswijsheid moesten zich hier vereenigen,
om eene fchildering te ontwerpen, die door waarheid en belangrijkheid had kunnen treffen.
Dat is de bèlangrijkfte bedenking, die R e e . te maken heeft.
Kleinere aanmerkingen zouden woorden en uiterlijke vormen
betreffen. Enkele uitdrukkingen, die R e e . minder behaagden ; heeft hij in het aangehaalde reeds onderftreept. Zoo
zijn er meer, gelijk b . v. de elifie n? voor men; de naam
THEAGENES is ook niet gelukkig gekozen, om de dikwijls
herhaalde en onwelluidende zamentrekking tot THEAAG'NES.
Zoo zou R e e . , indien hij het geheel met TER HAAR kon
doorloopen, nog meer aanwijzen; doch hij eindigt liever met
den wensch, dat de Dichter de Her niet aan de wilgen hang e , maar ons meer dergelijke (tukken mededeele.

Iets over Paus ADRIAAN W , de afkomst en eene korte Le»
vensfchets van dien Utrechtenaar. Door L. E. B O s C H.
Te Utrecht, bij L . E . Bosch, 1835. In gr. 8vo. 122 Bl.
ƒ1-:
V o o r een groot gedeelte beftaat dit Iets uit ftukken, die vroe
ger in de Utrechtfche Courant zijn geplaatst. Daar kunnen zij
in dien vorm goed geweest zijn, zij verdienden waarlijk den
herdruk niet. Er is weinig belangrijks i n , maar wel vindt men
er tallooze herhalingen van hetzelfde. De vorm is onbehage
lijk en afgebroken, en nieuws is er weinig uit te leeren. De
Heer B O S C H heeft zich niet eens de moeite van omwerking
getroost, waardoor het tot een geheel zou verarbeid kunnen
worden. Of het tweede gedeelte belangrijker zal zijn, kan
R e e . niet beoordeelen: op den titel van dit ftukje ftaat 1835,
offchoon R e e . het eerst onlangs ontving. Is dat jaartal
j u i s t , dan blijft het tweede gedeelte welligt wel weg bij
gebrek aan debiet, waarover R e e . zich noch verwonderen
noch bedroeven zoude.

Verhandeling over de zonderlinge uitwerkfelen der menfche
lijke Verbeeldingskracht. In acht Zamenfpraken van de
Familie Groenhof', door \\. TIMMER, Predikant te Garnwerd. Te Groningen, bij ]. Oomkens. 1837. In kl. 8vo.
152 Bl. f:- 60.
llien veel te laat ingezonden en den Schrijver op zijn ver
zoek onbeoordeeld teruggezonden ' antwoord op de vraag,
door de Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen uitgefchrev e n , en op welke het ftuk van Dr. s. P. SCHELTEMA het
eermetaal heeft behaald. Het zou onvoegzaam zijn, beide
ftukken onderling te vergelijken. Zij hebben natuurlijk vele
raakpunten, inzonderheid in de voorbeelden. Het onderha
vige ftukje kunnen wij enkel aanmelden; fchoon het ons
voorkomt, dat de uitgave juist niet noodig ware geweest.
Doch wij moeten tevens erkennen, d a t , als dit vereischte
over het in 't licht geven moest beflisfen, er zoo weinig
boeken zouden uitkomen, dat w i j , om onze bladzijden te
vullen, de beoordeelingen moesten rekken, geljjk wij ze n u ,

tot oppervlakkigheid t o e , moeten bekorten, zullen wij den
imtner fi/roora.enden vloed eenigzjns bijhouden.
Wij vonden in dit dukje dezelfde gebreken, als i n ' s mans
Menschiunde: dezelfde onbepaaldheid van vele uitdrukkin
gen; dezelfde verwarring door het curfijf drukken van vele
woorden; dezelfde verkeerde aanhaling van namen en fchriften. Wij kennen b, v. geen „gefchrift van j . SCHELTEMA
over d e Hekfenprocesfen in Twente", maar we| eene Ge
fchiedenis der Hekfenprocesfen van dien Geleerde (Haarlem
1828.) P e Eerw. WOLTER BEEK heeft, zoover wij we
ten , «ooit eene Verhflndelirg over de voor- en nadeelen der
Verbeeldingskracht uitgegeven, maar wel "eene Redevoering
over dat onderwerp, gehouden tot opening der Algemeens
Vergadering van de Maatfchappij, flraks genoemd (1803.)
HUFFLAND en SWEDENBURG (Q) kunnen drukfouter)
zijn, Misfchicn is dit ook het geval met Oudenaarden, in
plaats van Oudewater, bladz. 67, In zamenfpraken te fchrij
ven, is juist TIMMER'S zaak nier. Onder anderen maak?
eene vreemde figuur bladz, 9 1 : „IVilhelmine.
Hetgeen va„ der in onze vierde zamenfpraak ( N B . ) bladz, 54 van
„ eenen" enz. Ten aanzien van het verhaal, bladz. 7 8 , tee
kenen wij als eene bijzonderheid aan, dat het eenige ver
maardheid heeft gekregen door de (thans zeldzame) prent
van JAN LUIKEN, die zich omtrent dat verhaal vele moei
te heeft gegeven, onder anderen door de kamer op de plaats
zelve af te teekenen. Wij verwijzen paar HENNIMC,
over Voorgevoel en Schijngezigten, D . I , bladz. 280 volgg.,
de lezenswaardige noot van den Vertaler. Dit werk ert dat
van denzelfden Schrijver over de Geesten en Geestenzieners
verdienen, ook nog na het ftuk je van TIMMER, ton aan
zien van het hier behandelde onderwerp, opzettelijk te wor
den geraadpleegd. Eene fchets van den inhoud ware eea
nuttig tqevoegfel geweest.
f

He Familie van Andoufe, een gefchiedkundig Verhaal uit i»
tijden der Dragonnades, onder de regering van L o B EWIJK XIV in Frankrijk. Door A. R A DIJ S , Predikant te
Doesborgk. Ifle Deel. Te Doesborgh, bij Kets en Lam-

breents." J838. In gr. 8vo. IV, XII en 272 B(. f 2 - 9Q.
S e t ia eene moeijelijber taak, dan men gewoonlijk meent,

om ook flechts eenen redelijken Roman te fchrijven, en indien hij eenigïins zal uitmunten, zoo behooren er defcnoonfte en meest verfchillende gaven t o e , waarmede de menfchelijke geest is begiftigd. Verbeelding, gevoel, kennis, juistheid van oordeel, fcherpzinnigheid in het opvatten en naauwkeurigheid in het teekenen van de onderfcheidene karakters,
fijne fmaak en wat dies meer zij, moeten zich hier allen vereenigen; terwijl levendigheid en verfcheidenheid van ftijt een
niet minder groot en belangrijk vereischte is. Hei is daarom
altijd eene gewaagde onderneming, wanneer menfchen, die
door hunne betrekkingen en bezigheden aan eene geheel andere wijze van fchrijven en oplleüen gewoon zijn, zich op
het tfeld des Verhaals of des Romans begeven. R e e . kan
dan ook niet ontkennen, dat het hem fpeec, den naam van
den Eerw. RADIJS, gunftig bekend door verfchitlende gefchriften van godsdienftigen aard, op den titel van dit boekte lezen, niet omdat hij meende, dat het fchrijven vaneenen
Roman met de waardigheid van Leeraar in ftrijd i s , maar
omdat hij vreesde, dat de taak minder voor den Schrijver
berekend zoudo zijn. Misfchien wil de Heer R A p ij s zijn
boek niet geheel als Roman befchouwd hebben. Maar hij
zelf heiefc het toch den naam van gefchiedkundig Verhaal gegeven; hij heeft eene romantifehe inkleeding gekozen, en
moet zich getroosten, daarnaar beoordeeld, ie. worden.. En
dan moet R e e , het boek voor geheel mislukt verklaren.
N i e t , dat er niet veel goeds in wordt gevonden; dat e r a v e r
de zegeningen der Hervorming, over hare voortreffelijkheid
boven het Catholicism? , geene goede en 'ware co behartigenswaardige zaken worden gezegd; maar dat is niet VO.1T
doende, om dit boek eene gunftige beoordeeling te doen ver-,
dienen. De vorm t o c h , waarin dit alles wordt voorgedrag e n , is mislukt-. Ook d a n , wanneer men het verhaal alj
voertuig befchouwt en als middel, om deze of gene w a ? Ï T
heden te leeren en. te verkondigen, moet die vorm zoqdan.ig
zijn, dat het ^.pel worde bereikt, dat da,ardaar de behing;,
Helling wordt geboeid, de aandacht levendig gehouden; adders legt de Romanlezer het boek met verveling ter zijde,
en hij, die iets anders zoekt, dan Roman, flaat het roman,
tifche gemelijk en ontevreden over. Dat zal en moet bij
velen hqt lot van de. Familie van, Jndoufe, zijn. De Schrijver had beter gedaan, lomer een gefchiedkundig tafereel yan
de veivolgiBgan der Hugemte» in Frankrijk op te hangen 5

dan had hij vrijheid gehad, om dit in zoodanigen ftijl te doen,
als met zijne gewone manier meest overeenkomftig was. Nu
zal het een Roman heeten en mist de eigenfchappen daarvan.
Het is niet levendig en onderhoudend genoeg, en blijkbaar
is de Schrijver eerst daar op zijn gemak, waar hij den Ro»
man laat varen. Daar, waar het op de verdediging van het
Protestantisme aankomt tegen het Catholicisme, b . v. in het
mondgefprek te Nimts en in het gefprek tusfchen LODEWIJK
en DE LA FORCE, i s , gelijk het meestal gaat, de tegenpartij
veel te zwak, en wordt overwonnen, zonder dat hij iets van
belang weet in te brengen. Zoo flaan de partijen niet op
gelijken bodem.
Hoeveel de Heer RADIJS aan het door hem in de Voorre
de genoemde werkje: der Pfarrer von Andoufe, ontleend
heeft, kan R e e . niet beoordeelen; misfehieu ware het beter
geweest, dat geheel te volgen. Bij al het goede, wat het
boek nu bevat, kan R e e . er geen gunftig oordeel over vel
len, en acht het w e r k , grootendeels om den gekozen vorm,
mislukt. De Eerw. RADIJS bepale zich liever tot zijn ei
genlijk vak, waarin hij regt nuttig kan zijn.
De uitvoering van het boek is goed.

Scherts en Ernst; door L , RELLSTAB. Uit het Hocgduitsch.
Te Zaltbommel, bij J. Noman en Zoon. 1838. In gr. 8vo.
XIV, 226 bl. ƒ 2 - 6 0 .
H e t grootfte gedeelte van dit boeksken beftaat uit kleine,
luimige, fchertfende opftellen, die wel niet magtig veel om
het lijf hebben, maar zich door den aangenamen, onderhou
denden ftijl met genoegen laten lezen. Het meerendeel ware
echter meer gefchikt voor het Mengelwerk van een Tijd
fchrift, dan voor eenen afzonderlijken bundel. Wij kunnen
alles niet opnoemen , maar Kilt aan op den 3 Augustus, Strahlauer vischtogt, en Kersmisbezoek zijn vol geest en leven.
Van het laatstgenoemde ftukje is het denkbeeld kluchtig,
't Is het verflag van een Kersmisbezoek (*) te Berlijn door
eenen Turk. Grappig zijn zijne uitdrukkingen, en dwingen
(*) Men herinnere zich, dat het Kersfeest voor de Duitfchers i s , wat St. Nicolaas is bij o n s , en op verfcheidene
plaatfen, onder anderen te Berlijn, inderdaad Kermis is,
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den ernftigften een' lach af. Hij noemt b . v. eenen post
meester postpacha, de kramen bazars, enz. Men hoore een
paar trekjes uit vele: „ De moskeen, die zoo weinig in
„ getal zijn, dat het waarlijk fchande is — naauwelijks een
„ dozijn in die groote ftad — zijn de geheele week geflo„ t e n , en men mag er niet eens in. Slechts zondags wor„ den zij geopend, en dan, heb ik mij laten zeggen, blijven
„ nog meer Christenen er buiten, dan er inkomen, 't Is
„ echter ook niet anders mogelijk, want de ftad heeft 250,000
„ inwoners, (dus ongeveer een vierde zooveel ais Stamboul,
„ welk toch de Sultane aller fteden en de parel in den dia„ deem des Profeten blijft) en als alle moskeen tot de laatfte
„ plaats toe vol waren, zoo zouden toch naauwelijks 50,000
„ er in kunnen l De Christenen vieren dus hun Bairams„ feest geenszins met vroomheid, maar door enkel dwaashe„ d e n , die mij zoo onbegrijpelijk voorkomen, dat ik dikwijls
„ mijne oogen niet vertrouwe."
Men hoore hem over de fpeelgoedkramen: „ In andere
kramen zag ik vele duizende foldaten, in lood afgebeeld.
Is het niet goddeloos, de kinderen, want deze fpelen oorlog met die foldaten, zoo tot twist en tweedragt op te
voeden? Dit gefchiedt op andere wijze nog veel meer;
want geheele kasten van dezen Christenbazar zijn met
kleine wapenen, fabels, pistolen, geweren, degens, fperen, dolken, vaandels, trompetten, trommels en ander
krijgstuig opgevuld. En toch wordt de jeugd daardoor
niet krijgshaftig, noch op andere wijze gehard, maar zij
maakt flechts een woest geweld met de wapenen. Ik zag
althans geen knaap een paard berijden, met pistolen naar
't wit fchieten , of iets dergelijks, wat wij onze jeugd doen
beoefenen. Wij ftellen haar den krijg voor als een kwaad,
waarop men moet voorbereid zijn; de Christenen doen
hem voorkomen als een woest vermaak, waartoe men het
hart vroegtijdig opwekt." En zoo gaat het verder.
Het uitvoerigfte opftel is eene Verhandeling over de ijze
ren Spoorwegen. RELLSTAB doet ze befchouwen als eene
Europefche noodzakelijkheid; e n , fchoon zijne verwachtin
gen van den , door algemeen gebruik van dit middel tot fnelle
gemeenfchap, veranderden toeftand onzes werelddeels wat
dichterlijk zijn gekleurd, wanneer hij vraagt, of men niet
nog veel ongelooferijker dingen aan het levende gedacht zou
gezegd hebben, indien men bij den aanvang der Drukkunst
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

alle de gevolgen dier uitvinding tot op onzen tijd badde
voorfpeld, dan kunnen wij hem niet tegenfpreken.

De Burggraaf de Bezien, of historisch-romantifche Tafereelen nis de eerfte tijden van den Vervolgingsoorlog tegen de
Al'aigenzen. Naar het Fransch van F. SO.ÜILI. i . / /
Deelen. Te Schiedam, hij de Munnik en Wijnands.
hgr.
8vo. 634 Bl. ƒ 5 - 4 0 .
W H gelooven, dat het wenfchclijk ware, dat de wetten,
die in de Letterkunde omtrent andere voonbrengfeleii als al.
genieën geldende zijn aangenomen , ook meer geëerbiedigd
werden door de menigvuldige vervaardigers van historifche
Romans. Afgefcheiden van de beoefening der eigenlijk ge.
zegde gefchiedenis, kunnen de gefchiedkundige tafereelen of
Romans alleen dienen, om het bnisfelijke leven, de kenmerkende zeden en gewoonten op eene levendige wijze voor te
Hellen. Maar zulk een fehilderen is ieders zaak nier. En
eenig Voorval uic de gefchiedenra te flofféreu met eenige
moorden, drinkgelagen, maaltijden, minnarijen en befchrijvingén van antieke of middeleeuwfche feesten e:i kleederdragien, is nog geen beantwoorden aan de vereischten in
een' gefchiedkundigen Romanfchrijver.
Gefchiedt die niet
met oordeel en fnnak, dan gelijkt zoodanig verhaal meer naar
een magazijn van rariteiten in den fchoonmaaktijd , dan naar
een kundig tafereel. Maar ook in een ander opzigt kan de
voordelling, al te getrouw zullen wij niet zeggen, maar al
té naakt zijn. Dit een en ander is van toepa.'fi >g op het bovendaande werk van SOUILLÉ. DC gevoelens der Albigenzen of iValdcnz'n worden hier zeef eenzijdig voorgedeld.
Én waattoe dient de zoogenaamde fchildering der bedorvene
zeden van dien tijd? In Frankrijk fchijnt het zoo ver g e komen te zijn, dat, tot bevordering van het debiet der u i t .
komende romans, men öp den t'tel zal plaatfen: zonder ze.
delijke ftrekking. Maar als Nederlanders mogen wij den
Vertaler van dezen Roman met betrekking tot zijnen arbeid
nog afvragen: Cut bono? Waartoe dat uitvoerig verhaal der
zamenkomst van TINETTÉ DE PENAULTIER met den Marquis DE SABRAN? Is het om affchrik te verwekken? Wij
vreezen, dat bij menigeen de ergernis niet verder zal gaan,
dan die van M E R C O R t o s bij BOMÉRÜS, toen hij zeidê*
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Bij S O U I L L É . en door onzen Vertaler getrouwelijk overge.
'zet, is liet eene zatnenkomst in een bordeel!
(*) Odyf. VIII. 339. Indien gij geen Grieksch verftaat,
geachte Lezer, weet dan, dat deze karakters als een vijgeblad dienen, hetwelk hier noodzakelijk is.

Robert de Tweede,
nis uit de Xlde
DE LAVA L. / /
1838. In gr. Bvo.

Hertog
Eeuw.
Deelen.
517 Bl.

van Normandiê. Eene GefchiedeNaar het Fransch van LOTTIN
Te Dordrecht, bij I I . Lagerwey.
ƒ 5 - 80.

D e Schrijver van dezen historifchen Roman is bij onze land.
genooten reeds gunftig bekend door zijne Maria de Media's,
in "onze taal door denzelfden Vertaler overgebrage, Inliet
thans 'aangekondigde werk doet de Schrijver eenen terugfprong, en hueft in hetzelve een tafereel gebaald uit de
elfde eeuw; dus uit een tijdvak, van heiweik flechts weinige
en zeer onvolledige berigten onzen tijd bereikt hebben. Met
des Schrijvers vroeger gefchrift kan daardoor het thans aan.
gekondigde niet wedijveren in gefchiedkundige naauwkenrig•beid der verhaalde gébeurtenisfen. Wat echter betreft de
fchildering naar het leven van middeleeuwfche, deels ruwe
en barbaarfche, deels edele, echt ridderlijke zeden en levenswijze , houdt hij ook hier de aandacht van zijne lezers
o p 'eene belangwekkende wijze levendig; terwijl de afwisfeling van het tooneel der gébeurtenisfen, voorflellende nu
eens onderfcheidene gedeelten van Normandiê en van Italië,
dan weder van Palestina en Syrië, niet weinig tot hec onderhoudende bijdraagt. Ook de verdichte karakters, dat van

den wraakzuchtigen KAHEL en der beminnelijke DEIDZA,
zijn op eene fmnakvolle wijze ingeweven in dit tafereel.
De Vertaler heeft zich loffelijk gekweten van zijne taak,
en dus weder aanfpraak op den lof, reeds vroeger aan hem
gegeven, en mag zich vleijen, dat zijn arbeid met genoegen zal ontvangen worden door onze befchaafde landgenooten.

De Reizen en Lotgevallen van Kapitein JOHN ROSS op zijne
Ontdekkingstogten naar de Noordpoolgewesten: voor jonge
lieden; met zes [Steendruk-^ platen en eene Kaart. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Amfterdam, bij ten Brink
en de Vries. 1837. In 8vo. 247 Bl. ƒ 2 - 4 0 .
H e t was van den ongenoemden Hoogduitfchen Schrijver
geen ongelukkig denkbeeld, de bekende, jongde reize van
Kapitein ROSS in een leesboek voor de jeugd te befchrijven.
Oordeelkundig vangt hij aan met de vroegere reizen naar de
Noordpoolgewesten, die bijna een derde van het boekje in
nemen. Het voomaamfte en wetenswaardigfte van den rampvollen togt met de Victoria wordt op eene gepaste wijze
medegedeeld. De vorm is die van gefprekken tusfchen een*
vader en zijne kinderen; fchoon de laatfte flechts zeer zel
den fpreken, en minder aanmerkingen en bedenkingen oppe
ren , dan wij natuurlijk rekenden. Ook te dezen hebben wij
betere modellen, met name in den nog onovertroffen' Jozef
van HULSHOF F. De voorbereidfelen worden hoog genoeg
opgehaald — tot zelfs het onderwijs, wat geographifche leng
te en breedte is. Kortom, het boekje verdiende en verwierf
eene goede vertaling. Het hadde den Overzetter weinige
moeite behoeve te kosten, die nog beter te verbergen. Zoo
leest m e n , bladz. 8 : ,, Wij zullen ons tot Leipzig (de d a d ,
„ waar de oorfpronkelijke Schrijver van dit boekje woont)
„ bepalen." Waarom niet liever die parenthefe weggelaten,
Amlierdam voor Leipzig in plaats gefield, en het volgende
dienovereenkomftig veranderd ? Druk- en taalfouten moeten
nergens, en allerminst in een boekje voor de jeugd, hinde
ren. Wij vonden hier genoegzaam geene; alleen bladz. 196
ftaat pijl voor peil. De plaatjes (lellen voor: de overwinte
ring van de Victoria en zamenkomst met de Eskimo's (tegen
over den titel) ; het vertrek van dit fchip langs IVoolwich ;
de wijze, waarop de Eskimo's hunne fneeuwhutten bouwen;
het plaatfen der Engelfche vlag op het punt, waar de Magnetifche Noordpool ligt; de Fury-fpits , en het ontmoeten van
de reddende Ifabella. Zij overtreffen verre de zeer onduide
lijke kaart; het onderwerp van het vierde plaatje is voor de
jeugd minst gelukkig gekozen.
Wij bevelen dit werkje met ruimte aan.

No. III. Boekbefch. bl. 99. reg. it v. b.,ftaatPartus, lees
6L 101. reg. : v. o. p o d a l i r i h o , lees roDAi.iii.ias.
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1 C o r . I : 12 memoratis,

quam — pro gradu Doctoratus publico ac folemni
examini

fubmittit

MEER D Ewijs.
et Fittorum.

JANUS

PETRUS

VAND E R

Amftelodami, typis G. van Tijen

1838. Form£ 8vd. Pagg. X I I et 84.

Het o n d e r w e r p , 't welk in deze Disputatie wordt behandeld , fchijnt weinige belangftelling te zullen opwekken. Elders wordt voor bijzondere gevoelens van 1 Cor.
I : 12 partij getrokken, en met eene uitvoerigheid de
verdeeldheden in de Christelijke Gemeenten van Corinthe, Colosfe enz. o n t v o u w d , dat men ook in ons V a derland hiervan niet geheel zwijgen kan. E n bij dit alles hadden wij wel gewenscht, dat de Schrijver een ander onderwerp had g e k o z e n , aan h e t w e l k , wij zeggen
het vrijuit, de door hem genomene moeite veel beter
zou zijn befteed geweest. Nadat reeds alles was o p
fchrift g e b r a g t , en flechts de verbeterende en befchavende hand noodig h a d , verfchenen er nieuwe gefchriften ,
die op dit onderwerp regtftreeks of zijdelings betrekking
hadden. Dit was o o r z a a k , dat de Doctor,
die als kweekeling van het Amfterdamsch Athenaeum tot dit werk
verpligt was , geen tijd h a d , o m , bij de onmogelijkheid
van zijne bevordering tot Theologiae Doctor langer uit
te ftellen, het geheele p l a n , dat hij zich gevormd h a d ,
naar behooren uit te voeren. Hij geeft dus de twee eerfte Hoofdftukken van zijn voorgenomen werk. Het moei jelijkfte en gewigtigfte hield hij a c h t e r , maar geeft, bij
gunftige ontvangst van dit gedeelte, eenige hoop op het
vervolg. M o g t hij maar niet het getal vermeerderen van
zoo velen, die belofte belofte laten blijven !
De twee Hoofdftukken, welke hier niet geleverd zijn,
zouden behelzen, onderzoek naar de denkwijze van tikt
BOEKBESCH.
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bijzondere fekte,
en aanwijzen den invloed, welken die
fektegeest gehad heeft. Gewis hoogstbelangrijke punten,
indien de toeftand der Corinthifche G e m e e n t e , zoover
deze is af te leiden uit de twee Brieven van P A U L U S ,
hieromtrent flechts eenig licht kan ontfleken. Wij twij
felen z e e r , en verlangen daarom hartelijk naar de vervul
ling van de zijdelings gedane belofte.
Dit alles is intusfchen niet gezegd, om aan den jon
gen Doctor den lof te o n t h o u d e n , die hem voor de be
handeling van zijn eenmaal gekozen onderwerp regtmatig
toekomt. Hij heeft gegeven, wat van hem omtrent dit
onderwerp geleverd kon worden. Het Ifte Hoofdftuk
h a n d e l t , p . 5 — 3 4 , over de fekten in de Korinthifche
Gemeente in het algemeen, zoodat § 1 de plaatfen wor
den verklaard, waar van deze fekten wordt melding ge
maakt. Hier vindt men eene uitnemende proeve van kritifche en exegetifche bekwaamheid in den Schrijver, voor
al ten opzigte van de hoofdplaats 1 Cor. I: 1 2 . De
overige plaatfen H . I I I : 4 en 2 1 volgg. en 2 Cor. X : 7
worden beknopt toegelicht, en als hier minder ter zake
dienende afgewezen. § 2 wordt de hoofdzaak voorgefteld,
zoo als deze uit het voorgaande kan worden op
gemaakt. Zij is d e z e , dat er onderfcheidene fekten,
naar de namen

PAULUS,

PETRUS,

APOLLOS

en

C H R I S T U S genoemd, in de beginfels beftonden , die
onderdrukt moesten worden, zouden zij niet in volflagene
verdeeldheid en vijandfchap ontaarden. Eindelijk onder
zoekt § 3 , waar en hoe P A U L U S aan het beftaan van
die fekten heeft kennis gekregen. P A U L U S fchrijft,
dat hem dit was aangebragt door die van c i i L o ë , vs.
1 1 , en het blijkt eenigzins uit H . X V I : 8 , dat P A U 
L U S zich te Efeze ophield. Evenwel verdient a l l e s ,
wat hier van de plaats en den tijd van het fchrijven
dezes Briefs v o o r k o m t , nagelezen te worden.
Hoofdft. I I o n t w i k k e l t , p . 35—84 , den oorfprong en
de wtjze van het ontjlaan dezer fekten te
Korinthe.
Van elk dezer fekten wordt dit afzonderlijk aangewezen,
het uitvoerigfte van die b e i d e , die zich of naar p E -
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T R I J S of naar C H R I S T U S noemden. Het ontftaan
van de fekten, naar P A U L U S en A P O L L O S genoemd,
vermeldt § 1. Hetgeen L U C A S in zijn tweede Boek
heeft verhaald, wordt hiertoe beknopt en zeer gepast
gebezigd. Het min duistere op dit punt behoefde niet
veel omflag. E n toch is hier alles zekerder, dan bij
hetgeen nu volgt. Aangaande de fekte, naar P E T R U S
genoemd, geeft § 2 verllag. P E T R U S is vóór het
fchrijven van dezen Brief waarfchijnlijk niet te Korinthe
g e w e e s t ; fchoon D I O N Y S I U S , omftreeks het jaar 170
Bisfchop te Korinthe,
vermeldt, dat p E T. R U s zoo wel
als P A U L U S die Gemeente gevestigd heeft. Hetgeen
L U C A S Hand. X V : 1 verhaalt, dat te Antiochiè het
geval is geweest, zal ook te Korinthe hebben plaats
gehad. Hetzelfde had p k a t s in Galatiè en ook te Philippi.
Zulke zich indringende broeders gaven voor van
P E T R U S te k o m e n , en ftelden zich tegenover P A U L U S , den Apostel der Heidenen, partij. Z o o ontftond
driederlei fekte, naar den naam van P E T R U S , P A U L U S en A P o L L o s . T e n opzigte van h e n , die zich
naar C H R I S T U S n o e m d e n , beftaat vooral verfcheidenheid van meening, § 3 . Tegen het gevoelen van h e n ,
die meenen, dat P A U L U S het gedrag van hen goedkeurde , die zich naar C H R I S T U S noemden,"verklaart
zich § 4 . Verder wordt het gevoelen van hen beoordeeld , die meenen, dat z i j , die zich naar C H R I S T U S
n o e m d e n , vooral J A C O B U S , den broeder des H e e r e n ,
als hoofd erkenden. Voorts wordt § 6 de meening van
hen o n d e r z o c h t , die de f e k t e , naar C H R I S T U S genoemd , voor geheel of bijna dezelfde houden als de fekte , door den naam P E T R U S aangeduid. Eindelijk vindt
men § 7 het gevoelen des Schrijvers daaromtrent. Zij
was eene op zichzelve ftaande fekte, van de overige
onderfcheiden. Zij nam den naam van C H R I S T U S
a a n , maar flechts als fektennaam,
en daarin handelde
zij even verkeerd als de overigen.
Meer dan de hoofdpunten van deze Verhandeling hebben wij kurmen noch mogen mededeelen, Doch hetgeen
U 2
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medegedeeld i s , zal wel v o l d a a n , om de bekwaamheid
des Doctors in het licht te Hellen. E n leest men in bijzonderheden hetgeen geleverd i s , dan zal m e n , bij eenige kennis aan de nieuwere Uitleggers der Apostolifche
Brieven, menige proeve ontdekken van uitlegkundige degelijkheid , welke ook bij de bediening des Evangelies
uitnemend te (lade komt.

Bijbelsch

Handwoordenboek

en Onderwerpen,
N. Verbonds

van zedelijke

en eenige uitgezochte

cryfe Boeken. Bijeenverzameld
Leeraar

der Doopsgezinde

Te Amfterdam
8vo. VIII

Voorbeelden

ontleend uit de Schriften
plaatfen

des O. en
der Apo-

door D. IJ ZENBEEK,
Gemeente

te

Alkmaar.

, bij W . Brave , Jun. 1838. In gr.

en 484 bl. f 4 - 9 0 .

T e n jare 1835 had de E e r w . IJZENBEEK, in de
Godgeleerde Bijdragen,
IXde D . b l . 6 2 3 — 6 3 0 , dit zijn
Woordenboek aangekondigd. L a t e r , dan hij toen verm o e d d e , komt dit zijn werk in het licht. „ Hij vleit
„ zich e c h t e r , dat het werk zelve hierdoor in volledig„ beid en alzoo in waarde zal hebben g e w o n n e n . " Voorrede , b l . V . T o t opheldering van hetgeen op den titel
van dit werk v o o r k o m t , d i e n e , wat IJ ZENBEEK op
de aangehaalde plaats ( b l . 6 2 5 ) berigt heeft. Het w a s
evenwel niet te denken, dat aan den wensch des Schrijv e r s , b l . 627 u i t g e d r u k t , zou worden v o l d a a n , daar
de artikelen Befcheidenheid,
Geloof,
Kwaadfprekendheïd,
Wanhoop , zoo als deze worden medegedeeld b l .
6 2 7 — 6 3 0 , wel duidelijk deden z i e n , hoe hier alles z o u
worden geleverd, maar geenszins ten gevolge konden
hebben voorlichting, r a a d , teregtwijzing, of iets van
dien a a r d , over het geheele werk. Dan toch zouden
' s mans A m b t s b r o e d e r s , even als h i j , dergelijk een
W o o r d e n b o e k , of althans eenige artikelen , geheel moeten fchrijven. T e n opzigte van die medegedeelde artikelen verlangde IJZENBEEK dit alleen niet. N u het
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Woordenboek in handen is ook van z u l k e n , die bij ge
negenheid ook bevoegdheid b e z i t t e n , om aan 's mans
verlangen te voldoen , wenfchen w i j , dat IJ z E N B E E K
zijn verzoek niet vruchteloos zal hebben gedaan.
Dit Woordenboek voorziet in een gebrek en in eene
wezenlijke behoefte, in zoo verre het een allernuttigst
handboek i s , o m , zonder veel tijdroovendzoeken, voor
Leerredenen, Verhandelingen en andere godsdienftige
fchriften gepaste Bijbelfche voorbeelden te vinden. Ook
bij de keus van te behandelen onderwerpen is dit gefchrift bij uitnemendheid gefchikt. Niet enkel aanvangers in het predikwerk zijn bij het doen van eene keuze
verlegen. Het werk kan nuttig zijn voor Beftuurders
van fcholen en voor Onderwijzers, vooral voor jongelie
den van befchaafden fland en opvoeding, voor meer be
jaarden , o m , door aanwijzing van eenig artikel uit dit
W o o r d e n b o e k , den Bijbel te l e z e n , en daaruit licht en
troost en opwekking te o n t l e e n e n , n a a r de behoeften,
in welke zij telkens verkeeren. Het n u t , dat dit werk
alom (lichten k a n , en bij aanhoudend gebruik zeer zeker
(lichten z a l , is binnen enge grenzen niet befloten. Dit
z o o w e l , als de wijze van b e w e r k i n g , geeft grond voor
de verwachting, dat dit boek van blijvend en voortdu
rend nut zal zijn voor onderfcheidene (landen van men
fchen. Dit Woordenboek is met zorg en vlijt zamengefteld, e n , offchoon Woordenboeken,
als ezelsbruggen,
(pontes afinorum)
met mindere achting worden behan
deld , dan de veelal dorre arbeid der vervaardigers ver
dient , zal dit zijne waarde behouden ook bij z u l k e n ,
d i e , als de ezels,
geene bruggen behoeven. Voorts
heeft de E e r w . Schrijver teregt begrepen (Godg.
Bijdr.
b l . 630) „ de woorden der Schriftuurplaatfen te moeten
„ achterlaten, eensdeels om alle noodelooze uitvoerig„ héid te vermijden, maar anderdeels vooral o o k , om
„ jonge lieden, voor wie ten deele dit Boek beftemd
„ w e r d , bij deszelfs gebruik onder de verpligting te
„ b r e n g e n , den Bijbel zeiven telkens in de hand te «e(
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„ men en op te flaan." Wij meenen genoeg gezegd te
h e b b e n , om dit nuttige werk ruimfchoots aan te bevelen
en deszelfs gebruik te bevorderen. Dat dit werk niet
v e r d e r , dan voor ditmaal, in den Boekhandel zal verfchijnen, wenfchen wij en gelooven wij ook niet. Het
zou te bejammeren z i j n , d a t , onder zoo vele nuttige en
nuttelooze Woordenboeken, juist dit é é n e , dat eene we
zenlijk beflaande behoefte v e r v u l t , zou vergeten worden.
D a n daartoe is n o o d i g , dat aan den Schrijver, op welk
eene wijze o o k , nadere inlichtingen ter verbetering wor
den medegedeeld. Door geftadig gebruik wordt dit niet
moeijelijk, indien men dadelijk optéekent, wat men ont
dekt. Hetgeen van dezen aard i s , werd reeds beknoptelijk aangewezen in de Godg. Bijdr. XUde D . bl. 617
volg. Van ons kan niet gevergd w o r d e n , dat wij nu
reeds aanmerkingen mededeelen. Aanhoudend gebruik
zal met den t i j d , bij al het nuttige en g o e d e , ook het
mindere en verkeerd gefielde aan het licht brengen. Van
den Heer I J Z E N B E E K , die reeds door het bijeenbren
gen van die artikelen zoo veel heeft gedaan, kon men
niet w a c h t e n , dat al de plaatfen eerst na flipt uitlegkun
dige behandeling werden gerangfchikt. Bij zoo groote
verfcheidenheid van onderwerpen en voorbeelden moest
er wel iets onderloopen, dat óf geheel zou zijn wegge
laten , óf anders gefield, indien de uitlegkunde des Bij
bels , zoo als die thans beoefend w o r d t , voor alles gids
ware geweest. Dit is niet gezegd, om dit werk in waar
de te verkleinen, maar om het in waarde en bruikbaar
heid voor het toekomende te verhoogen. Het een en
ander hadden wij reeds aangeftipt, zoo als het kortflondig g e b r u i k , dat wij van dit Woordenboek nog maar
hebben kunnen m a k e n , ons aan de hand gaf. Doch wij
deelen het hier niet mede, omdat zulks met weinig woor
den niet gefchieden k a n , en het toch altijd eerst aan het
oordeel van I J Z E N B E E K dient onderworpen te wor
den. Indien wij ' v e r n e m e n , d a t , bij een' tweeden druk,
dergelijke aanmerkingen worden verlangd, zal
Ree.,
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fpaart G o d hem leven en gezondheid, niet in gebreke
blijven, het zijne, tot verbetering van dit hoogstbelangrijk W o o r d e n b o e k , bij te dragen.

Eenvoudig
Bewijs

en voor Jood en Christen
voor de Drieëenheid

Te Amjlerdam,

bij J . J .

8vo. 35 Bl. fi-

40.

zeer

aannemelijk

in het Goddelijk

Wezen.

Hamelau Tacke.

In

gr.

Dit
zoogenoemde „ eenvoudige bewijs" rust op e e n e ,
naar ons inzien, onbewezene en onbewijsbare hypothefe,
waarop dan wederom andere vaii denzelfden aard ge
bouwd worden. Namelijk, na eene zonderlinge fictie der
verbeelding, (te uitvoerig, om hier voor te Hellen) komt
de Schrijver op deze Helling, die hij aanneemt, doch
welke wij niet bewezen gevonden h e b b e n : H o e grooter (phyfiek of m o r e e l ? ) iemand is boven h e t g e n e , dat
hij voortbrengt, des te minder kan hij in zijn voortbrengfel belang Hellen. ( Z i e bl. 1 1 e . v . ) Ergo „ is
„ het geestelijk W e z e n , dat wij God n o e m e n , te on„ vergelijkbaar g r o o t , om belang te kunnen Hellen in
„ zulke voorwerpen, die uit hunnen aard aan vergan„ kelijkheid, verderving en vernietiging onderworpen
„ z i j n , " (bl. 16.) Ergo „ beftaat er nu eene ftoffelij„ ke fchepping, dan bewijst zulks ook het beftaan eens
„ Tweeden-Perfoons in het Goddelijk W e z e n , ( b l . 17)
„ van wiens beftaan God de onmiddellijke O o r z a a k , " ( a i d . )
welke Perfoon nogtans „ niet gefchapen, maar onge„ f c h a p e n , " en dan „ de Schepper der wereld" is, ( b l .
18.) Doch er beftaat ook eene geestelijke wereld, maar
die ook al weder „ bij den Oneindige gean waarde kan
„ h e b b e n . " Ergo „ moet er beftaan een G e e s t , zoo
„ vele malen verheven boven alle geesten, als d e T w e e „ de-Perfoon verheven is boven het H e e l a l ( m a a r die
kunnen dan i m m e r s , volgens de eerfte Helling, ook w e 
der geen belang Hellen in hunne voortbrengfels) „ een
„ G e e s t , d i e , even als de Zoon van G o d , zijnen oor-
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„ fprong vindt in de Goddelijke natuur des Vaders
en „ zijn beilaan blijkt overvloediglijk uit zijnen invloed
„ op bet hart van den m e n s c h , ( b l . 2 1 . )
Dit i s , zoo veel Ref. zien k a n , hetgene, waarop
de hoofdinhoud van dit ftukje nederkomt, tegen welks
the/es h i j , bij breedere ontwikkeling, veel zou te opponeren hebben. Het komt hem voor te zijn een van
die fchijnbaar vernuftig uitgedachte, maar inderdaad mislukte argument a a priori,
waarmede men zich in vroeger' en later' tijd het hoofd gebroken heeft, om de mogelijkheid en beftaanbaarheid van e e n , zoo men meende,
Bijbelsch leerftuk uit de Rede te bewijzen; en dit niet
van een z o o d a n i g , als het grammatisch - historisch uit
den Bijbel zeiven , uit inhoud en vorm der Goddelijke,
maar zich naar het menfchelijke fchikkende Openbaring
geëxegetifeerd, maar zoo als het door latere Dogmatiek
gefystematifeerd, en met de uitgevondene benamingen
van drieëenhcid,
perfoon en dergelijke, doch van welke
de Bijbel niets w e e t , ( * ) omkleed w a s ; door welk alles
de volmaaktheden des eenigen en waarachtigen G o d s ,
die o n s , zoo veel wij ze noodig hebben te w e t e n , zoo
eenvoudig historisch geopenbaard zijn, meer verduisterd dan opgehelderd worden. — Het fpijt o n s , dat
de ons geheel onbekende Schrijver, wien het aan geen
wetenfchappelrjke k e n n i s , en aan geen vermogen, om
eenen goeden ftijl te fchrijven, blijkt te ontbreken, zijne bekwaamheid aan geen vruchtbaarder onderwerp te
koste gelegd heeft.
(*) Van de eerfle en de daarvan afgeleide zelfs nier, al
waren, 1 JOAN. V: 7 , 8, dc woorden, èvrS ». r. A. — yïji,
zoo echt, als ».ij nu gewisfelijk voor onecht te houden zijn,
zoo wij niet de gehe'éle Kritiek des O. en N . V. op het vuur
willen werpen.
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na voorafgaand
in de provincie

(Uitgeonderzoek
Noord-

ƒ : - 60.

Offchoon wij meenen de Lezers van dit Tijdfchrift
geen ondienst te d o e n , met zoo weinig mogelijk de
p l a a t s , die aan belangrijker onderwerpen toekomt, te doen
innemen door de aankondiging van de gewrochten der
verwilderde verbeelding van Separatisten, zoo gelooven
wij toch , dat het w e r k j e , aan het hoofd dezes vermeld,
offchoon, wat den ftijl, den vorm en het onoordeelkundig aanvoeren der H . Schrift betreft, beneden alle
kritiek, echter hiervan behoort uitgezonderd te worden.
W i j meenen, dat hetzelve niet ongefchikt i s , om , door
eenig verflag, aan onze Lezers eene bijdrage te leveren , ten einde eenigermate den gang te leeren kennen,
dien de zaak der Afgefcheidenen n e e m t , niettegenftaande
a l l e s , wat als zegepraal hunner zaak wordt toegejuicht.
E e n van hunne eigene leidslieden acht h e t , blijkens dit
ftukje,
noodig, het opbruifende van het zoogenaamde
werk des gecstes eenigzins te doen nederflaan. In zijne
Voorrede berispt hij reeds „ die jeuckerigheit, die men , "
zegt h i j , „ doorgaens onder ons befpeurt, om maer op
„ den leerftoel te fitten, en om anderen, in gefette en
„ Hatelijke famenkomften, te onderwijfen, waer veelen
„ n o g t h a n s , maer eene feer fobere gefchiktheid en be„ kwaemheit toe h e b b e n . " De zoodanigen gelast h i j ,
om „ de vooraenzitting in de bijeenkomften te laten va„ r e n . " Zeer ijvert de Auteur tegen het bidden uit
hoogmoed van h e n , die „ eene welluidende, of ook
„ wel eene weemoedige of zangerige ftem h e b b e n , "
tegen „ eene zangerige naar den verzenmakers dreun
„ gelijkende, tegen eene weemoedige fchreijende of lie„ ver huilende, en tegen eene met die beiden vereenigde
„ of op haar zelveftaandelijmigc taaije uitfpraak in
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„ het g e b e d , " tegen het gedurig herhalen van och en
ach.
De Schrijver k l a a g t , dat er in de vergaderingen
der Afgefcheidenen zijn, „ die zoo geducht en onaan„ genaam kunnen f c h r e e u w e n , " dat hij het een ongeluk
noemt „ in hunne nabijheid te ftaan. O o k zijn e r ,
„ die in hun bidden fpreken van menschjens, fehepfel„ t j e n s , kindertjens , fchaapjens , wormpjens , zieltjens,
„ een zegentje en diergelijken, anderen weer zullen al„ dus in hun gebed tot God fpreken:
„ Heere ' t is
„ jou woord , ' t is jou volk , jij hebt het beloofd en
„ zoo meerder."
Deze en dergelijke misbruiken en
kwade gewoonten waren h e t , waartegen verftandige en
getrouwe Leeraren ijverden. Maar men mogt het werk
des geestes niet aanroeren, "men mogt Gods volk niet
beleedigen. Omdat dit gefchiedde, moest men d e B a a l s dienst der Hervormde Kerk verlaten, en zich affcheiden.
Hific Mae lacrymae f E n nu. wordt hetzelfde aan deze
wederfpannigen voorgehouden, niet in eenen befchaafden t o o n , maar in harde bewoordingen; hunne dwaze
uitdrukkingen worden aan de befpotting van een ieder
aangeboden, door dezelve in dit boekje te herhalen.
W i j hebben er vrede mede. Die niet hooren w i l , moet
v o e l e n , %n menige ondeugende knaap , die zich door de
liefderijke vermaning van zijne ouders niet wilde laten
verbeteren, werd gedwee onder de flagen van het fcheepstouw of van den korporaalsftok.
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bij J . O o m k e n s . 1838.
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Heer REDDINGIUS loffelijke melding m a a k t , doch
die hij m e e n t , dat alleen van dienst kan zijn voor h e n ,
die zich eene gezette ftudie van de zaken des A r m w e 
zens kunnen maken. Voor degenen, die dit niet kun
nen of behoeven te d o e n . meende hij een andere leid
draad noodig te zijn: hiertoe .heeft hij de W e t van
28 November 1818 woordelijk overgenomen , en bij elk
artikel aangeteekend, wat hem in volgende Koninklijke
Befluiten als hiertoe betrekkelijk v o o r k w a m , met weg
lating van alles , wat hij als overtollig voor het gebruik
leerde kennen.
Loffelijk is deze p o g i n g , en kan voor dezen en ge
nen nuttig zijn : of zij echter volkomen doelmatig z i j ,
zou R e e . betwijfelen; want velen zullen zich nu bij
elk artikel der bovengemelde W e t met eene menigte an
dere artikels overladen z i e n , en fommige daar terplaatfe
volffrekt niet zoeken. Z o u het niet beter geweest z i j n ,
of elk artikel der bedoelde W e t , met aanwending der
volgende Befluiten , die onderaan konden zijn aangehaald
g e w o r d e n , zoo kort en Waarmogelijk te commentariëren ,
opdat men in voorkomende gevallen duidelijk w e t e , hoe
men dezelve toe te pasfen, en wat men te doen of te
laten h e b b e ; of anders het geheele onderwerp , op grond
der beflaande verordeningen, onder eenige weinige en
eenvoudige hoofdrubrieken te b r e n g e n , en daaronder de
regten en pligten der Armbefturen te dezen opzigte al
gemeen yerflaanbaar aan te wijzen? — Hoe dit ook
z i j , (en misfchien is het variis modis ook hierop toepasfelijk) de Schrijver heeft voor de meerdere bruik
baarheid zijner verzameling door eenen bladwijzer der
voornaamfte zaken gepast gezorgd.

Histoire de la Civilifation morale et religieufe des Grecs,

de P. VAN LIMBURG BROUWER. T o m . I l l et I V .
(Tweede

•Met

Recenfie.j

het vierde Deel gaan wij tot de huifehjkc

be-

trekkingen der Grieken
over.
Oorfpronkelijk waren
hunne zeden eenvoudig, e n , daar zij over 't geheel rijk
dom en weelde m i s t e n , meer met de natuur overeenkomftig. Maar die eenvoudigheid verdween na de Perzifche oorlogen, door den gemaakten buit en de fchatten
der Bondgenooten , die de Atheners,
thans aan het hoofd
der Hegemonie g e p l a a t s t , . onder voorwendfel van oor
logsbelasting , naar hunne Hoofdftad bragten. Rijkdom
baarde weelde, en deze verflapping in de veerkracht der
Natie en het fchromelijklle zedebederf. Dit wordt uit
R e d e n a a r s , Blijfpeldichters en Gefchiedfchrijvers in vele
bijzonderheden aangetoond. T e Sparta
had dit zelfde
bijkans eene E e u w later plaats , > door den voorfpoedigen
uitflag des Peloponnefifchen oorlogs , die de hoofdftad
met fchatten vervulde (1000 talenten, of bijna 2 millioenen guldens.) Daarmede ging de geheele geest der
wetgeving van L Y K U R G U S verloren, hoezeer derzel
ver vormen bleven. Vergeefs was de poging van K o 
ning A G I s , om die te herftellen ; zij kostte hem het
leven. Ook deed de tempelropf te Delphi,
de omkooping der Koningen van Perzië en Macedonië dat zedebederf en die weelde nog toenemen. In plaats der vaderlandfche legers kwamen nu huurbenden o p . Maar
het was flechts de ontwikkeling der kiemen van hebzucht
en kwade t r o u w , die reeds v r o e g e r , blijkens verfchei
dene hier zorgvuldig opgezamelde fporen, bij de Natie
voorhanden waren. (Kluchtig i s , onder anderen, de
gouddorst van

ALKMEON

bij K R E S U S ,

die in des

zelfs fchatkist mogt rondtasten, p . 2 9 . ) De groote
m a n n e n , zoo vele lichtende punten in
Griekenlands
Gefchiedenis, kan men niet tot algemeenen maatfhf der
zedelijkheid Itellen. De oude matigheid ging tot zwelgerij
en dronkenfchap o v e r ; de w e e l d e , de verkwisting van
fommigen was ongeloofelijk. A L C I B I A D E S belteedd e , volgens P L U T A R C H U S , 70
minen(2100guldens)
voor een' hond. De waarde van alles klom allengs hooger.'~ Onder S O L O N betaalde men nog* flechts 35 Hui
vers voor een' geheeien os en 7 ft. voor een fchaap;

ten tijde van S O K R A T E S kon nog een huisgezin van
drie perfonen en twee kinderen van ruim een gulden
daags leven (doch natuurlijk zeer e e n v o u d i g ) ; terwijl
intusfchen reeds toen allerlei lekkernijen uit alle oorden
der w e r e l d , vooral v i s c h , te Athene te bekomen w a r e n ,
zoowel als het kostbaarfle reukwerk en balfemen. Ook
in Thesfaliê en te Thebe was onmatigheid in fpijs en
drank vrij algemeen. Maar weelde en zwelgerij rezen
vooral door A L E X A N D E R ' S veroveringen in het wellustige Azië ten top , waar de Griekfche volkplantingen
in Iönie reeds voorlang het voorbeeld hadden gegeven.
Zij waren echter de eenigen niet. De Syrakufanen w a ren om hunne Siciüfche tafels vermaard, en in Groot.Griekenland
dreef het beruchte Sybaris weelde en verwijfdheid tot een t o p p u n t , dat zelfs in Azië fchier onbekend w a s . Dronkenfchap was algemeen, en fchijnt geene fchande geweest te zijn.
( O n z e Schrijver had er
kunnen bijvoegen, dat de groote P L A T O , in het eerfte
Boek zijner Wetten,
het voor gansch niet kwaad k e u r t ,
jonge lieden zich eens te laten bedrinken, ten einde hun
karakter te beproeven.) N o g erger was het met het
misbruik der fekfenliefde gefield. Dezelve gaf tot veelvuldige twisten en ergerlijke gewelddadigheden herhaalde
aanleiding; en in de regtsgedingen fchaamde men zich
n i e t , dingen te z e g g e n , waarvan thans niemand in 't
openbaar zou durven reppen. Zekere boeleerüer N E / E R A befleelt haren — minnaar P H R Y N I O N en verlaat hem. De verliefde gek betwist haar nu n o g aan
een' tweeden, S T E P H A N U S .
De zaak wordt voor
fcheidslieden gebragt en dus u i t g e w e z e n , dat N E ^ R A
aan P H R Y N I O N zijn geld teruggeven en b e u r t e l i n g s ,
om den anderen d a g , de dierlijke driften van P H R Y NION

en S T E P H A N U S

zal

moeten bevredigen, be-

houdens minnelijke fchikking dier twee. Dit vonnis
wordt door de regtbank bekrachtigd. ( T . I I . p . 7 5 . )
EP^NETÜS
houdt het gelijktijdig
met die zelfde
N E ^ E R A en hare dochter P H A N O . De reeds genoemde
S T E P H A N U S b e w e e r t , dat dit zijne dochter i s . Ook

dit wordt door fcheidslieden bemiddeld, en E P ^ N E T U S bekomt voor 350 gulden de vrijheid, om P H A N O
van S T E P H A N U S ZOO dikwerf te mogen eifchen, als
hij in de ftad k o m t !
Dit onderwerp brengt ons van zelve op den toeftand
der vrouwen.
Deze fpraken zeer vrij over onderwerpen , die bij ons in gezelfchap n i m m e r , of althans zeer
o m i M j e r d , behandeld worden.
Men befchouwde de
liefde n o g , even als in de heldeneeuwen, als eene bezoeking van V E N U S en haren z o o n , als een' volftrekt
onweêrftaanbaren hartstogt.
Doch de tooneelen van
fchaking en moord weken voor de ingevoerde orde der
wetten en toenemende befchaving. Zelfs genoten de
vrouwen zekeren eerbied bij de leerlingen van P Y T H A G O R A S en bij de Spartanen;
en daarom vindt men
ook in de Griekfche Gefchiedenis geene voorbeelden van
uitftekende v r o u w e n , dan in Groot-Griekenland
en te
L acedemon.
Maar eerlijke vrouwen vonden in die befchaving elders de vrijheid n i e t , die de Germaanfche
zeden en het Christendom aan onze Europefche meisjes
en vrouwen doen genieten. Zij moesten zich in afzonderlijke gedeelten der woningen ophouden (ten minfte
bij welgeftelde b u r g e r s , want de kleine huizen der mindere klasfen en ook hunne noodzakelijke bezigheden verboden hier de opfluiting der v r o u w e n ) ; vaders en broeders hadden volkomen gezag over haar en befchikking
over hare hand. Maar dat de Griekfche vrouwen zich
aan deze banden niet onderwierpen, maar het den mannen foms bang genoeg wisten te m a k e n , zou reeds uit
het algemeen bekende voorbeeld der v r o u w van S O K . R A T E S , X A N T H I P P E , kunnen blijken, ( * ) en de vrouw
van een' der zeven W i j z e n , P I T T A K U S , w a s nog
e r g e r ; zij fchopte de tafel o m v e r , waarom de man met
(*) De Griekfche Blijfpeldicht'er MENANDER (wiens
gezag ook PAULUS, 1 Cor. XV: 3 3 , aanhaalt) zegt ergens:
Er is geen huis, waarin de vrouw de eerfte rol in alles fpeèlt,
of het moet eens te gronde gaan. Zie p. 119, Noot 95.

zijne vrienden a a n z a t , en deze troostte de gasten zeer
bedaard. De vrouwen mogten de Qlympifche fpelen niet
bijwonen; de meisjes wel. Ook van het hoogstlosbandige
blijfpel waren de vrouwen volftrekt uitgefloten, doch
niet van het treurfpel, blijkens het v e r h a a l , (hetwelk
onzen Schrijver echter verdacht voorkomt) dat de flangenhairen en zweepen der Furiën in de Eumeniden van
^ S C H Ï I U S eene ontijdige verlosfing bij eene der aanfchouwfters zouden hebben te weeg gebragt. Ook van
onderlinge maaltijden der mannen waren de vrouwen uitgefloten , doch niet van vele openbare godsdienflige feesten. Het is w a a r , de Schrijver haalt hier vele getuigenisfen aan uit latere Romans (meest uit de vierde
E e u w onzer tijdrekening) ; maar die daadzaken worden
ook door andere Schrijvers b e v e s t i g d , en P E R I K L E S
fpreekt bij de lijkplegtigheid der eerfte gefneuvelden in
den Peloponnefifchen oorlog ook de vrouwen aan. Hoe
het z i j : meer of minder vrij volgens de wetten,
de
vrouwen wisten wel middelen, om zich met de daad in
vrijheid te ftellen, zelfs een losbandig leven te leiden,
en overfpelers in huis te brengen. Het was een gezegde van een' wijsgeer:
„ Hebt gij eene fchoone vrouw V
„ gij hebt haar gemeen met anderen; eene afzigtige ?
„ dan hebt gij verdriet." De p o g i n g e n , om de vrouwen
binnen de palen der zedigheid te houden of terug te
brengen, waren vergeefs. Nogtans bereikte het zedebederf in Griekenland geenszins de hoogte als in Azië
en in latere dagen te Rome.
T e Sparta alleen werd
het overfpel gewettigd,
onder voorwendfel van voor de
reinheid der zeden en tegen de jaloerschheid te w a k e n ,
en aan Sparta fterke en gezonde kinderen te verfchaffen.
Men m o g t , ja men moest, in zekere gevallen, zijne
vrouw aan jonge en fchoone burgers leenen! „ Men
„ m o e t , " zegt de Schrijver t e r e g t , „ de vooringeno„ menheid der Schrijvers bewonderen, die met eene al„ lerlieffte naïveteit
b e w e r e n , dat m e n , dank zij die
„ goddelijke w e t t e n , nooit van een overfpel te Sparta

„ hoorde. Dat is zoo veel gezegd, a l s : in eene roo„ verbende is geen enkele d i e f ! " N u , die Spartaanfche burgeresfen overtroffen dan ook alle de andere
Griekfche vrouwen in zedeloosheid en heerschzucht te
g a d e r , ( p . 165.) ' De veelwijverij had intusfehen alleen
bij de Macedonifche
Koningen plaats. (Die van s o KRATES wordt ontkend.)
W i j komen nu op het punt der Heiair en , door den
Schrijver te regt door Courtifanes vertaald, doch waarvoor onze taal geen woord heeft. De Franfchen heb-

ben den naam en de zaak in NINON DE L'ENCLOS.
Onze Schrijver leidt den oorfprong dezer talrijke klasfe
van vrouwen af van de z u c h t , die velen der andere
fekfe bezielde, om zich van het j u k , dat door wetten
en gebruiken op de getrouwde vrouw d r u k t e , te ontflaan. De Hctairen
hadden doorgaans meer talenten
dan de meisjes, tot het huwelijk beftemd. E r waren
er echter o o k , d i e , als llavinnen van anderen, tot het
fchuitn harer fekfe behoorden , en niet veel van dergelijke vrouwlieden in onze groote fteden verfchilden.
De eigenlijke Hetairen
daarentegen waren perfonen,
wier veeltijds befchaafde omgang eenigzins kon opwegen tegen hare onverzadelijke h e b z u c h t , waarmede zij
foms vorftelijke fchatten wonnen.
Nogtans verftrekte
de omgang met de Hetairen volflrekt niet tot fchande.
Staatslieden , veldheeren, redenaars, wijsgeeren zelfs bezochten die openlijk. De reden daarvan is niet verre te
zoeken. De gewone vrouwen waren o n k u n d i g , onbefchaafd, en hare opvoeding hield haar van alle bevallige
talenten verwijderd. V r o u w e n , d i e , door haren wegflependen o m g a n g , vernuft, en fomtijds kunstvermogen , den geestvollen Griek een aangenaam onderhoud
b o d e n , en tevens door hare fchoonheid zijne zinnelijkheid flreelden, waren voor dit v o l k , dat de bevalligheid naar ligchaam en ziel a a n b a d , onweêrftaanbaar.
Ook wisten deze vrouwlieden (want in den grond waren zij toch alle verachtelijk) de uiterlijke welvoegelijkheid foms zeer goed te b e w a r e n , en hielden zelfs een

zeer groot huis o p . — Men kan niet ontkennen, dat
fommigen wezenlijke liefde voor hare minnaars koesterden. De meestberoemde Hetairen waren T H A R G E L I A ,
P H R Y N É , -die a a n b o o d ,

de door A L E X A N D E R ver-

nielde muren van Thebe te h e r b o u w e n , de beide L A Ï S s E N , de eene in Sicilië, geliefde van A R I S T I P P U S ,
de andere tijdgenoote van P H R Y N É , wier roem ( ! ) zij
zelfs nog overtrof, e n e i n d e l i j k d e b e i d e A S P A s i A ' s , de
eene minnares van dén jongeren C Y R U S , de a n d e r e ,
hoezeer opvoed/Ier in een Infiituut van flechte
vrouwlieden , de geliefde, daarna de echtgenoote van den groeten

PERIKLES ,

door

SOKRATES

meermalen

be-

zocht , ' fchrander en doorkneed in r e d e k u n s t , wijsbegeerte en ftaatkunde, doch na den dood van haren verhevenen gemaal — de vrouw van een' osfenkooper.
Ons bellek verbiedt ons veel te zeggen van een voor
de Griekfche befchaving zeer belangrijk, maar treurig
o n d e r w e r p , de mannenliefde.
D e Hoogleeraar denkt
daarover in geenen deele z o o gunllig als fommigen, w e l ke hierin flechts (ten minlle wat de meer edele Grieken
betreft) eene meer verhevene vriendfehap of zoogenaamde Platonifche liefde zien ; gelijk de beroemde J A C O B S ,
in wiens gundig gevoelen omtrent de Griekfche vrouwen onze Schrijver ook niet kan deelen. De talrijke
plaatfen, hier aangehaald, bewijzen veeleer de ontzettende w a a r h e i d , dat er in de gouden E e u w van Griekenland (en later vooral o o k ) geen onderfcheid in dit
opzigt tusfchen de beide fekfen beflond, ( p . 2 3 1 , N o t e
2 1 . ) De grootfte mannen waren aan die onnatuurlijke
misdaad overgegeven. Nogtans worden er uitzonderingen gemaakt omtrent de zoogenaamde liefde der Spartanen der gevlijde fchaar bij de Thebanen, van S O K R A T E S en eenige anderen. D o c h , zelfs op de onfchuldigfte wijze uitgelegd, had deze liefde of hartstogtelijke
vriendfehap de noodlottige u i t w e r k i n g , dat zij den onfchuldigen omgang met v r o u w e n , die op d e befchaving
der beide fekfen zulk eenen gunftigen invloed h e e f t ,
grootelijks benadeelde, en de verachting voor de z w a k BOEKBESC.H.
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kere' k u n n e , tot onberekenbaar nadeel van d e z e , voltooide.
De befchouwing gaat thans over tot die eigenfchappen
des v o l k s , die minder van uiterlijke omftandigheden afhangen en meer in het volkskarakter geworteld z i j n , zoo
als de eenvoudigheid en naïveteit der uitdrukking omtrent gewaarwordingen en behoeften, die bij de hedendaagfche volken altijd zekere omfchrijving of Euphonismus vereifchen. W e l is waar kan men de morfigheden
van A R I S T O P H A N E S niet op rekening dier eenvoudigheid ftellen; maar men vindt ook bij kuifche Schrijvers , zelfs bij Treurfpeldichters, foms eene regtftreekfche vermelding van 't geen v/if nooit met den naam noemen. H e t is w a a r , de in dezen meest terughoudende
Schrijvers zijn op verre na niet altijd de onfchuldigfte,
(blijkens de vroegere Franfchcn) en eene zekere vrijheid
van uitdrukking kan met de onfchuldigfte, reinfte ziel
gepaard g a a n , blijkens onzen Vader C A T S ; maar onbeschaamdheid van uitdrukking is toch juist het tegendeel
dezer naïveteit,
en wij vinden die dikwerf evenzeer bij
de Grieken,
als bij de Franfchcn der Omwenteling
( b . v . bij P A R N Y , den Schrijver van Justine,
en B É R A N G E R . ) Hoezeer dus het gefielde des Heeren
B R O U W E R in zekeren zin waar i s , komt het ons echter v o o r , dat hij de onfchuld der Grieken in dit opzigt
w a t te ver uitftrekt. Maar in andere opzigten was zekerlijk hunne manier van denken en fpreken veel meer
met den ftempel der eenvoudige, ongefluijerde natuur
gekenmerkt, dan bij ons nieuweren, die een volk van
complimenten uitmaken. De Grieken hadden in 't geheel veel van kinderen, ook in hunne ligtgeloovigheid
en zucht voor het w o n d e r b a r e , waarvan hier treffende
Haaltjes bijgebragt w o r d e n , doch onder welke het ons
v e r w o n d e r t , P Y T H E A S van Ma rfei lie te zien aangevoerd ; een' m a n , van wien de geleerde S C H L Ö Z E R
in zijne Allgemeine Nordifche Gefchichte ( S . 1 3 , 194)
z e g t , „ dat hij van Noordelijk Europa meer geweten
„ heeft,

dan beide P O L Y B I U S en S T R A B O ,

die aan

„ de geleerde wereld veel grooter nut zouden gedaan
„ h e b b e n , indien z i j , in plaats van uit bloote onwe„ tendheid zijne berigten als fabelen uit te krijten, meer
„ daarvan hadden opgeteekend." Die zee/pons of long
bij Thulê is zekerlijk eene ongerijmde fabel; maar de
goede p Y T H E A s (de eerfte, d i e , als ooggetuige, ons
berigten van Noorwegen en Pruis/en geeft) had die van
anderen, even als H E R O D O T U S die van zijne goudbewakende mieren, zoo groot als honden, en niemand
zal daarom den Vader der ongewijde Gefchiedenis voor
leugenaar fchelden, gelijk onze Schrijver eenigermate
doet met te zeggen: „ P Y T H E A S , qui pretend
avoir
„ fait un voyage dans le nord de F Europe"
W i j ontvangen daarop een zeer kort (misfchien wel
wat al te kort) verflag van de verftandelijke
ontwikkeling der Grieken,
die toch op hunne zedelijke en godsdienftige den onmiddellijkften invloed had. Hunne ontwikkeling Helde altijd den hoogden prijs op ligchaamsoefeningen en poëzij (Gymnastiek
en Muzijk),
en ook
hunne gefcbiedkunde, welfprekendheid en wijsbegeerte
waren menigwerf dichterlijk. H e t is bekend, dat Athene het brandpunt der Griekfche letteren w a s .
Sparta
deed daarvoor weinig of niets. D e Beotiërs hadden dit
lot met ons Nederlanders
gemeen, dat men h e n , de
landgenooten
TARCHCS,

van

PINDARUS ,

(ook

KORINNA

E P A M i N O N D A S ,

de

en P L U waardige

leerling van den Pythagoreër' L Y S I S , had hier genoemd
kunnen worden) uit een dwaas vooroordeel, van botheid befchuldigde — om h u n vochtig klimaat. Daarenboven muntten de Grieken uit door vele voortreffelijke
zedelijke eigenfchappen, zoo als herbergzaamheid en
gastvrijheid, (alweder de vreemdeling - h a t e n d e , ftugge
Lacedemoniërs
uitgezonderd) humaniteit of hooge menfchelijkheid; waarbij onze Schrijver alle wreedheden in
de oorlogen niet wil in aanmerking hebben g e n o m e n ,
daar die altijd plaats hebben in burgeroorlogen,
en
eene te hunnen opzigte zeer gunftige vergelijking maakt
met de oude Israëlieten,
van welke hij de erglte wreedV 2

heden in eenige regels bijeendringt, en de
Europeen
der Middeleeuwen. Doch hierin is hij met zichzelv' in
tweeflrijd, waar hij boven ( T . I I I . p . 6 2 , 63 , 67)
vele wreedheden der Grieken verhaalt, waarbij men nog
vele andere, gelijk het bloedbad te Korcyra,
den moord
der gevangene Atheners te Syrakufe,
de gruwelen van
A G A T H O K L E S , enz. zou kunnen voegen; en wil
hij dit alles als gevolgen der burgeroorlogen verdedigen,
dan mag hij ook de door hem aangevoerde trekken uit
de Joodfche Gefchiedenis niet rekenen, die alle gedu
rende burgeroorlogen plaats hadden. E n wat de Mid
deleeuwen aangaat, flechts één trek daarvan moge hier
flaan ter beantwoording van de fnoodheden van fommige
roofridders: De Middeleeuwen hebben in de meeste lan
den van Europa de jlavernij
afgefchaft.
Dit ging het
vermogen der Griekfche wereld te b o v e n ; het was al
leen mogelijk door het Christendom. Voorts fchiet Spar
ta , met hare ontmenschte moeders , (ware tijgerinnen ,
die zich verheugden en juichten bij het fneuvelen harer
zonen) ook hier weder bij de overige Grieken te k o r t ,
van welke hier zeer vele fchoone trekken der edelfle menfchelijkheid, en ook van zorg voor armen en ongeluk-,
k i g e n , ja zelfs voor dieren, worden opgezameld. De
Atheners onderfcheidden zich nog boven de andere Grie
ken door dat tragifche medegevoel met de ellenden en
rampen hunner medemenfehen, hetwelk, in de meester
lijke treurfpelen hunner drie Hoofddichters zoo treffend
wordt uitgedrukt. Met deze eigenfehap gaan vrolijkheid
en gezelligheid doorgaans g e p a a r d , en ook deze beziel
den de Grieken,
de Atheners v o o r a l , in eene hooge
mate. Daaruit kan men zelfs vele hunner ondeugden
verklaren (niet vergoelijken). Die vrolijkheid deed hen
zelfs bij openbare rampen hunne fpelen niet flaken, en
de Blijfpeldichters d u l d e n , wanneer zij zoowel .hunne
Goden als edelfle flaatslieden befpottelijk ten tooiti fiel
den. Ook in hunne D i c h t e r s , tot in H O M E R U S t o e ,
flraalt die vrolijkheid door. De ganfche levenswijze der
Grieken was gezellig. Zij bragten den dag niet in h u i s ,

gelijk w i j , maar op de marktplaats of onder de galerijen en in de worftelperken d o o r ; vandaar, dat de meeste ftadgenooten elkander kenden. De Republiek
van
P L A T O is geheel een afdrukfel van den
Griekfchen
geest. Het fchoone in alle v o r m e n , doch vooral in die
van het menfchelijk ligchaam, werd door de Grieken
aangebeden; en uit deze eigenfchap, gevoegd bij hunne
veelvuldige worftelfpelen en andere ligchaamsoefeningen,
laat zich eenigermate de algemeenheid diens fchandelijken
hartstogts verklaren, waarvan wij vroeger gefproken hebben. Bij dit fchoonheidsgevoel voegde zich fmaak en
gevoel voor het welvoegelijke (hoewel anders gewijzigd
dan bij o n s ) . De drie Bevalligheden ontvingen in Griekenland Goddelijke eer. Hoezeer ook de Lacedemoniêrs
aan die Godheden offerden, toonde nogtans de morfigheid en onvoegzaamheid van hun uiterlijk voorkomen
w e l , dat zij hare dienst niet kenden. Vooral in dichtkunst , muzijk en dans huldigden de Grieken het fchoone.
Van het eerfte is zulks door hunne nooit geëvenaarde meesterftukken b e k e n d ; hoe gevoelig de Grieken
voor poëzij w a r e n , blijkt onder anderen aan eenige in
Sicilië
gevangene en verkochte Atheners,
aan welke
hunne Heeren voor het opzeggen van verzen uit E UR I P I D E S de vrijheid fchonken. Bij alle maaltijden waren zangers of zangeresfen, en de gebarenfpelen of danf e n , door de Pantomimen
uitgevoerd, en die geheele
dichterlijke fchilderingen voor oogen fielden, m o e t e n ,
volgens de befchrijvingen, die wij daarvan hebben, alles,
wat de tegenwoordige Balletten bevalligs mogen hebben,
zeer verre achter zich hebben gelaten. Maar ook in de
beeldende kunflen heerschte het fchoonheidsgevoel. M e n
kan zich naauwelijks een denkbeeld maken van het aantal ftandbeelden, hetwelk alle de Griekfche fteden verfierde,
wanneer men n a g a a t , hoeveel P A U S A N I A S ,
na Griekenlands diep v e r v a l , in de tweede E e u w onzer
jaartelling er nog vond. W a t de kunflen, vooral po*ëz i j , aangaat, zoo waren de Spartanen daarvoor niet geheel ongevoelig, en men maakt gewag van liedjes, die

zij bijzonder beminden en veel daarvan hadden; maar
zij hadden eenen onveranderlijken afkeer van alle nieu
wigheden , ook in dit o p z i g t , en zekerlijk, althans in
de muzijk, geenszins ten nadeele der zedelijkheid; want
de Grieken, vooral hunne Wijsgeeren, fielden een hoog
belang in de m u z i j k , tot veredeling van den mensch.
Zij zouden n i e t , gelijk tegenwoordig zoo vele onberadene beoordeelaars, van een al te vermaard, walgelijk
en zedeloos duivelsiluk hebben gezegd: O, het Jluk is
niets, maar de muzijk is zoo fchoon ! E r is dus geen
verband meer tusfchen toonkunst en zedelijke ftrekking
van eenig kunstwerk. De Griekfche Gefchiedenis heeft
het wel anders getoond. Toen de muzijk losfer, wellustiger, ongebondener w e r d , vervielen ook de z e d e n ;
de toonen dienden niet meer om de ziel te verheffen,
maar om moeijelijkheden te overwinnen, en de toonkunftenaars
werden alleen geprezen, naarmate zij hierin
Haagden.
Zietdaar eene f c h e t s , of liever een dor geraamte, van
een uitnemend welgevormd en krachtig ligChaam; een
werk, hetwelk wij aan onze lezers ten fterkfte, als waar
lijk klasfiek,
durven aanprijzen. Reeds verlangen wij
zeer naar de volgende D e e l e n , (*) welke de Godsdienst,
de wijzigingen, welke dezelve in latere tijden heeft on
dergaan , de feestfpelen, de opkomst en de vorderingen
der Wijsbegeerte, en derzelver invloed op de zamenlev i n g , behelzen moeten, en zekerlijk, even als deze twee
D e e l e n , voor den denkenden beoefenaar der Gefchiedenis
en Volkenkunde de nuttigfte wenken en daadzaken zul
len bevatten.
(*) De waardige Steller dezer oordeelkundige Recenfie
mogt, helaas! de vervulling van dit verlangen niet bele
ven. Redact.

Astraea. Verzameling van de belangrijk/ie Regtsgedingen in
Europa. I/ie Stuk. Te Rotterdam, hij' T. J. Wijnhoven
Hendrikfen. In gr. 8yo. 116 Bl. f'l •:

V V elk een weldfche titel: Verzameling van de belangrijkfle
Regtsgedingen in Europa! En wat ontvangt de lezer? In
de rubriek Hoven van Asfifes vindt men eerst: Moord van
eene v r o u w , met hare toeftemming door haren minnaar gepleegd, benevens des moordenaars ergerlijke vrijfpraak door
de Gezworenen bij het Hof van Asfifes der Seine. Vervol
gens eenen broedermoord, met veroordeeling ter dood van
een' vader en zijn' zoon, door het Hof van Asfifes te Bastia. Belangrijker dan het verhaal dier gruwelen is het Pro
ces van den Heer KERGORLAY, ex-Pair van Frankrijk,
en den Heer DIEUDJS, gelastigde van de Quotidienne, waar
bij de aangeklaagden, ter zake van aanranding der regten van
Koning LODEWIJK-PHILIPS, veroordeeld worden tot ge
vangenis en boete. Te voren was de Heer KERGORLAY
op dezelfde befchuldiging vrijgefproken; nu wordt h i j , die
woorden herhaald hebbende, veroordeeld; doch ook nu eerst
is er regt gedaan. De vorige vrijfpraak der Gezworenen was
zoo fchandelijk, als die van de oproermakers te Straats
burg. — Daarop volgt Correctionele Politie in Parijs, en
onder dien titel vindt men verflag van twee kluchtige zaken,
die van geen het minfte belang zijn. Nog jammerlijker is de
keus van de Schoolmeester, als proeve van Burgerlijke Regtspleging. Iets beter i s , Regtbank van Koophandel te Parijs:
verantwoordelijkheid van herbergiers. Ten befluite volgt het
verflag van een vrij romanesk geval; voorts iets over een'
dommen boer, en het verhaal van een oproerig liedje, door
een' dronkenman te Parijs gezongen, benevens deszelfs vrij
fpraak door de Gezworenen. De drie laatfte gefchiedenisjes
maken de zoogenaamde Mengelingen uit.
Eigenlijk flaat in het ganfche boekje niets of bijna niets,
dan hetgeen Recenfent reeds lang in de Gazette des Tribunaux gelezen heeft. Maar in dat Regtsgeleerd dagblad ko
men ook (en dit maakt er de verdienfte van uit) zeer be
langrijke twistgedingen en beflisfingen, vooral in burgerlijke
en handelszaken, voor. Waarom, zoo men die Gazette plun
deren en den roof aan ons publiek mededeelen wilde, dan
toch niet beter gekozen ? Is h e t , om iets voor het algemeen
te leveren ? Want voor Regtsgeleerden, die alles, wat hier
voorkomt, voor zoo veel er iets uit te leeren Valt, elders
beter kunnen vinden, is zulk een Tijdfchrift van geen de
minfte waarde. Dus voor het algemeen? Maar wat heeft
dat nu aan zulk een zamenraapfel, op zijn best gefchikt,

om alwac naar regtspleging gelijkt (want daar fchijnen de
voorbeelden naar uitgezocht) als ongerijmd of als befpottelijk
te doen befchouwen, en voorts het hoofd met eenige verwarde denkbeelden van regtsleer te vervullen, waardoor de
eenvoudige geheel van den weg wordt afgebragt ? Wat zou
men er van zeggen, indien eens een Medisch Tijdfchrift verfcheen, met het oogmerk om daarin eene aangename lectuur
aan de menigte te verfchaffen! Dat doel zou immers dwaasheid zijn? Maar met dé Regtsgeleerdheid is het eveneens;
zij is niet gefchikt om het publiek te vermaken. Tot verdere voortzetting dezer Astraea, tenzij geheel anders ingerigt, dan het Voorberigt vreezen doet, kunnen wij dus den
Uitgever niet aanmoedigen.

De Maan en hare Bewoners. Door H. VAN BLANKEN,
Zeeraar der Wis- en Natuurkundige Wetenfchappen. Met
eene Kaart. Te Zwolle, bij J . J . Tijl. 1838. In gr. 8vo.
2 5 Bl. f: - 6 0 .
THEODOSIÜS van Tripolis over den Bol. Door en bij denzelfden. 1836. In gr. 8vo. 4 0 Bl.f.:- 60.
1. Hetgeen de titel belooft aangaande bewoners der maan,
beftaat flechts in zeer weinige woorden. Er is dan ook niet
veel van te zeggen; de ijdele gistingen, waartegen wijlen
(helaas 1) de beroemde Hoogleeraar MOLL in eene uitftekende Oratie waarfchuwde, brengen ook geen het minde
nut aan, en de droomen van onzen anders grooten H U VG E N s (Cosmotheoros') , van FONTENELLE (fur la pluralitè des mondes) en anderen, konden gemakkelijk vermeerderd
worden. Met regt vergenoegt zich de Heer VANBLANK E N met de erkentenis, dat wij er niets van weten. Doch
dit neemt niet w e g , dat wij ons niet met hem verwonderen
over de flerke verbeeldingskracht van eenen man, die deftrepen in den Schröter, van elders (onder anderen uit het b e .
kende werk van Prof. SOMMEI, Tafereel, D . I . PI. I X ,
Af b. 5 3 , 5 4 ) bekend en hier onder de Maankaart afgebeeld,
„ voor de perfpectief eener ftad" kon aanzien. De Hoogl.
GRIETHUIZEN heeft de gronden voor zijn gevóelen, „ d a t
de maanbewoners in gewelfde vertrekken onder den grond
leven,," elders breedvoeriger uiteengezet; e n , die onderftel-

ling eenmaal aangenomen zijnde, is het denkbeeld (welks
waarde wij aan zijne plaats laten) niet zoo vreemd te ach
ten. Het verwondert ons, dat de Schrijver niet gezegd heeft,
dat dag en nacht, morgen en avond op de Maan tevens zo
mer en winter, lente en herfst zijn. Het werkje is anders
een welgefchreven, vrij goed geordend overzigt vanhetvcornaamfte, dat voor een befchaafd, maar onfterrekundig pu
bliek, van den wachter onzer aarde te zeggen valt. Het is
wetenfchappelijker, dan dat van zijnen ftadgenoot OOST
KAMP, d i e , fchoon niet genoemd wordende, in een paar
aanteekeningen teregt gewezen wordt. Wij verlangden echter
ook iets nopens den invloed van de maan op de aarde, met
iets over ebbe en vloed. Het zal wel eene misftelling zijn,
dat de beroemde HERSCHEL op bladz. 19 befaamd heet.
Het maankaartje is te klein, om goed te kunnen zijn.
2. is het Ifte ftukje van eene Nederduitfche uitgave der
Sphaerica van THEODOSIÜS, waarop nog drie zouden
volgen, blijkens het Voorberigt, geteekend 1 Julij 1836. Desniettegenftaande hebben wij het eerst onlangs ontvangen, en
federt niets meer gehoord van het voortzetten eener uitgave,
waarvan wij het nut nog niet inzien.

Mijne Reis naar Portugal, in de Lente van 1836. Door
GUSTAAF VON HEERINGEN. Uit het Hoogduitsch door

STEENBERGEN VAN GOOR. ///Deelen. Te Deventer,
bij M . Ballot. 1838. In gr. 8vo. Te zamen 698 Bl.

fl-:

T o e n Prins FERDINAND van Sakfen-Koburg zich, in de
lente van,1836, naar Portugal begaf, om aldaar met de nog
jeugdige Koningin-weduwe, Donna MARIA, in het huwelijk
te treden, vergezelde hem derwaarts onze Schrijver, — in
welke hoedanigheid blijkt echter niet duidelijk — en aan diens
verblijf in Portugals hoofdftad gedurende eenige maanden is
dit reisverhaal zijne geboorte verfchuldigd. De Heer VON
HEERINGEN vertrok van Koburg, in het begin van Maart,
over Wurtzburg, Affchajfenburg, Frankfort, Maintz, Koblentz, Aken en Luik, naar Brusfel. Na een verblijf aldaar
van eenige dagen, begaf de Schrijver zich over Rijsfel,
Duinkerken, Grevelingen en Calais naar Londen, en vond al
daar zijnen vorftelijken meester, met wien h i j , n a , zoo veel
het verblijf van eenige dagen toeliet, de merkwaardigheden

van Londen te hebben befchouwd, fcheep ging, en omftreeks
eene maand na zijne afreize uit Duitschland te Lhfabon aan
kwam. Het eerfte Deel wordt befloten met de befchrijving
der plegtigheden van het huwelijksfeest van het vorftelijk paar.
De beide andere Deelen behelzen het verhaal van des Schrij
vers verblijf gedurende twee maanden te Lisfabon, der per
fonen , die hij daar leerde kennen, hetgeen hij van het karak
ter, de zeden, gewoonten en volksvermaken der inwoners
opmerkte, zijne uitftapjes in de omliggende landftreek, in één
woord alles, wat hij der vermelding waardig heeft geoordeeld.
Aan het einde van het derde Deel breekt het verhaal zeer
onverwachts af met het berigt, dat onze Reiziger in het be
gin van Junij op een Fransch fchip in zee d a k , om met het
zelve naar Frankrijk te ftevenen. Misfchien moet dit werk
een gedenkfchrift zijn van het huwelijk van den Kolurgfchen
Prins met de Koningin van Portugal. Welligt is dit ook het
doel geweest, met hetwelk VON HE ER IN GEN Hoogstdenzelve heeft moeten vergezellen. Voor 't minst heeft de Schrij
ver dit reisverhaal aan Prins FERDINAND opgedragen. Het
fpreekt van zelf, dat het hier dan ook niet ontbreekt aan
berigten en aanmerkingen, die vleijende zijn voor zijne vorftelijke Heerfchappen en voor het geheele Sakfen-Koburgfche
gedacht. Evenwel wij vinden het niet zeer kiesch, dat de
Schrijver van dit geflacht telkens fpreekt, even als ware het
zelve eene ftoeterij van huwbare Prinfen. Zoo zegt hij on
der anderen: „ Trouwens, leelijkheid, zelfs middelmatig„ heid van uiterlijk voorkomen is nu eenmaal het erfdeel der
„ Koburger Prinfen niet; en hieromtrent behoeft de lezer mij
„ niet op mijn woord te gelooven: hij vrage het flechts aan
„ de Koningsdochters en Koninginnen, welke zij gehuwd
„ hebben of nog huwen zullen." De vooronderftelde b e .
ftemming van dit werk in aanmerking genomen zijnde, kan
zelfs de Nederlandfche lezer het den Schrijver niet euvel af
nemen , dat ook LEOPOLD van Sakfen-Koburg, als Koning
van België, zijn deel van dezen wierook ontvangt. „ Men
„ moet," fchrijft h i j , „ den man gezien hebben, om te be„ grijpen en volkomen overtuigd te worden, dat hij voor de
„ hoogfte betrekkingen in het maatfchappelijke leven beftemd
„ was. De Koning wordt door velen bemind, e n , wat meer
„ wil zeggen', door allen geacht. — Geene vleijerij, maar
„ waarheid." (Wij laten deze verzekering voor hetgeen de
zelve zijn moge.) Het is dus ook niet te verwonderen, dat

de ( N . B . ( * ) ) Baron SILVAIN VAN DE WE IJ ER, Belgi
fche Minister en buitengewoon Gezant van Koning LEO
POLD aan het Portugefche Hof, hier befchreven wordt, als
een nog jong, maar fijn befchaafd. en in de verkeering onge
meen aangenaam man. Kluchtig inderdaad is het verhaal van
de eer, welke door,den Commodore van een Amerikaansch
eskader aan den Schrijver en aan zijnen vriend VAN DE
WE IJ ER werd bewezen. Eerst de Belgifche en daarna de
Sakfen-Koburgfche vlag werden aan den top van den grooten
mast van den Amerikaan gehefchen , en elk van beide werd
met vijfentwintig eerefchoten begroet. De Schrijver kan hier
zelf niet nalaten', te fpotten met de Sakfen-Koburgfche vlag,
die, nooit te voren op zee geweest zijnde, zich in den top
van den mast van een oorlogfchip even zoo weinig op hare
plaats gevoelde, als een fnoek op zolder. Evenwel de beide
vlaggen behoefden zich voor elkander niet te fchamen; want
de Belgifche is evenmin eene heldin ter z e e , als te land.
Meer reden tot ontevredenheid heeft voorzeker ieder welden
kende wegens de uitvallen op de Godsdienst, die de Schrij-,
ver van tijd tot tijd doet, en die door deü Vertaler zorg
vuldig behoorden onderdrukt geworden te zijn. Op eene
lachverwekkende wijze befchrijft hij eene door hem bijge
woonde godsdienstoefening der Hervormden in Engeland. Hij
vermaakt z i c h , en wil zijne lezers vermaken, met het ver
haal van den dubbelen kanfel, dien hij meent gezien te heb
ben; daar hij den voorlezer voor eenen tweeden predikant,
die op een lager geplaatften kanfel flaat, wil hebben gehou
den, en het voor een geluk houdt, dat de onderfte redenaar
zwijgt, terwijl de hooger geplaatfte fpreekt. Ieder zal den
man gelooven, als hij belijdt, dat hij met de gebruiken der
Anglikaanfche Kerk (hij mogt er wel bijvoegen der Protestantsch-Christelijke Kerk) niet bekend is. Maar juist deze
onkunde ontneemt aan onzen,Schrijver de bevoegdheid, om
een ongunftig oordeel wegens het weinig hartverheffende der
plegtigheden van die Kerk te vellen. De Schrijver geeft
zich hier en daar in zijn werk uit voor Roomschgezind;
maar wij twijfelen, of verflandige Roomschgezinden gediend
zullen zijn met zijnen zoogenaamden lof der gebruiken van
de Roomfche Kerk ten koste der Protestantfche. Ook is
het juist niet zeer orthodox, dat de Schrijver de apen houdt

(*) Nota bene, of Nieuwbakken, zoo als de lezer verkiest.

voor eene eerfte proeve der natuur, orn menfchen t e vormen. Over het geheel fchijnt de Vertaler zelf niet zeer ingenomen met het werk, niettegenftaande zijne aanprijzing
van hetzelve in de Voorrede. Verfcheidene aan den voet
der bladzijden geplaatfte aanteekeningen verftrekken daarvan
tot blijken. De voornaamfte verdienfte van het werk z a l ,
naar ons oordeel, wel daarin beftaan, dat hetzelve in eenen
aangenaam onderhoudenden ftijl gefchreven i s , en dat, daar
de Schrijver mededeelt hetgeen hij gezien heeft, zijne berigten in meerdere of mindere mate van eenig gefchiedkundig
belang zijn. Als dagelijksch brood voor lezers, die ftof tot
tijdkorting noodig hebben, is dus dit werk leverbare waar.
Echter wenfchen w i j , dat in het vervojg de kundige Vertaler
zijne keuze bepale tot werken, die hij meer onbepaald aan
zijne landgenooten kan aanbevelen.

De Roover. Een Drentsen Verhaal. Te Koevorden , bij D . H.
van der Scheer. 1838. In gr. 8vo. 54 Bl.f:- 60.
H e t Voorberigt van dit ftukje, met de letter V. onderteekend , berigt den lezer het volgende: Hét lezen van Jofe en
Kufer heeft den lust bij den maker opgewekt, om ook iets
in dat genre te vervaardigen, maar hij gevoelt minder gelukkig geflaagd te zijn. Het doel van dit dichterlijk verhaal
moet zijn: een voorbeeld te geven, hoe iemand, zelfs de braaffte mensch, door den drang der omftandigheden geleid, van
eene eervolle tot eene eerlooze, ja misdadige betrekking kan
afdalen,. zonder zelf evenwel in zijn hart opzettelijk eerloos
of misdadig te zijn. Eindelijk heeft de Dichter willen aan*
toonen, wat onder de hartverfcheurendfte omftandigheden des
levens de liefde en boven alles de Godsdienst vermag. Wij
zullen zien, of dit doel, en hoe het bereikt is.
Eerst een woord over het navolgen van Jofe en Kufer.
Ree. ftelt de talenten van den Heer BEETS op hoogen prijs,
en kent hem volmondig dichterlijk genie en talent toe. Hij
zal het voortreffelijke van de beide hier genoemde ftukken
niet loochenen, maar meent toch tegen derzelver navolging
te moeten waarfchuwen. Zij zelve zijn in vele opzigten
flechts navolgingen van den trant van BYRON. Maar die
navolging is eene gevaarlijke klip. E Ï R O N was een bijzonder mensch, een fomber genie, door aanleg en gemoeds-

gefteldheid, door omftandigheden en lotgevallen tot eene
zwaarmoedigheid en zwartgalligheid gebragt, die een eigenaardig karakter gaven aan alles, wat hij deed, fprak en
fchreef, en die zoowel den lomberen toon, als de bijtende
verachting, de fcherpe facire, het fpotten met alwat rein
en heilig i s , verklaren, hetwelk alles in vele zijner gedichten is vereenigd. Maar die dichtftukken waren ook de ge.
trouwe afdruk zijner ziel, en uit dat individuele, uit dat
onbeftemde gevoel, dat. wij in ieder zijner helden bijna zijn
eigen beeld aanfchouwen, ontleenen zij eene groote bekoorlijkheid. Maar bij ieder ander wekt die voorftelling walging.
Zoodra men ophoudt, daarin des Dichters eigene ziel als te
zien weêrgekaatst, gevoelt men, dat dergelijke voorftellingen
van den eenen kant eentoonig, en van de andere zijde onwaar, onnatuurlijk, oneigenaardig zijn. Het was een ziekelijke toeftand des menfchelijken gevoels, zeide vóór eenige
jaren een Engelsch oordeelkundig befchouwer van de letterkunde zijns vaderlands, die BYRON ZOO vele bewonderaars
en navolgers bezorgde onder degenen, die voor het eigenlijk
fchoone zijner ftukken geenen zin hadden. Hij ftaat alleen,
onnavolgbaar, omdat zijne ftukken hemzelven geheel uitdrukken, en iedere navolging is minder, dan het oorfpronkelijke, omdat men er het beeld van BYRON zeiven niet
meer mede kan verbinden.
Zoo gaat het ook met den Roover. Er moet, naar des
Dichters meening, ook zulk eene Byronimnfche tint over
liggen; maar het is mislukt, omdat de zwaarmoedigheid niet
in de ziel des Dichters gelijk in die van BYRON lag. R e e .
is zelf een groot bewonderaar van den Engelfchen Dichter;
maar bij al zijne navolgers, en ook niet het minfte bij den
verdienftelijken Dichter van Jofe en Kufer, hinderde hem die"
overtuiging, welke hem op iedere bladzijde werd verlevendigd : Dat is navolging! Dat is niet de wezenlijke afdruk
van 's Dichters ziel! Het is een fchaduwbeeld! Het is jagen naar effect, naar iets, dat niet natuurlijk i s !
Het is eigenlijk den Roover te veel eere bewezen, over
deszelfs maker als in éénen adem met BYRON of zelfs met
BEETS te willen fpreken. Maar de bovenftaande bedenking
lag Ree. op het hart en moest er eens af. De Roover is in
alle opzigten mislukt. WERNER, op wien het boven aangehaalde aangaande den braafften mensch enz. toepasfelijk
moet zijn, is een ellendeling, die waarlijk weinig medelijden

inboezemt. Omdat de broeder van zijne geliefde, die hier
een veinsaard genoemd wordt, hem zijne vriendfehap ontzegt en dreigt zijne liefde te zullen verhinderen, moordt hij
hem op de iaagfte wijze en wordt dan — roover. Is dat nu
de drang der omftandigheden ? Is er iemand, die bij het lezen van het dichtftuk den Dichter niet van leugen befchuld i g t , als hij later zegt:
Wel had hij veel en zwaar misdreven,
Maar niet opzettlijk had zijn jeugd
Hem dwalen doen van 't pad der deugd;
Geen kwaad had ooit zijn ziel verheerd,
Geen zucht tot twist hem ooit verteerd,
Noch wraak of haat zijn borst vervuld.
Zeven .jaren waren er federt den moord voorbijgegaan, en
hij had die jaren doorgebragt als rooverhoofdman; kon hij
dan zeggen?
Cod weet, hoe 'k fints dien droeven dag,
Toen 't zoo noodlottig feit gebeurde,
In ootmoed fteeds mijn drift betreurde!
WERNER heeft eigenlijk geen karakter, hetgeen ook uit
zijn doelloos of onbefebaamd terugkeeren tot de zuster des
vermoorden blijkt; en met die mislukte teekening van WERNER is het geheele plan van den Dichter mislukt.
Het heet een Drentsen verhaal. Waarom? Omdat de
Dichter misfehien in Drenthe woont? Eenige andere reden
kan-Ree. niet gisfen.
Het werktuigelijke van de kunst is den maker ook nog
vreemd; er zijn verfcheidene regels i n , waarvan de maat niet
eens deugt. Eene zekere gemakkelijkheid is aan de verzen
niet te ontzeggen; maar zij zijn dikwijls al zeer prozaïsch.
In eene befchrijving van ALEIDE, anders niet het ongelukkigfte gedeelte van het ftuk, lezen wij fraaijigheden als deze:
— 't lieflijk rood,
Dat op heur wangen bloeide
Als roosjes, fmolt en vloeide
In 't leliewit van mond en hals.
En wie die fchoone leest ooit zag,

Die zoo betoovrend elk beviel
En elk graag volgen mogt met d' oogen,
Stond niet verrukt en opgetogen?
enz. enz. Wij verlangen niet naar meerdere dergelijke Drent
fche verhalen.

Oranjes wederkomst. Vijfentwintigjarige herinnering op den
30 Nov. 1838. Voorgedragen in de afdeeling Helder der
Maatfchappij:
Tot Nut van V Algemeen, door j . H. SONSTRAL. Willemsoord, aan het Nieuwe Diep, bij C. Bak
ker , Bz. 1838. In gr. 8vo. IV en 36 bl. f: - 50.
Een welgefchreven ftukje, dat bij de voordragt ongetwijfeld
genoegen moest geven, omdat het hart der toehoorders voor
dergelijke taal geopend w a s , als hier wordt gevonden. Het
is in goeden, levendigen ftijl, en roept de gedenkwaardige
dagen der gezegende omwenteling van 1813 levendig voor
den geest terug. Intusfchen bevat het voor de uitgave toch
te weinig. Wat hier gevonden wordt, vindt men beter in
het heerlijkeCedenkflukvan VAN DER PALM, en er ligt iets
gewaagds in, het te durven ondernemen, om over hetzelfde
onderwerp nog iets te laten drukken. De lezer (wij willen
niet fpreken van den hoorder) zou ook iets meer verwach
ten , dan hier gegeven wordt. Men ziet ongaarne vijfentwin
tig jaren terug, zonder zich tevens te herinneren, wat zij
hebben opgeleverd; e n , Oranje's wederkomst gedenkende,
had de Redenaar, naar het oordeel van R e e . , het gewigtige
tijdvak, na die wederkomst verloopen, niet geheel onaange
roerd moeten laten, en over de zegeningen van die gebeur
tenis moeten fpreken. Plaats daartoe had hij gereedelijk kun
nen vinden, indien hij de proclamation e n z . , die hier eigenlijk
zeer te onpas voorkomen, had weggelaten. Het goede er
kennende, oordeelt Ree. toch, dat dit ftukje niet had be
hoeven te Worden uitgegeven.

De Abdis van hei Klooster Santa Maria del Nova.
Naar
het Engelsch van ANNA RADCLIFFE. 77 Deelen. Te
Amfterdam, bij J. C. van Resteren. 1838. In gr. 8vo.
Te zamen 540 bl. f 4 • 80.

iliene wellustige, wraakgierige abdis, een huichelachtige,
boosaardige monnik, kwaadaardige nonnen, fluipmoordenaars,
Inquifitie, gevangenisfen, pijnbank , brandftapel, geheimzinnigheden , belaagde onfchuld, liefde e t c . : dat alles, behoorlijk ondereengemengd, zijn de elementen van dezen Roman,
die zelfs niet onder de besten van ANNA RADCLIFFE behoort. R e e . hoopt, dat de degelijker kost, waaraan men
ook in dit vak gewoon i s , den fmaak voor dergelijke boeken zal hebben weggenomen.

Elvira van Swanenburgh. Historisch Romantisch Verhaal,
uit het begin der Spaanfche onlusten, in de zestiende Eeuw.
Te Rotterdam, bij van der Meer en Verbruggen. 1838. In
gr. 8vo. 372 Bl. ƒ 3 - 30.
D e ongenoemde Schrijver biedt dezen zijnen eerfteling met
zoo veel befcheidenheid aan het lezend publiek a a n , dat hij
reeds daardoor aanfpraak op de toegevendheid van den beoordeelaar zou hebben, ook d a n , wanneer hij die in eene
meerdere mate behoefde, dan inderdaad het geval is. Wij
hebben dit romantisch Verhaal met genoegen gelezen. Zoo
wel de ftijl als de inhoud zelf boeijen de aandacht, en houden het verlangen naar de eindelijke ontknooping op eene
aangename wijze levendig. Reeds het tijdvak zelf, waarin
de hier verhaalde gefchiedenis vooronderfteld wordt voorgevallen te zijn, dat tijdvak namelijk, hetwelk de grondvesting
van onzen vrijen Staat door den eerften WILLEM VAN
ORANJE onmiddellijk voorafging; de onftuimige en bloedige tooneelen der beeldftorming en Inquifitie, die tot inleiding verftrekten van den tachtigjarigen ftrijd tegen Spanje;
de optreding der perfonen, die naderhand op het tooneel van
deze gebeurtenis zulke gewigtige rollen vervuld hebben, —
dit alles moet uit zichzelve den Nederlandfchen lezer belang
doen ftellen in dit w e r k , hetwelk eeneoorfpronkelijkevrucht
is van zijn eigen vaderland. De Roman zelf beftaat in de
fchildering en gefchiedenis der liefde van FRANSVANHARTEVELDT, een Edelman, die de Hervormde leer was toe-

gedaan, en der beminnelijke ELVIRA VAN SWANENBÜRGH, welke, ten gevolge v.an het voorbeeld harer vrome
moeder en van hare kloosterlijke opvoeding, met eene vurige
geestdrift aan het Roomfche Kerkgeloof gehecht was. Wat

al fchijnbaar onoverkomelijke zwarigheden de gelieven moes
ten doorworftelen, om hunne liefde bekroond te zien, laat
z i c h , uit hoofde van de toenmalige tijdsomftandigheden, wel
voordellen. Wij willen den lezer het genoegen der nieuw
heid bij de lezing niet ontnemen, door in ons verflag eene
fchets of geraamte van het verhaal te leveren. Het is ons
niet duidelijk gebleken, op welke wijze E L V I R A hare ge
wetensbezwaren, die haar de verbindtenis met eenen ketter
als eene misdaad deden befchouwen, is te boven gekomen.
Van eene zoogenaamde bekeering bij haar tot de leer der
Hervormden blijkt niets. Maar waarfchijnlijk is het de be
doeling van den Schrijver geweest, te doen vooronderftellen,
dat elk der gelieven de godsdienftige overtuiging van den an
deren heeft verdragen. Echter zouden wij dit wel wat dui
delijker uiteengezet wenfchen; want zelfs het gefprek met
den achtingwaardigen Pater V A N M E E R L O O , bladz. 329
en vervolgens, verfpreidt hierover geen genoegzaam helder
licht. In geheel het werk behandelt de Schrijver de zaken,
die betrekking hebben op de Godsdienst, zoo onpartijdig,
dat zoo wel de Roomschgezinde, die maar geen blind toejuicher is van de gruwelen der gewetensdwingelandij of Iuquifitie, als de Protestant, die verlicht genoeg i s , om het
te erkennen, dat ook de geestdrijverij bij vele Onroomfchen,
en de beeldftorming, op eene betreurenswaardige wijze de
veete onverzoenlijk hebben gemaakt, het oordeel van den
Schrijver over perfonen en zaken zal moeten goedkeuren.
Gewoonlijk zijn wij eenigermate huiverig, om eerst aanvan
gende Schrijvers onbepaald te prijzen. Maar de Auteur van
dit werk verklaart, dat hij het plan tot deszelfs zamenftelling reeds vóór een' geruimen tijd gevormd; dat hij het zon
der overhaasting, en in gelijken gang met de beoefening
van dit gedeelte der vaderlandfche gefchiedenis, volbragt;
dat hij met naauwgezetheid, wat het gefchiedkundige ge
deelte betreft, de gefchiedenis gevolgd heeft. Voor zoo
veel wij hebben kunnen nagaan, beantwoordt het werk aan
deze betuiging. Dit doet ons hopen, dat de behaalde lof
den Schrijver niet zal verleiden, om het ingeflagen fpoor te
verlaten eener meer grondige bewerking van zijn onderwerp,
dan wel eens in werken van deze foort aangewend wordt.Wij vleijen 'ons, dat ons befchaafd publiek, door eene gunftige ontvangst, den Schrijver zal aanfporen, om verder zijBOEKBESCH. 1839.
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ne krachten in het door hem gekozen vak van letterkundigen
arbeid te beproeven.

Handleiding tot de kennis van onze vaderlandfche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswijzen , bijzonder uit het Dierenrijk ontleend, en eenige andere opgegevene, door j . P .
S P R E N G E R VAN EYK,
Predikant te Rotterdam,
enz.
Te Rotterdam, bij Menfing en van Westreenen,. 1838. In
gr. 8vo. In alles 198 bl. ƒ 2 - :
D e Heer S P R E N G E R V A N E Y K , die zich bijzonder en
met regt op de vaderlandfche fpreekwoorden fchijnt toe te
leggan, levert hier eene nieuwe bijdrage tot derzelver kennis. Het werkje bevat voornamelijk, gelijk de titel uitwijst,
de fpreekwoorden van dieren ontleend, waarop wij geene,
dan voor de vermelding te onbeduidende, aanmerkingen hebben. Voorts de opheldering van eenige, vroeger als duister
opgegeven, waarbij de Eerw. verzamelaar ook van ons vorig
verflag gebruik heeft gelieven te maken, hetgeen ons aanfpoort, om ook thans weder de weinige ruimte, waarover
wij befchikken mogen, te gebruiken tot het beproeven der
verklaring van eenige, naar welker oorfprong en zin gevraagd
wordt. Van de fpreekwoorden, van dieren ontleend, misten
wij flechts een: het is mosfel ofvisch, van zeer kleine menfchen en kinderen gebruikt wordende. Misfchien ontbreken
nog enkele, doch wij herinneren ons geene.
Als Pafchen komt op een Zondag, is elk een kind van zijn
eigen vader. Pafchen komt altijd op Zondag. De waarheid
echter, dat elk een kind van zijn' eigen vader i s , fchijnt al
te blijkbaar, om tot een fpreekwoord gebruikt te worden.
Wil het misfchien ironisch opgevat zijn ? Het kan dan beteekeaen, óf: het fpreekt immers van zelf, het lijdt geen
twijfel, of elk is het kind van hem, die openlijk ah deszelfs
vader bekend ftaat; óf: zoo zeker als het op een' Zondag Pafchen is, zoo zeker is het ook, dat elk een kind is van dien,
die deszelfs eigen (ware) vader is. Wij hebben het fpreekwoord echter nooit gehoord.
Een groene kersmis maakt een witte Pafchen. Dit fchijnt
eene weerkundige opmerking, op ondervinding gegrond. Wanneer het met Kerstijd nog open en gundig weder i s , zoodat

het groen der weiden nog niet is verdord, dan heeft men
eenen laten nawinter te wachten, en is er kans, dat om den
tijd van Pafcben eene witte wereld (een befneeuwde grond)
zijn zal. Overdragtelijk zou het fpreekwoord kunnen beteekenen: Uitftel van rampen is nog geen afftel.
Hij is zoo jlout, alsof hij nog een lijf in de kist had. De
kist is hier eene voorraadskist (misfchien ontleend van de
zeelieden of dienstboden ten platten lande, die meestal hunne
kleederen enz. in eene kist bewaren, gelijk bij de fteedfche
dienstboden de ladetafel of fluitmand daartoe het bevoorregte
meubel fchijnt te zijn.) In de kist is dus in voorraad, en
de beteekenis i s : hij is zoo flout, hij geeft zoo weinig om
zijn leven, alsof hij nog een ander ligchaam in voorraad
had; in petto, bij wijze van kabel op zolder.
Hij meent, dat hij goud zal drinken uit een horentje. Geen
onwaarfchijnlijker ding, dan zich dit voor te ftellen. D u s :
hij fielt zich het onmogelijke (vooral ten aanzien van winst
of geld, goud, te bekomen) als zeker voor. Onze voorouders gebruikten drinkhoorns.
Hij fpeelt er mede, als Jan Potage met zijn muts. — Hij
gaat er zeer los mede om. Jan, eigenlijk Jean Potage, is
de kermishansworst, gelijk Polichinello, wiens naam in Poes
je-nel is verbasterd, en Pierrot.
Het is aardig, om deze
opmerking van S C H E L T E M A hier mede te deelen; dat dit
wezen naar de volks- of meest geliefde fpijze zijnen naam
heeft, bij de Duitfchers Hansworst, bij de Engelfchen Jack
Pudding, bij de Italianen Macaroni, bij de Franfchen Jean
Potage, en bij onze voorouders Pekelharing. (*) Ons dunkt
daarvan de reden te liggen jn het oorfpronkelijke denkbeeld
van den Vastenavondgek.
Alle dagen een draadje, is een hemdsmouw in het jaar.
Eenvoudig. Wat men bij beetjes gelijk, dikwijls herhaalt,
levert door den tijd nog al iets op. Vele kleintjes maken
een groot.
Als de Abt de teerlingen geeft, dan mogen de monniken
wel dobbelen. Dit zal zeggen: als de grooten ( b . v. overhe
den , ouders, heeren en vrouwen) de gelegenheid geven tot
vermaak, uitfpanning of dergelijke, dan is het niet te ver
wonderen , wanneer de geringeren (onderdanen, kinderen,
dienstboden) er goed het hunne van nemen.
(*)

Gefch. en letterk.

Mengel». D . IV. St. 2 . bl. 265.
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Ah 't regent en de zon fchijnt, dan is het kermis in de
hel. Kermis en hel zijn dingen, nog ruim zoo tegenftrijdig
als regen en zonnefchijn. Met dat al weet ik er geen weg
mede, en vergenoeg mij dus tot nogtoe met de lezing hal
voor hel. Als het regent en de zon fchijnt, waaneer een
zoele zomerregen tusfchen de koesterende zonneftralen doorvalt, is er kermis, vreugde, in de hal, bij de fagters; want
dan groeit het voedzaam gras der weide en het vee wordt
vet. Deze uitlegging is althans minder gemeen, dan: een
zonnefchijntje tusfchen de droppels, is eene voorbijgaande
vreugd, zoo als een kermispret voor de veroordeelden zijn zou.
Moet echter het fpreekwoord den laatften zin hebben, dan
zijn wij blijde, dat onze taal zulke niet vele telt.
Hij is mors dood; zoo dood, alsof hij vermorzeld was.
Hij weet wel te parlefanten.
Dit woord, meestal als vrij
gelijkluidend met babbelen gebezigd, houden wij voor een
overblijffel uit den tijd der overheerfching en het verblijf van
de Spanjaarden hier te lande, en verbastering van hun vloeken of zweren par los Santos, bij de Heiligen.
Onzes ondanks moeten wij eindigen, en hebben misfchien
reeds meer plaats ingenomen, dan oorbaar was. Wij verlangen naar het vervolg,

Beginfelen der Teekenkunde, als eene Inleiding tot de hoogere
Teekenkunst, voorgefteld op vijftig Platen, door c. M E Y B o o M. Te Groningen, bij ]. Oomkens. 1838. ƒ 7 - 50.
Offchoon ons Tijdfchrift meer bepaald aan de beoordeeling
van werken uit het gebied van Wetenfchappen en Letteren
gewijd i s , willen wij echter van het bovengenoemde ons
toegezonden werkje gaarne eenig verflag geven. „ Leven
w i j , " gelijk de Heer M B Ï B O O M met regt zegt, „ in een'
tijd, waarin de teeken- en fchilderkunst, ter bevordering van
eenen goeden en zuiveren fmaak, zoo algemeen zijn geworden, dat er bijna in alle plaatfen van eenige beteekenis kunstgenootfchappen en tentoonftellingen beftaan; zoodat het voor
den befchaafden mensch, van welken men in onzen tijd, behalve de grondige kennis van zijn vak, eene zekere mate van
algemeene kennis vordert, eene behoefte i s , niet geheel en
al een vreemdeling in deze kunst te zijn;" zoo verheugt het

ons, met kennis van zaken en bij ondervinding, te kunnen
zeggen, dat er vele Kunstgenootfchappen gevonden worden,
waar het onderwijs, vooral in de teekenkunst, op de doeltreffendste wijze wordt aangewend, en waar het in geenen
deele ontbreekt aan de gefchiktfte handleidingen, om dit on.
derwijs, zoowel theoretisch als practisch, aangenaam en voor
den leerling nuttig te maken; hoezeer wij het toeftemmen,
dat er in onze taal geen volledig handboek voor jonge Schilders beftaat. Het elementair teekenboek, hetwelk de Schrijver en Teekenaar met dit werk befloot te vervaardigen, vinden w i j , daar het bijna noodzakelijk is geworden, dat een
ieder iets van de teekenkunst w e t e , daartoe niet ongefchikt,
vooral daar de voorbeelden, hier genomen uit het dagelijkfche en wel uit het huifelijke leven, overal door den onderwijzer te vinden, en bij het elementair onderrigt dus zeer
gefchikt zijn, om den leerling een juist denkbeeld van de
vormen te geven. In zeven afdeelingen heeft M E Y B O O M
dit teekenboek gefpiitst: 1: 2 bladen met de noodzakelijk/Ie
meetkundige figuren, die de teekenaar moet kennen, en met
pasfer en liniaal moet kunnen vervaardigen; 2 : 8 bladen met
regte lijnen en regtlijnige meetkundige figuren , - 3 : 8 bladen
met gebogene lijnen en gebogene meetkundige figuren; 4 : 6 bladen met regtlijnige, perfpectief gefchaduwde voorwerpen; 5 :
14 bladen met kromlijnige, perfpectief gefchaduwde voorwerpen; 6: 10 bladen met de eerfte grondbeginfelen der doorzigtkunde enz.; 7 : 2 bladen met aanwijzing van het invallen van
zonne-, kaars- of fakkellicht, alsmede van den weêrfchijn in
het water.
„ Het wezenlijke van de eerfte beginfelen in de teekenkunst," zegt de Schrijver, „ moet vooral daarin beftaan,
dat de leerling door dezelve de meest voorkomende grondvormen der ligchamen leere kennen, die men aanvankelijk
met pasfer en liniaal moet doen vervaardigen." Wij moeten
voor een gedeelte hierin met den Heer M E Y B O O M verfchillen. Het oog moet, j a , op voorwerpen geoefend worden;
maar met het teekenen van wiskunftige figuren, met pasfer
en liniaal te beginnen, vinden wij minder gefchikt, daar het
voorat bij den aanvang alleen te doen is om de hand te gewennen aan de behandeling van het potlood of krijt, en men
deze zoowel als het oog geheel moet vrijlaten, die nu al dadelijk daardoor aan banden worden gelegd. Wat in de Toonkunst de beoefening der gammes voor eene goede en vlugge

vingerzetting i s , is in de Teekenkunsc he: maken van lijnen,
in allerlei rigtingen, ter verkrijging van eene vaste hand.
Wat echter, deze wijze van behandeling zich voorgefteld
hebbende, de Heer M E YB O OM in de verfchillende afdeelingen over de opgegevene onderwerpen zegt, is over het al
gemeen zeer juist, hoezeer hier en daar minder breedvoerig
heid de duidelijkheid zoude bevorderd hebben. Zulks i s ,
onzes inziens, vooral het geval in de zevende afdeeling,
waarin over de eerfte grondbeginfelen der Doorzigtkunde ge
handeld wordt; hebbende de Schrijver echter een nuttig werk
verrigt, door eene bijzondere afdeeling aan de grondbeginfe
len van licht en fchaduw te wijden, daar dit vooral bij het
bouwkundig teekenen van hoog belang, en men buiten twij
fel bij het onderwijs hierin nog niet op de ware hoogte der
beoefening gekomen is.
Veel nieuws ontmoeten wij hier niet.. Betrekkelijk de Perfpectief treffen wij hier, wat de voorbeelden aangaat, bij
kans dezelfde aan, die wij in de Franfche en Duitfche uit
gave der Perfpectivapractica,
alsmede bij V A N H O U T E N ,
D E S A R G U E S en anderen reeds vinden; en wanneer w i j , bij
den voortgang der kunst, den belangrijken voorraad van voor
beelden, b . v. voor het ornament van S O Y E R , K R A F F T ,
P i o N , en voor het handteekenen in de Cours élémentaire
van C H A T I L L O N , benevens de ftudiën van R E V E R D I N ,
J u L I E N en dergelijke niet bezaten, zouden w i j , om van
een dergelijk werkje als dat van M E Y B O O M te fpreken, de
vóór 30 jaren uitgekomene ftukjes van N U M A N , de beoe~
fening der teekenkunde door de eerjle gronden der meetkunde
gemakkelijk gemaakt, waar de figuren vast, kantig en gees
tig geteekend zijn, ook nog in onzen tijd geheel niet ver
werpelijk vinden, maar hetzelve ook nog hoogelijk, bij het
onderhavige werkje, voor het onderwijs aanprijzen.
De teekening der figuren kon over het algemeen wel wat
juister zijn, en als voorbeelden, ter verkrijging eener goede
manier van opfchaduwen, zouden wij ze breeder en fikfcher
gewenscht hebben, daar vele weinig effect van licht en bruin
hebben. Ook de fteendrnk laat nog al wat te wenfchen
over. — Nut te ftichten, heeft de Schrijver zich ten doel
gefteld. Wij eindigen dus ons verflag met zijnen wensch,
„ dat z i j , die deze grondbeginfelen gebruiken, eenig nut
daarvan mogen hebben;" er tevens den onzen bijvoegende,
dat de grondige kennis der Teeken- en Schilderkunst, bij

eene fmaakvolle beoefening en aanmoediging van verdienden,
moge ftrekken tot verhooging van den bloei en den roem der
Hollandfche Schilderfchool.

Nagelaten Gedichten van S I M O N S T I J L , Schrijver van de
Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden. Mengelpoëzij. Te Leeuwarden en Harlingen, bij.G. T . N . Suringar en M. van der Plaats. 1837. In gr. 8vo. XVI en
158 bl. ƒ 2 . 4 0 .

Gelijk wij vroeger de Tooneelpoêzij van den als Gefchied.
fchrijver beroemden S T I J L met welgevallen ontvingen, zoo
verheugt ons ook thans de uitgaaf zijner nagelaten en gansch
niet onverdienftelijka Mengelpoëzij. Juistheid en fcherpzinnigheid van denkbeelden, gemakkelijkheid en bevalligheid van
uitdrukking vereenigen zich met dichterlijken ftijl en vrij zuivere verfificatie. Hooge v l u g t , welige verbeeldingskracht,
diepte van gevoel, ware heerfchappij over taal en dichtvorm
moet men hier niet zoeken. Men ziet overal den helderdenkenden, belezenen én fmaakvollen man, die op eene waardige wijze zich in dichtmaat uitdrukt; nergens den door zijn
gevoel overftelpten Dichter, die (gelijk V A N D E R W O O R D T
het noemt) lucht in lied?ren zoekt. Vandaar, dat wij het
meeste behagen fcheppen in zijne punt- en fneldichten, die
meestal fijn geestig zijn; terwijl zijne zoogenaamde lierzangen
ons leerdichten in lyrifchen vorm fchijnen, welke wij als
leerdichten prijzen kunnen, maar 'waaraan de lyrifche verheffing doorgaans ontbreekt. Aardig en lief zijn de minnedichten; ze zijn galant en bevallig. Maar B I L D E R D I J K
zegt met reden van H O O F T , dat hij wel galanterie, maar
geene liefde kende. Dit meenen wij ook van S T I J L te mogen zeggen, althans naar zijne fraaije en geestige minneliederen te oordeelen, waar wij meer den jongeling in hooren,
die aan de fchoonen zijn hof maakt, dan den Dichter, wiens
hart door de pijlen der liefde in waarheid gewond is. Mogelijk zal iemand denken, dat wij dus niet gunftig over deze
poëzij oordeelen. Die ons alzoo verftaat, misduidt onze
meening; maar er is eene oneindige verfcheidenheid in de
werken der kunst, en een dichtbundel kan zich boven het
middelmatige verre verheffen, zonder daarom nog den hoog-

(ten prijs op den Zangberg te verdienen. Wij befluiten onze
beoordeeling met mededeeling der volgende Spreuken:
Een philofooph, die breed van't fchoon der Dichtkunst handelt,
Wil leidsman zijn, waar hij den weg niet heeft gewandeld.
Een enkele inval, die wat geestig is en aardig,
ls menig Neêrduitsch boek in groot octavo waardig.
Een nieuwe dwaling, die eene oude dwaling bant;
Ziedaar ' t gefchiedboek van het menfchelijk verftand.
Een ftomme fchoonheid, of die onbedachtzaam fpreekt,
Gelijkt een fraaie bloem, waaraan de reuk ontbreekt.
Als iemand u te veel vertelt van zijn gebreken,
Z e g , dat gij hem gelooft, hij zal u tsgenfpreken.
Wij wenfchen ten flotte ook dezen bundel vele lezers en
koopers, en twijfelen niet aan de vervulling van dezen wensch.

De brave Vrouw, Blijfpel in vijf Bedrijven, door H. J . F O P P E . Te Amjlerdam, bij M . Westerman en Zoon en C.van
Hulst. 1836. In kl. 8vo. X en 162 bl. f:- 80.
Eerst in Sprokkelmaand 1839 is aan Recenfent dit in 1836
uitgegevene Blijfpel van nu wijlen H. J. F O P P E geworden.
Het is dus buiten zijne fchuld, dat de aankondiging daarvan
in dit Tijdfchri'ft zoo fpade gefchiedt.
De knoop van dit Blijfpel is vrij gelukkig gelegd, de verwikkeling is toereikend, en de uitkomst bevredigend. Het
ftuk moet bij de vertooning hebben voldaan. De karakters
zijn mede goed volgehouden. Maar zijn dezelve allen, en
is veel van hetgeen hier voorkomt wel natuurlijk genoeg,
dat men zich iets dergelijks in het werkelijke leven, dat toch
in het Blijfpel wordt afgemaald, zou kunnen voorftellen?
Dit is eene andere vraag. De Heer van Galen komt ons
wat al te goed en onnoozel v o o r , en dat voor iemand, die
toch anders wel bij zijn verftand is. Mevrouw van Galen,
die langzamerhand, ten gevalle harer arme nabeftaanden, haren man zou geruïneerd hebben, doch fteeds eene brave
vrouw wil fchijnen , gelijk zij dat naderhand, bij het inzien

harer vorige verkeerdheden, nog eindelijk wordt; deze vrouw
fchijnt ons zóó onnatuurlijk verkwistend met geld en kost
baarheden om te fpringen, dat men niet begrijpt, hoe het
mogelijk i s , of zoo j a , hoe dit haren man niet meer in het
oog valt. Hij befpeurt wel iets, maar laat zich toch tel
kens weder misleiden. Even raadfelachtig is h e t , waar Fer.
«uil toch al het ontvangene geld zoo fpoedig mede weghelpt.
Maar wij.weten h e t : in de meeste Blijfpelen moet men daar
zoo wat aan toegeven. Babet, als edeldenkend meisje en
pligtlievende, fchoon onderdrukte dochter uit vroeger huwe
lijk van den Heer Fan Galen, is goed geteekend. Ook de
listige gezelfchapsjufvrouw Kips is gelukkig volgehouden.
Babefs als huisknecht Willem vermomde minnaar, Willem
Jan, Baron van Roos, bevalt ons zeer w e l ; maar de ver
momming zelve, het gaan dienen als knecht, is ons iets
hoogst onwaarschijnlijks, daar er toch zoo vele andere mid
delen te vinden waren, en een Baron niet ligt tot zulk eenen
ftap komt. Vooral is dit hier waarheid, daar er jaren fchijnen voorbijgegaan te zijn, gedurende welke hij zijne liefde
in het hart verborg. Waarom dan niet reeds eerder zulk een
avontuur ondernomen? Intusfchen hangt geheel de intrigue
aan deze vermomming. Op het tooneel moet de uitwerking
daarvan veel tot het welflagen hebben medegewerkt.
De verfificatie is veelal z w a k , en geheel het (luk zou ge
wonnen hebben bij bekorting. Het is waarlijk te lang, 162
bladzijden!.— Bl. 14 hindert ons: „ Waar of ik ging of
„ ilond." Bl. 57 , 5 8 :
Kwame er
„ Ook me er k w a m e ! . . . . ik blijf beftendig aan uw bed."
Dat in de uitfpraak luidende: Kwamer ook wie er kwame,
fchijnt ons te zweemen naar hetgeen wij ons voordellen van
de taal der Namaquas, de buren der Hottentotten,
Bl. 9 2 :
„ D e Heer Vernuil, wat dunkt u ? | heeft het zelf gedaan."
lijdt de middelrust nergens anders dan achter u, na de ze
vende lettergreep, eene daarvoor niet te dulden plaats.
Bl. 9 3 : „ 'k Hou niet van brallen"
Brallen , voor pra
len , en daardoor voor fnorken of zich beroemen, bevalt ons
zelden, en vooral niet in een Blijfpel.
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Bl. 100. Wij behoeven naauwelijks te zeggen, wat er valt
aan te merken op deze twee regels :
„ Ik ken het middel n u , 'k wend met verftand en trouwe,
„ Dat middel, — hoe 't mij hard vall'! — aan bij mijne vrouwe."
Als men het naar den gewonen kadans leest, krijgt men:
Dat middel, hoe V mij hard — val aan bij mijne vrouwe!!
Bl. 109.

Mevrouw van Galen:
„ Meer prachtig, en dat zegt t o c h . . . . "

Babet valt in:
Ik beklaag de vrouwen.
Die afbreking bij toch is weder fluitend: waarom eindigt
Mevrouw van Galen niet met zegt, en begint Babet niet :
Neen l ik beklaag de vrouwen, of op dergelijke wijze ?
Bl. 117:
„ Me is uw bezit ontzegd; maar liefde is 't mij vergund,
„ Tot mijnen jongden fnik, u duurzaam toe te dragen."
Dat ME is uw bezit ontzegd, in plaats van uw hand is mij
ontzegd, is Heilig mis, zoo als het nu klinkt.
Bl. 120:

„ Is mij uw duur bezit ontzegd —"

De Schrijver meende zeker dier voor dierbaar;
om niet aldus: Is mij uw lieve hand ontzegd?

doch waar

Bl. 158:
„ Uw r e g t e r h a n d ! . . . befeft g i j , | wie gij derven moet ?"
Ook hier valt de rust tusfchen de 7de en 8fte lettergreep.
Als wij ons oordeel zamentrekken, dan bezit dit Blijfpel
veel goeds, maar is te gerekt, en de befchavende hand heeft
er aan ontbroken.

Ada van Holland, door H. N . S i E B U R G H. II Deelen. Te
Amfterdam, bij Gebr. Diederichs. 1838. In gr. 8vo. XII,
248 en 287 bl. f 5 - 2 0 .

R e c . had de Trudefiiide van den Heer S I E E U R G H niet ge
lezen en nam onbevooroordeeld dezen tweeden roman in han
den. Het eerfte woord van het boek intusfchen ftuitte hem
reeds. Predicant leest men boven datgene, wat tot voorberigt moet ftrekken. Het gebruik maken van dit vreemde
woord, dat nergens toe dient, toont een jagtmaken op zon
derlingheid, dat van jammerlijken wanfmaak getuigt. Trou
wens van wanfmaak van allerlei aard is dit boek vol. De
man fchijnt origineel te willen wezen, en gelijk de meeste
menfchen, die dit willen zijn, wordt hij laf. Welk geyoel
voor het fchoone de Heer S I E B U R C H bezit, ontdekt men,
wanneer men hem hoort zeggen, dat hij „ nachten achtereen
zich onledig zou kunnen houden met de zotteklap van B U L .
W E R ' S Master Pelkam of met de ingewikkelde zamenftellingen van S P I N D L E R , terwijl hij daarentegen met de Verloofden van M A N Z O N I in zijne armen in flaap zoude kunnen
vallen, zonder de waarde van dezen roman in het minst te
kort te doen. R e e . zal ook aan de waarde van B U L W E R ' S
Pelham noch aan die van S P I N D L E R ' S Jood iets te kort
doen; maar een man, die geen meer gevoel bezit voor de
talrijke fchoonheden van M A N Z O N I ' S meesterftuk, waar
over geheel Europa heeft uitfpraak gedaan, moest de pen
van het papier afhouden en zich niet verbeelden een' roman
te kunnen fchrijven. Het komt hier niet op den trant aan;
het is de waarheid, de natuurlijkheid der teekening, het is
de kennis van het menfchelijk hart en leven, het is de gees
tigheid en luim, het is de diepe, maar eenvoudige pathos,
het is de warmte des godsdienftigen gevoels, waardoor dat
boek uitmunt, en waardoor het in de oogen, niet enkel van
kunstregters, maar van allen, die gevoel voor het fchoone
en goede hebben, zich verre verheft boven zoo vele andere
romans, oneindig verre boven den hier blijkbaar hooggepre
zen Notre Dame de Paris van v. H U G O , wiens afzigtelijke
gruwelen en wellustige fchilderingen de verachting van alle
weidenkenden verdienen, en het doen betreuren, dat een
man van zooveel talent, als H U G o , zijne gaven zoo jam
merlijk misbruikt.
De Heer S I E B U R G B volgt althans in woestheid, gruwe
lijkheid, gemeenheid, het voorbeeld van onze Franfche nabu
ren , maar heeft gelukkig hun wegflepend fchrijftalent niet.
Het kost moeite, deze beide deelen, fchoon anders niet djgt

gedrukt, door te worftclen, den draad vast te houden, die
wel iets van het ingewikkelde van S P I N D L E R heeft, maar
de moeite der ontwarring niet beloont, noch ook uitlokt,
om die ontwarring te beproeven.
De Heer S I E B U R G H verhaalt in zijn Predicant,
dat hij
naar Oostindië vertrekt. Wij wenfchen hem daar allen voorfpoed, en eéne betrekking, die hem voor het fchrijven van
romans bewaart. Schrijft hij weder, dan zoeke hij zijne aar
digheden in iets anders, dan in fmakeloos misbruiken van
bijbelfche uitdrukkingen of heilige zaken, en verfchoone ons
ook van geestigheden, als die op bl. 228 van het eerfte deel,
waar wij lezen: „ Hij had voor zijne gepleegde euveldaad
„ eenen affchrik, als J O D O C U S H E R I N G A voor de jene„ verlucht." Dit is even laffe als onbetamelijke fpotternij
met eenen achtingwaardigen man, wiens pogingen, om de
pest onzer maatfchappij te fluiten, ook dan nog verdienen
geëerbiedigd te worden, wanneer men de door hem gebezigde
middelen minder doelmatig keurt.
Het boek verdiende den goeden druk niet; maar de vi
gnetten hebben al evenveel verdienfte als de inhoud.

Beekbefchowwing.
N o . IV , bl. 188,
V I , bl. 838,
bl. 244,
bl. 245 ,
bl. 258,

reg.
reg.
reg.
reg.
reg,

3 , leze men: elke beoordeelaar.
7. v. o. moeten achter genieting geene „ (laan,
17: P O G O N A T U I .
13: in aanraking,
10 r. o . : evenzeer gold van, enz.
Mengelwerk.

N o . I V , bl. 1S1, reg. 1 1 leze men:
Perthfhire.
bl. 1 9 5 , reg. 1 : dien.
bl. i$><5, reg. 2 v. o.: zoude.
N o . V , bl.236, reg. 1: welken.
bl. 245, reg. 2 v. 0.: wenfchenswaardig.
bl. 257, reg. 6 • bet begin van 1828.
bl. 258, reg. 6: van mijnen
Hospes.
bl. 258, reg. 1 v. 0.: lijn oude vriend.
No. V I , bl. 274 , reg. 4 v. o . : langzamerhand.
bl. 279, reg. 5: de mensch i j maar één.
bl. 28a, reg. 11 en 12: den allervroegften.
bl. 314, reg, 12 v. o . : dea klank.
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Amfte-
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X I I , 122.
De
Schrijver dezer niet onbelangrijke Verhandeling,
oyer de vervolging
der Christenen
onder D E C I U S ,
heeft zijne fludiën aan het Amfterdamfche
Athenaeum
v o l t o o i d , en was nu tot het verwerven van den graad
van Doctor in de Theologie verpligt. D e keus van het
onderwerp is g e p a s t , en de uitvoering getuigt van w e l befteden tijd en van aangeleerde k u n d i g h e d e n , die grond
g e v e n , om iets van den jongen Doctor te w a c h t e n , dat
van meer belang zal worden geacht. D e Kerkgefchiedenis wordt thans meer dan vroeger behandeld ook door
jonge lieden. Voor hen heeft dit onderwerp iets uitlokkends. Misfchien loopt men te eenigen tijde gevaar, gewigtiger ftudiën te verzuimen. H o e meer de gefchiede
n i s , zoo als dezelve thans pragmatisch
behandeld w o r d t ,
het jeugdig gemoed aantrekt, zoo veel te minder behoort
die lludie te worden aangemoedigd bij h e n , die welligt
de hoofdzaak, Bijbelftudie, te veel uit het o o g verlie
zen. D e beste gefchiedenis i s , waar het leven van J E 
Z U S en van de Apostelen behandeld wordt. Daar is
geest en leven. De Kerkgefchiedenis b e h e l s t , op wei
nige uitzonderingen n a , meestal proeven van de dwaas
heid der menfchen. Deze aanmerking wilden wij niet
terughouden. W a t hoofdzaak i s , moet hoofdzaak blij
v e n . Dit is althans ons geloof en onze overtuiging.
Indien men dan uit de Kerkgefchiedenis een onderwerp
ter behandeling kiezen w i l , dan is die keus de beste ,
welke zich bepaalt tot eenig tijdvak, waarin de Christe
nen vervolgd werden. Dan toch ontdekt men uitmunBOEKBESCH.
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tende voorbeelden van geduld en moed onder hetvreesfeHjkst lijden, welke ons van de kracht des geloofs in den
Heiland der wereld levendig overtuigen. Zulk eene vervolging was die onder Keizer D E C i u s . De behandeling ging ook niet boven de krachten van een jong
m e n s c h , die bewijs geeft, dat hij zijnen tijd goed bedeed heeft.
N a gepaste Inleiding,
p . 1 — 1 8 , verdeelt zich de
Verhandeling in twee Hoofdftukken:
I . wordt die vervolging ontwikkeld voorgedragen, p . 19—63. I I . worden de velerlei uitwerkfelen dier vervolging aangewezen,
p . 64—110. In een Aanhangfel wordt de waarheid van
deze vervolging betoogd tegen een' ongenoemden, die
a l l e s , wat daaromtrent verhaald w e r d , voor een verdichtfel h i e l d , p . 111—120.
Zonder ons met de aanwijzing van verdere onderdeden
op te h o u d e n , zullen wij den inhoud dezer Verhandeling
zoo beknopt mogelijk opgeven. Het Edikt van D E c I u s ter vervolging van de Christenen is verloren gegaan. W a t dit Edikt inhield, behoort met oordeel des
onderfcheids uit oude Schrijvers afgeleid te worden. D a n
b l i j k t , dat D E C I U S vooral de Bisfchoppen en O p z i e ners der Gemeenten ftreng wilde behandeld hebbend H e t
was hem toch te doen om zijne voorvaderlijke G o d s dienst te handhaven en zijn eigen gezag te vestigen.
Die vervolging ftrekte zich verder dan al de vorige u i t ,
omdat geen L a n d v o o g d , maar de Keizer daartoe bevel
gaf. T e Rome was die vervolging niet zeer wreed en
geweldig. D E C I U S zelf, als zijnde zachtaardig, was
van deze matiging oorzaak.
In Afrika
werd zij te
Carthago vooral door het aangekomen Edikt hevig. In
Egypte was te Alexandriè
reeds een jaar vroeger eene
vervolging tegen de Christenen b e g o n n e n ; maar door
het Edikt
werd zij hevig en ftrekte zich uit tot geheel
Egypte.
In Palestina,
Syrië,
Phoenicië,
Pontus en
Afia proconfularis
had die vervolging evenzeer p l a a t s ;
maar daaromtrent verhaalt de Gefchiedenis niets, waarop
is ftaat te maken. D i e , vervolging heeft geduurd bijna
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twee j a r e n , ( 2 5 0 — 2 5 1 . ) Het is waarfchijnlijk, dat
reeds op het einde van het jaar 250 de vervolging
is verflaauwd. Deze vervolging had onderfcheidene uitwerking. Sommigen bleven
ftandvastig.
H u n werden
de eernamen Martyres , Confesfores , Stantes,
gefchonken. De anderen vielen af, en ontvingen de namen Lapfi
(gevallenen.)
Deze werden wederom verdeeld in Sacrificati,
die den Afgoden hadden geofferd, in Thurificati die den beelden wierook hadden g e b r a g t , en Libellatici,
die van de Heidenfche overheid vrijbrieven
tegen vervolging hadden verkregen of gekocht. Deze
namen veroorzaakten hun groote moeijelijkheden, om als
Christenen wederom te worden aangenomen. E n dit alles gaf aanleiding tot meer dan ééne fcheuring; als die
van F E L I C I S S I M U S en van N O V A T I A N U S .
Hierdoor werd ook de zucht voor afgezonderd leven onder
de Christenen meer voortgeplant. D e hoofdfom i s , dat
er uit die vervolging onder D E C I U S voordeden zijn
voortgevloeid, maar dat het ook aan fchadelijke uitwerkfelen niet heeft ontbroken.
H e t Latijn is ons voorgekomen vloeijend en goed te
zijn. De volgende niet aangeteekende fouten deelen wij
mede : beneyolisftmum , Praef. p . I X , coagmentata ,
p . 1 5 , infitabantur,
p . 102.
De Heer V A N D E N H O N E R T m o g e , naar onzen
wensch , fpoedig gelegenheid vinden , om zijne verkregene kundigheden ten nutte van de Gemeente des Heeren
aan te wenden!

P A U L U S ,
T U S .

perfum.

de Apostel van onzen Heer
Door
Hde

T .

F.

U I L K E N S ,

of laatfte

Deel.

R . J . Schierbeek. 1838. In gr.

J E Z U S

C H R I S -

Predikant

te Lop-

Te Groningen,

bij

Svo. 4 4 4 5 / . ƒ 3 - 8 0 ,

Miet genoegen heeft Ref. ook het tweede o f laatfte
Deel des bovenflaanden werks gelezen; en bij het b e oordeelend verflag, dat hij van het eerfte in dit Tijd»
X 2
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fchrift voor 1 8 3 8 , N . X V I , bl. 6 6 5 , gegeven
h e e f t , vindt hij thans niet veel te voegen. De Schrijver
is ook hier aan de historifche waarheid volkomen getrouw gebleven, en uiterst fpaarzaam g e w e e s t , om zich
aan de dichterlijke fictie toe te g e v e n , zoodat men op
vele plaatfen al zeer weinig van de romantifehe inkleeding gewaar w o r d t , en niet anders dan een periphraferend en wel eens wat droog verhaal der lotgevallen van
P A U L U S l e e s t , waarbij zelfs hier en daar aanmerkingen
gevoegd w o r d e n , die men welligt in een werk van dezen aard niet zoeken z o u , zoo als b . v . bl. 3 3 , 3 4 ,
over de waarheid der wonderwerken , of b l . 2 5 8 , over
de echtheid der werken van H O M E R U S en O S S I A N ,
welk een en ander zich daarenboven zoo niet met een
enkel woord laat bewijzen. — Voorts zijn hier ot>k w e derom treffende natuurtooneelen of landbefchrijvingen ingevlochten. — Niet onaardig is de fictie, bl. 139 e n v . ,
waar de H o o f d m a n , die bij het kruis van J E Z U S geftaan h a d , als Praetor van een Romeinsch legioen, de
reisgenoot van P A O L U S i s , en met hem over de zaak
des grooten Kruifelings in gefprek k o m t ; e n , daar hij
b l . 145 gezegd w o r d t , zeer verblijd te zijn , dat hij hem
daarover te Athene weder zal kunnen h o o r e n , is het
w o n d e r , dat men hem aldaar nier wedervindt. — O p
het e i n d e , waar de zekere gefchiedenis ons geheel verl a a t , heeft de Schrijver zich ook niet verre in de verdichting verdiept, en zich gefpoed, om zijn werk ten
einde te b r e n g e n , maar het echter gelukkig daarheen ger i g t , dat P A U L U S op eene geweldige wijze om het leven komt. — Van kleine vergisfingen, waarvan fommige wel drukfouten kunnen z i j n , wil R.ef. niet te veel
gewagen, zoo als b . v . bl. 4 0 , 26flen, lees 2den P f a l m ;
b l . 133, uitzuigen,
\.uit-oï
doorzijgen;
b l . 156, E L E A N D E R ,
1. C L E A N T H E S ; of bl. 9 4 , waar gezegd
w o r d t , dat „ het huwelijk van eenen Israëliet met eene
„ vreemdelinge ongeoorloofd en bij de wet verboden
„ w a s , " hetwelk niet onbepaald beweerd kan w o r d e n ;
of bl. 1 2 1 , waar het aangehaalde gezegde van P A U L U S
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«it Phil. I: 12—14 immers niet , gelijk de Schrijver
z e g t , op de Gemeente van Philippi z e l v e , maar op het
te Rome voorgevallene z i e t , waar de Apostel zich toen
bevond. — Over enkele p u n t e n , omtrent welker befchouwing
Ref. eenigzins van den Schrijver verfchillen
z o u , acht hij het min g e p a s t , bij een werk van dezen
aard uit te weiden; te minder, daar in alles een goede,
d. i. heldere en Christelijke geest heerscht. Moge het
dan al geen meesterwerk, in de Romantifehe Literatuur
te noemen zijn, het is nogtans een goed boek, dat zich
den befchaafden beminnaar van Bijbelfche lectuur met
genoegen laat aanbevelen.

Leerrede

ter vijfentwintigjarige

lands

verlosftng

vember
van

in 1 8 1 3 ; uitgefproken

1 8 3 8 , door i . j .

Z. M.

gedachtenis

den Koning

hage.

Te 's Gravenhage

1838.

In gr.

D E R M O U T ,

en Predikant

van

Neder

den 18 No
Hofkapellaan
te 's

Graven-

, bij S. de Visfer en Z o o n .

Svo. 34 Bl. f : - 5 0 .

Een
meesterftuk inderdaad! De arbeid van den hoog
begaafden Redenaar behoeft anders noch onzen lof, noch
onze aanprijzing; maar iets moeten wij van deze G e 
dachtenisrede zeggen. H o e gepast de keuze zij van den
t e k s t , Dan. I I I : 2 9 . Daar is geen andere God, die
alzoo verlosfen kan, behoeft niet gezegd te worden.
D e inleiding, vol vaderlandsch gevoel en blijde herinne
ring aan N o v e m b e r 1 8 1 3 , wekt en flemt de aandacht.
D e Redenaar wil „ eerst trachten de merkwaardigheid
„ dezer loffpraak op het eeuwig Opperwezen in het ver„ eischte licht te plaatfen; daarna hare waarheid ook
„ met opzigt tot de ftof onzer gedachtenis gadeflaan;
„ eindelijk haar te leggen tot grondflag van vaderland„ fche en Christelijke o p w e k k i n g e n . "
b

De merkwaardigheid dezer loffpraak wordt geftaafd
door het v o o r v a l , waarop zij p a s t e , door den p e r f o o n ,
die haar u i t t e , en door de vergelijking, die zich daarin
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booren laat. — Dit deel mogt natuurlijk niet lang zijn;
maar hoe kort worden vele zaken bijeengedrongen! zoo
z e l f s , dat het op den ftijl, anders bij D E R M O U T zoo
deftig en nttmereus,
invloed heeft. W a t kan korter en
zaakrijker z i j n , dan b . v . d i t : „ D e magtige Monarch
„ van Babels rijk, zijne eigene regering willende doen
„ huldigen in een gulden b e e l d , op hoogverheven zuil
„ g e p l a a t s t , en den feestelijken dag ter inwijding van
, deze buitenfporige eerdienst hebbende aangekondigd,
„ fcheen van de algemeene deelneming zijner onderdanen
„ niet zóó verzekerd, of eene verfchrikkelijke ftrafoefe„ n i n g , terftond te voltrekken aan e l k , die zich voor
„ zijnen wil niet boog, moest zijn gebod onderfteunen."
Van het tweede deel wordt het plan dus opgegeven :
„ Het was in Babels trotfche wereldftad en in N E B U „ C A D N E Z A R ' S
eeuw niet voor het eerst noch voor
„ het l a a t s t , dat de Opperheer der wereld Zijne groot„ heid in het verlosfen ten toon fpreidde. Door al de
„ eeuwen heen ftaat de gedenkfpreuk, die in onzen tekst
„ vervat i s , in de gefchiedenis te l e z e n , en wij achten
„ deze loffpraak w a a r d i g , om', tot eer des Allerhoog„ ften , niet flechts in algemeene t r e k k e n , maar ook met
„ toepasfing op de ftof der gedachtenis van dezen d a g ,
„ uitgebreid en overwogen te worden. L a a t ons dan
„ de onvergelijkelijke w i j z e , waarop G o d kan verlosfen,
„ o p m e r k e n : in het onheil waaruit,
den tijd wanneer,
„ de middelen waardoor,
en het heilig o o g m e r k , waar„ toe Hij v e r l o s t . "
„ De hitte des v u u r s , gij hebt het daar g e h o o r d , w e „ derhoudt het vermogen des Almagtigen n i e t , en geen
„ onheil is e r , waaruit Zijne hand niet verlosfen kan. —
„ Van de krachtige redding des Allerhoogften kunnen zij
„ g e t u i g e n , die o o i t , door feilen nood gedreven, als
„ niemand helpen k o n d e , uit de benaauwdheid tot Hem
„ g e r o e p e n h e b b e n ; de geboeiden in ketenen" enz.
„ T o e n gij gebogen l a a g t , o Israël! tusfchen de rijgen
„ der tigchelfteenen en u w jammergefchrei opklom tot
„ de wolken, verwekte Hij uwen M O Z E S en deed paard
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„ en ruiter in de Schelfzee vergaan. —• U i t de jaar„ boeken van ons Vaderland is het b e k e n d , " enz.
„ Aanbiddelijk is de wijze., waarop G o d verlosfing
„ f c h e n k t , door de keuze van het tijdig oogenblik der
„ redding. Fel was de oven geftookt, die de martelaars
„ verteren zoude. — Z ó ó is G o d gewoon. — Daar„ om verwekte hij G I D E O N tot Israels verlosfing, toen
„ men de tarwe niet meer durfde dorfchen op den afge„ maaiden a k k e r . "
„
„
„
„
„
„
„
„

D e middelen.
„ Hij fprak en een Engel daalde. W i j
vernemen die tusfchenkomst; maar geene wonderen
behoeven herhaald te w o r d e n , om G o d te vinden in
hetgeen gebeurt. Wij hebben den Engel der verfchrikking g e z i e n , uitgegaan van het aangezigt des H e e r e n ,
gelijk toen M I D I A N vlood voor het veldgefchrei, en
onze vijanden zien vlugten van dezen b o d e m , eer iemand hen vervolgde. E e n Engel heeft ons b e w a a k t ,
toen onze grenzen nog ongedekt w a r e n . "

Het oogmerk.
T e r eere van G o d s naam. De opwek
king is voorts : tot dankbaarheid,
tot hope. „ De zaak
„ der regtvaardigheid is de zaak van G o d , en korter of
„ langer moge het eener bedriegelijke Staatkunde geluk„ k e n , het regt in de fchaduw te ftellen, of de gewa„ pende magt er in Hagen, deszelfs uitfpraak o p te
„ h o u d e n , daar Boven leeft er E e n , die het regt hand„ haaft. De brandflof woele in de ingewanden van ons
„ werelddeel; zij vat geen v u u r , als God de vonken
„ b l u s c h t . " Eindelijk, tot beantwoording aan het oog
merk , waartoe God ons verlost
heeft.
In elk vaderlandsch huisgezin worde dit heerlijke ftuk
op den onvergetelijken gedenkdag gelezen!

Bijbel
met

en Christendom.
haren

H A C K ,

Zoon.

Gefprekken
Uit

het

volgens den derden

Engelsch
druk.

bij ten Brink en de Vries. 1838.
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de fmaak van ons publiek met die van het Engelfche overeenftemt, dan moet dit boekje van eene gunftige ontvangst verzekerd z i j n ; bet is toch naar een'
derden druk vertaald. Het bevat gefprekken van eene
moeder met haren zoon , waarin zij dezen van de God
delijkheid des Christendoms tracht te overtuigen. Als
bewijzen daarvoor worden in eenige hoofdftukken behan
deld : het lijden der vroegere Christenen,
de wonderen,
de voorfpellingen,
de aard en uitwerkfelen van het ge
loof. R e e . zal niet o n t k e n n e n , dat over een en ander
in dit boekje goeds gezegd wordt. Maar het geheel be
hem volftrekt n i e t , en hij kan zich niet begrij
p e n , hoe men het ter vertaling heeft kunnen kiezen.
D e vorm is allerongelukkigst. Het mist alle behagelijk
heid en is langwijlig en vervelend. H e t kind weet nu
eens te v e e l , dan weder te weinig. U i t de inleiding
ziet men vrij duidelijk, dat het een vervolg is op een
ander boekje.

haagde

W a t nu de voorllelling der zaken b e t r e f t , deze laat
dikwijls veel te wenfchen over. Vooral d a a r , waarover
de voorfpellingen wordt gehandeld, wil de Schrijffter tot
in de kleinfte bijzonderheden de vervulling a a n t o o n e n ,
vervalt daardoor tot kleingeestige verklaringen en ge
wrongenheden , die de goede zaak meer benadeelen dan
bevoordeelen en vindt zeer dikwijls voorfpellingen, waar
de gezonde uitlegkunde ze niet kan erkennen. Het eerfte
is vooral het geval met het vijfde hoofdftuk.
Hare be
paling van een w o n d e r , bl. 49 , is ook zeer gebrekkig.
H e t ontbreekt niet aan vreemde en verouderde voorftell i n g e n , vooral aan de typifche verklaring van verfchil
lende punten uit het O . V . Met één w o o r d , R e e .
loopt niet hoog met dit b o e k j e , wacht van hetzelve
weinig n u t , en kan het geen groot debiet toewenfehen.
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Daar

men doorgaans ziekten der vrouwen en kinderen
ziet zamenvoegen, zoo willen wij deze drie verfchillende
w e r k e n , uit dit o o g p u n t , als onder één hoofd brengen.
Binnen korten tijd leverde de Nederlandfche drukpers
drie werken over ziekten van vrouwen en kinderen. H a d
er Hechts één oorfpronkelijk onder mogen wezen 1 Alle
drie zijn vertalingen.
D e Bijdragen en de Verzameling van de Heeren B U C H N E R ,
V A N
D O C R U M
en B L E E K R O D E behelzen
ftukken van gemengden i n h o u d , en hebben geen door
gaand d o e l , zoo als het Handboek van J Ö R G , in het
welk de Kinderziekten ftelfelmatig behandeld worden.
I . De Heeren B U C H N E R en V A N D O C K U M be
loven in het V o o r b e r i g t , dat zij het niet zullen laten
bij eene enkele navolging der Analekten für
Frauenkrankheiten,
welke te Leipzig worden uitgegeven. Zij
koesteren het v o o r n e m e n , van tijd tot t i j d , zelf bijdra
gen te leveren. Daartoe noodigen zij alle vaderlandfche
G e n e e s - , Heel- en Verloskundigen uit. Terwijl wij het

nut van vertalingen van dergelijken aard onaangetast laten , kunnen wij echter niet ontveinzen, dat vooral vertalingen van vertalingen zich niet bijzonder aanbevelen.
Daar al de in deze Bijdragen opgenomene Verhandelingen uit de gezegde Analekten zijn overgenomen, I I I en
V I van Franfchen
en Engelfchen oorfprong z i j n , zoo
hebben wij waarfchijnlijk, althans wat deze' b e t r e f t , geene vertalingen uit de oorfpronkelijke taal ontvangen. Van
de vier S t u k k e n , welke een Deel -zullen u i t m a k e n , bevat
dit eerfte Stuk zes Verhandelingen.
M e n zoude van de meeste dezer Verhandelingen, als
monographiên
b e f c h o u w d , v e r w a c h t e n , dat zij het onderwerp vooral niet oppervlakkig zouden behandelen.
V a n dit gebrek zijn echter N ° . I en V I niet geheel vrij
te pleiten. E e n onderwerp als dat van de laatfte: over
de levenstijdperken,
in welke bij vrouwen
gewoonlijk
Carcinoma
voorkomt,
en over de behandeling van het
vrouwelijk
ligchaam,
wanneer hetzelve door
Scirrhus
en klierverharding
bedreigd wordt,
vordert een breedvoeriger betoog. Over het algemeen kan eene verdere
beoordeeling der o n d e r w e r p e n , in dit Stuk o p g e n o m e n ,
niet van ons gevergd w o r d e n , vooral daar door vertaling van vertaling welligt veel van het oorfpronkelijke
der Schrijvers is verloren gegaan. Eene doorloopende
beoofdeeling van elke bijdrage afzonderlijk zoude ook te
verre leiden. U i t het vervolg zal ook de betrekkelijke
waarde van ieder ftuk nog meer moeten blijken.
I I . D r . B L E E K R O D E , gelijk dit uit zijn V o o r b e rigt b l i j k t , heeft ook niet altijd, maar toch meestal, de
oorfpronkelijke ftukken geraadpleegd; waar hij dit heeft
g e d a a n , heeft hij ze vrij g e v o l g d , ten einde den juisten
zin van den Schrijver te kunnen voorftellen. De V e r handelingen volgen elkander in eene zoo veel mogelijke
o r d e , om daardoor een meer zamenhangend geheel te
verkrijgen; welk doel echter moeijelijk bereikt zal w o r d e n , omdat de Vertaler zich nu geheel bij Duitfche V e r handelingen bepaald h e e f t , maar later Engelfche ook zal
overnemen.

H e t is zeker j a m m e r , dat veel voortreffelijks in Tijdfchriften wordt g e p l a a t s t , waar het zoo ligt in den
grooten vloed verzwolgen wordt. O f evenwel in de menigte der Tijdfchiïften de ware bewaarplaatfen der vruchten van menfchelijke kennis gezocht moeten w o r d e n ,
zoude een moeijelijk te beantwoorden vraagftuk kunnen
worden. T e r bevordering van eene grondige ftudie der
Geneeskunst zijn Tijdfchriften noch het eenigfte, noch
het doelmatigfte middel. De menigte der geneeskundige
Tijdfchriften doet der kunst zoo w e l , als der wetenfchap , nadeel. Veler oppervlakkigheid, hoe fraai uitg e d o s t , ontleent het klatergoud juist van de veelheid der
Tijdfchriften.
Die alle geneeskundige Tijdfchriften niet
lezen k a n , (de 40 in het jaar 1834 uitgekomene zijn
federt nog vermeerderd) bekommere zich dus daar niet
te zeer over. Vele beftaan, voor een groot gedeelte,
door elkander uit- en af te fchrijven. Het Ars longa
vita brevis drukt hier niet zoo zwaar als elders.
H e t komt ons voor, dat de ziekten der Kinderen evenmin , als de overige takken der eigenlijke G e n e e s k u n s t ,
zoo groote aanwinst zullen doen bij hetgeen de menigte
Tijdfchriften in menigte opleveren. Aan malta
ontbreekt het hier n i e t ; maar bij multam heeft men zich
doorgaans beter bevonden. W i j erkennen de goede b e doelingen van D r . B L E E K R O D E , maar prijzen, den
jongen Arts tevens a a n , de ftudie der Kinderziekten in
het groote boek der N a t u u r vooral niet te verzuimen.
Aan de wieg leert de waarnemer meer van het eigenaardige der kinderlijke natuur, dan d e . veelheid der waarnemingen hem' immer geven zal. W i j zijn niet van het
doorgaand gevoelen, dat de Kinderziekten zoo moeijelijk
te k e n n e n , zoo moeijelijk te behandelen zijn. H e t gelaat van het k i n d , de fpiegel der z i e l , is nog niet met
het vernis der wereldfche gemanierdheid en geveinsdheid
overtogen. Het niet geheel bedorven kind vertoont zich
met zijnen goeden en kwaden aanleg zoo als het i s . H e t
is nog niet g e w o o n , bij het bezoek van den Arts het
mom der misleiding voor te doen. E n de verrigtingen

van het kinderlijk l e v e n , hoe gemakkelijk zijn zij niet
tot eene eenvoudige bron terug te b r e n g e n ; de vita organica heeft bij het kind het o v e r w i g t , de vita anima
lis is nog in hare eerfte ontluiking. Men moet echter
niet verpligt w o r d e n , door het glas-, met waanwijzen
bakerlijken wafem bezoedeld, te zien. Zelf moet de
Geneesheer z i e n , zelfs vóór hij de moeder, de beste
maar dikwijls te bezorgde waarneemlter, raadpleegt; hij
móet zelf de natuur des kinds onderzoeken, ftilzwijgend
v r a g e n ; dum filent loquuntur!
W i j bevelen e l k , die
weten w i l , hóe men bij kinderen werkzaam moet we
zen , ter ernftige lezing a a n , het fchijnbaar eenvoudig
gefchrijf van eenen kluchtigen Dorpsheelmeester (Meester
Maarten
Vroegj , gevloeid uit de pen van den M a n ,
wiens verlies aan de H o o g e f c h o o l , waar hij met zoo
veel vrucht l e e r d e , nog niet vergoed i s , en wiens plaats
waarfchijnlijk nog lang onvervuld zal moeten blijven.
Doch genoeg over dit belangrijk onderwerp , hetwelk wij
e c h t e r , uit den aard van dit Tijdfchrift, flechts ter loops
konden aanftippen.
In deze Verzameling worden elf Verhandelingep ge
vonden van gemengden inhoud.
Over het algemeen hebben deze vertalingen vrij wat
van de oorfpronkelijke, de Duitfche tint behouden. Som
mige perioden zijn te l a n g ; men zie onder anderen de
eerfte, b l . 2. Deze en meer andere moeten herlezen
w o r d e n , om ze wél te verftaan. V e r d e r , bl. 3 : gevalligheden;
op den boozen man fchimpen,
men men
S L A G E N , wegjagen
moest; begane onwaarheden;
bl. 6 :
wanneer hij zich zoo veel mogelijk buiten alles laat;
fpraak der ziekte;
b l . 1 2 : eene ten hoogst opgezet en
geprikkeld gemoed; bl. 1 3 : mag de arts zich eene zoo
danige dubbele opmerkzaamheid
fchuldig houden; zich
den fchijn van een groot verdienst bij eene fchielijke en
opvallende gelukte herflelling te geven.
Dit is nagenoeg
Hóogduitsch met Nederduitfche letteren. Is het i r o n i e ,
dat er achter de zinfnede : of de plaats vervangende op-

paster , die het altijd moederlijk met hetzelve meende ,
geplaatst is ? !
W a t het oorfpronkelijke aangaat, hoe zoude de A r t s
het moeten aanleggen, om alle betaald wordende oppas
ten en minnen zoo veel mogelijk te weren ? E n wat
al overdrijvingen! Kluchtig is het verhaal van eene ze
kere familie, welke zeer tot zenuwtoevallen geneigd w a s ,
en waar de kinderen t e l k e n s , wanneer de Arts de kamer
binnentrad, convulfifche aandoeningen kregen, omdat hij,
overigens een braaf en geacht man, een fcharlaken kleed
d r o e g ! Indien daarbij nu nog eens knevels en baard
van het jeugdig Europa moesten komen ? . . .
Enkele aanmerkingen van den Heer D r . B L E E K R O 
D E vergezellen deze Verhandelingen. Sommige zijn met
B . geteekend, andere wederom n i e t , offchoon zijn E d .
ook in deze fchijnt te fpreken. Dikwijls herinnert hij
in dezelve aan zijne Comm. de Homoeopathia. — Op
b l . 73 wordt gefproken van eene krampachtige verenging
van den oefophagus.
I I I . Het laatst vermelde Handboek vormt een zamenhangend (lelfelmatig geheel. Het is de uitkomst van eenen
twintigjarigen arbeid. Het is tevens eene vrucht van
langdurige ervaring. Tusfchen beide uitgaven gingen
wederom elf jaren henen. Hét werk kan dus als eene
rijpe vrucht van eene zich (leeds uitbreidende ondervin
ding befchouwd worden. Dit Handboek moet uit den
aard der z a a k , volgens de bedoeling des Schrijvers, een
geheel vormen met zijn Handboek der Verloskunde en
de Ziekten der Vrouwen.
Maar niet het pasgeboren kind
mogt alleen de aandacht van den Schrijver vestigen; hij
m e e n d e , wilde hij zijn vak in deszelfs geheelen omvang
w é l beoefenen, dat ook de nog ongeboren vrucht zijner
oplettendheid niet ontgaan mogt. Uit de Voorrede leert
men den Schrijver kennen als een' Verloskundige, gelijk
hij behoort te zijn, om anderen te onderwijzen.
Wie,
tot zulk eene gewigtige betrekking geroepen, zijne pligten van het (landpunt des Schrijvers gadeilaat, zal ont
waren , dat hij belangrijke verpligtingen jegens de maat-

l c h a p p i j , de wetenfchap en de kunst op zich moet
nemen.
De Schrijver z e g t , een groot aantal bladen van dit
werk aan de natuurkunde
der vrucht en van het kind
gewijd te hebben. Hij heeft daaraan wél g e d a a n ; want
behoort ergens de Ziektekunde als aan de hand der N a 
tuurkunde te g a a n , het is vooral in den kinderlijken
leeftijd. J a m m e r , d a t , ondanks allen aangewenden ar
b e i d , de natuurkunde der vrucht fteeds met zoo veel
duisters omhuld blijft. Terwijl deze nog veel te wen
fchen overlaat, worde er intusfchen een toepasfelijk ge
bruik van de natuurkunde bij het kind op deszelfs zie
kelijke gefteldheid gemaakt. Zonder eene gezonde na
tuurkunde is er geene doelmatige behandeling van kin
derziekten mogelijk. Nergens wordt een zekere fleur
verderfelijker, dan bij kinderen. Het zuur, de Jluipen,
de tanden vervullen zoo menig h o o f d , befturen zoo me
nig voorfchrift, zonder dat de eigenlijke bron van deze
aandoeningen wordt opgefpoord.
W i j hopen
flechts,
dat de Schrijver bij de ontginning van dit fchoone veld
niet te verre naar dat der zoogenaamde
natuurphilofophie zal afdwalen, wier raadfelachtige taal wel het minst
gefchikt i s , om de uitingen van het kinderlijk leven te
vertolken.
D e eerfte Afdeeling handelt over de phyfiologie der
vrucht en van het k i n d , benevens een kort aanhangfel
over de pfychologie des k i n d s , § 1—203. In de tweede
w o r d t gefproken over de diatetifche behandeling van het
k i n d , § 204—279. De anomaliën en ziekten, voor wel
ke het kind gedurende zijn oponthoud in den uterus
blootftaat, zijn het onderwerp der derde Afdeeling,
§ 280—372. In de vierde Afdeeling worden de anoma
liën en befchadigingen b e f c h o u w d , aan welke de vrucht
onder de geboorte blootgefteld i s , § 373—410.
T e n einde de leemte, welke in ons land nog beftaat,
eenigermate aan te v u l l e n , heeft D r . D E B O E R ge
d a c h t , zijnen kunstbroederen door deze vertaling geene
ondienst te zullen doen. Bij het natuurkundig gedeelte

heeft hij zich eenige aanmerkingen v e r o o r l o o f d , welke
hem naar den tegenwoordigen Haat der wetenfchap n o o 
dig toefchenen. Hij heeft echter zijne vertaling veel
doen verliezen, door een aantal k u n s t w o o r d e n , z e e r w e l
vertaalbaar, niet in onze taal over te brengen , en vooral
door daarbij geen' doorgaanden regel te zijn g e v o l g d ,
b . v . functie , foetus , placenfa , blotds-masfa , penis ,
ligamenta lateralid der p i s b l a a s , coagulum,
oxygenium
enz*. Voor het overige onderfcheidt zich deze vertaling
van de voorgaande door meerdere zuiverheid.
Omtrent het geopperde in § 2 0 2 , bij de pfychologie
des k i n d s , dat alle kinderen goed geboren w o r d e n , in
zoo verre men eene zaak voor goed moet a a n n e m e n ,
waarin men iets flechts niet kan a a n w i j z e n , zouden gewigtige bedenkingen te opperen zijn. De Schrijver fchijnt
geen behoorlijk onderfcheid tusfchen het zondige en het
flechte, volgens den gewonen zin, te maken. Gewaagd
is insgelijks de Helling: „ Z o o (indien) de pfycholoog
de eigendommelijke gefteldheid van het kinderlijke ligchaam en den geest naauwkeurig k e n t , dan zal hij ook
immer (?) in Haat z i j n , de bron der gebreken van het
kind op te fporen, en natuurlijk ook met een gelukkig
gevolg kunnen bellrijden."
W i j hopen in het v e r v o l g , wanneer ook het tweede
Deel het licht zal z i e n , om des zamenhangs w i l l e , op
het ziekte- en geneeskundig gedeelte terug te komen.

Algemeene

Gefchiedenis
Met

C L E M E N S .

Te Nijmegen,

L.

Met

G.

Gefchiedenis
T H .

Platen

en Kaarten.

door c . H .
Ijle

Deel.

In

l2mo.

bij D . J . Haspels. 1836.

IV en 236 bl. f l Bijbelfche

voor. jonge lieden,
Platen
20.
voor jeugdige

C R E U T Z B E R G ,

en Kaarten.

bij D . J . Haspels. 1837.

Christenen , door

Predikant

Ifle Deel.

te
Te

Horsfen.
Nijmegen,

In Ylmo. 250 bl. f

1-20,

Deze

twee werkjes, van welke ons tot heden niets meer
ter hand kwam, voegen wij bij elkander, omdat zij door
den gemeenfchappelijken band der Gefchiedenis en door
hetzelfde doel vereenigd, en voor dezelfde foort van
lezers , jonge lieden in de jaren der o p v o e d i n g , beftemd
z i j n , om hen te vormen tot goede en nuttige b u r g e r s ,
tot godsdienftige en deugdzame C h r i s t e n e n , en omdat
zij als zoodanig behooren tot eene
Miniatuur-Bibliotheek , (zoo als op den omilag ftaat) die bij den Uitgever derzelve in her. licht verfchijnt. Wegens het loffelijk
o o g m e r k , dat in beide ook door hier en daar tusfchengeftroöide zedelijke aanmerkingen uitkomt, en over ' t geheel wegens de w i j z e , waarop elk dezer Schrijvers in
zijne manier naar dit doel ftreeft, verdienen zij aanbeveling. — De ftijl is in beide vrij onderhoudend, hoewel in het eerfte wel eens wat weidsch en opgefmukt,
in het laatfte wat uitvoerig en omflagtig. — B e i d e ,
maar vooral het laatfte, zijn op eene vrij breede fchaal
aangelegd; want van de zes Tijdvakken der Bijbelfche
Gefchiedenis des Ouden Verbonds wordt elk op 3 , dus
zamen op 18 Deeltjes berekend; en hoe vele die des
Nieuwen Verbonds zullen beftaan , wordt nog niet gezegd. — Voor een eerfte onderwijs zijn zij geen van
beide gefchikt, maar vooronderftellen reeds eene zekere
mate van vordering in hunne jeugdige lezers.
In de orde van behandeling volgt C L E H E N S den
ethnographifchen, en bij de voornaamfte Volken ook
den periodifchen vorm. — N a van de oudfte gefchiedenis des Menschdoms, tot op den Z o n d v l o e d , kortelijk
iets gemeld te h e b b e n , bevat hij onder de algemeene rubriek : Van den Zondvloed tot de {lichting van het Perzifche Kijk, de gefchiedenis van het Oud- en
\\zlNieu\vAsfyrifche,
van het Nieuw-Babylonifche,
en van het
Medifche Rijk;- en verder handelt hij over Indiè,
Sina
en Bactrië;
over Egypte,
in d r i e , en over Israël,
in
vier tijdvakken , tot aan A L E X A N D E R den Grooten ,
verdeeld. Waarom deze twee laatfte niet v e r d e r , althans
zoo ver de oude Gefchiedenis ftrekt, vervolgd w o r d e n ,

blijkt niet. — De Israëlitifche
Gefchiedenis, als 43
bladzijden beilaande, komt R e e . v o o r , in evenredigheid
van het o v e r i g e , te breedvoerig behandeld te zijn. —
Van het oude Syrifche Rijk vindt men hier in het geheel geene melding g e m a a k t , dat vreemd is , daar het toch
zelfs in de Israëlitifche Historie gemengd is geweest. —
Verder wordt behandeld Phoenicië en deszelfs volkplanting Carthago , welke het wonder i s , dat n i e t , even als
de andere S t a t e n , tot aan haren geheelen ondergang toe
befchouwd w o r d t . — Hierop volgt de Gefchiedenis van
Per zié, tot op de verovering door A L E X A N D E R , en
eindelijk van Griekenland,
van w e l k e , na een zeer breed
aardrijkskundig o v e r z i g t , hier alleen de twee eerfte tijdv a k k e n , tot aan P E R I C L E S , befchouwd worden.
Indien in eene historiebefchrijving, vooral voor jonge
lieden , volledigheid al eene betrekkelijke eigenfehap is ,
naauwkeurigheid ten minfte mag men er vooral in verlangen , om geene verkeerde denkbeelden te doen ontftaan , die naderhand niet zoo ligt uitgewischt w o r d e n :
in dit opzigt vond R e e . hier wel eens iets aan te wijzen,
hoewel tevens erkennende, dat op de wandeling over
zulk een uitgeltrekt veld eenige vergisfing ligt mogelijk
i s . — Bl. 5 wordt het l a n d , waar K A Ï N h e e n t o o g ,
Ur genoemd; maar 1 B . van M O Z . I V : 16 heet het
Nod, d. i. omzwerving,
ballingfchap.
— Bl. 6 wordt
g e z e g d , dat er „ omtrent fommige bewoners van Azië
„ na den Zondvloed reeds eenige bijzonderheden zijn me„ degedeeld"; maar deze zijn in het vorige niet te vinden. — Bl. 1 0 , 11 wordt de toren van Babel gezegd
niet voleind te z i j n , „ omdat N I BI R O D eindelijk een
„ flecht gebruik van zijne magt m a a k t e " ; maar dit lezen
wij in den Bijbel niet. — Bl. 36 worden O S I R I S
en i s i s neven genoemd van den grooten Egyptifchen
( o f liever Libyfchen of Ethiopifchen) God A M M O N ;
maar i s i s was immers eene G o d i n , de gemalin van
O S I R I S ?
— Volgens bl. 37 zal „ de Egyptifche die„ ren-dienst door de Priester-kaste ingefteld zijn , om het
„ volk beter in bedwang te h o u d e n " : waar is hiervan
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eenig blijk ? en hoe kon het zelfs hiertoe dienen ? was
het niet veeleer, om eenige voor Egypte nuttige dierfoorten niet: uit te roeijen, en tevens om ze als zinnebeelden der Godheid te ftellen ? — Bl. 43 leest m e n :
„ M O Z E s
verhaalt o n s , d a t , toen A B R A H A M in
„ Egypte k w a m , Memphis reeds eene groote ftad, en
„ tevens de rijkszetel der P H A R A o's of Koningen w a s " ;
maar waar dit bij H O Z E S te lezen ftaat, weten wij
niet. —- Bl. 61 fpreekt de Schrijver van „ de vereenigde
„ Republiek der Israëliten,"
en b l . 69 van derzelver
„ Prefident of H o o f d , den H o o g e p r i e s t e r " : hij fchijnt
aan Noord-Amerika
gedacht te h e b b e n ; maar zoo iets
vinden wij in de Bijbelfche oorkonden n i e t ; ook n i e t ,
gelijk b l . 70 ftaat, dat de Hoogepriester het bevel over
de krijgsmagt gehad heeft, doch daar hij hiertoe dikwijls
geene kunde h a d , de Israëliten geflagen of cijnsbaar werden : daarentegen is hierbij over het hoofd gezien Israels afwijking van den waren G o d , en vermenging met
afgodifche Volken, als doorgaans de oorzaak van deszelfs
rampen. •— Z o o is o o k , bl. 7 3 , de oorzaak der verwerping van S A U L als Koning niet juist voorgefteld,
als in zijne trotschheid beftaande, daar zij in zijne w e derfpannigheid tegen J E H O V A , als hoogften Koning
van Israels burgerftaat, gelegen w a s . — Dat S A L O M O
zelf een afgodendienaar w e r d , en dat hij zijn volk
drukkende belastingen o p l e i d e , ( b l . 81—83) zijn door
de Gefchiedenis niet genoeg bewezene (tellingen. — . De
dienst der zilveren (1. gouden) kalveren van J E R O B E A M was geen afgodsdienst, zoo als bl. 84 gefteld w o r d t ,
maar Egyptifche beeldendienst: het waren zinnebeelden
ter eere van J E H O V A , gelijk weleer in de woestijn van
Arabië. — In de ganfche Israëlitifche Gefchiedenis is
het Theocratifche oogpunt te veel voorbijgezien, namelijk de afzondering en befturing van Israël,
tot bewaring van het zuivere Monotheïsme en van het Openbaringswoord des waren G o d s op de wereld. In welken
zin de Schrijver zeggen k a n , bl. 1 7 2 , 3 , dat „ de af„ godendienst der Grieken,
in plaats van hen in eenen

„ nacht van duisternis te dompelen, hunne geestvermo„ gens o n t w i k k e l d , en hen tot het fehranderfte Volk der
„ Oudheid gemaakt h e e f t , " betuigt R e e . niet te v a t t e n :
het Polytheïsme m o g e , door zijne vereering van verfchillende gewaande G o d h e d e n , en door zijne M y t h o l o gie , aan de beeldende kunften en aan de Dichtkunst ruime ftof verfchaft hebben ; maar dat de ontwikkeling der
geestvermogens in het algemeen, en de voortbrengfelen
van fchrandere Dichters en Wijsgeeren vruchten van hetzelve geweest z i j n , dit zou R e e . geenszins durven beweren. — M e t een enkel woord zij nog aangeteekend,
dat er hier en daar onnaauwkeurigheden in de namen
zijn ingeflopen, die echter waarfchijnlijk drukfouten zijn,
gelijk andere in dit w e r k j e , b . v. bl. 7 7 , A B S O L O N ,
1. A B S A L O M ; b l . 147 , A R T A X E R X E S Macroch ,
1. Macrochir,
bl. 1 5 6 , 7 , Alpheris,
1. Alpheus,
Pamifas,
1. Pamifus,
Sycion,
1. Sicyon ; b l . 1 7 0 ,
E G I A L I U S ,
1. A E G I A L U S , Pelasgistes,
1. Pelasgiotis,
enz.
In de behandeling der Bijbelfche Gefchiedenis des O u den Verbonds heeft C R E U T Z B E R G de volgende zes
Tijdvakken tot rustpunten g e k o z e n : I . Van de Schepping tot de roeping van A B R A H A M .
I I . Van A B R A H A M

tot

M O Z E S .

III.

Van

M O Z E S

tot

S A M U C L .

I V . Van S A M Ü S L tot het einde van S A L O M O ' S regering. V . Van de fcheuring des Joodfchen Rijks tot de
Babylonifche ballingfchap. V I . Van de Babylonifche
ballingfchap tot C H R I S T U S .
Befchouwt men de H i s torie der Israëliten alleen als Volksgefchiedenis, dan kan
men zich misfchien met deze wijze van verdeeling bij
de vier laatfte rustpunten tevreden h o u d e n , hoewel men
zelfs dan nog het Maccabefche Tijdvak tusfchen het vijfde en zesde zou mogen inplaatfen, als iets zeer kenmerkends h e b b e n d e ; maar wanneer men ze als een deel
der Bijbelfche, d. i. der Goddelijke Openbaringsgefchied e n i s , ten behoeve van het Menschdom, a a n m e r k t , dan
zou de verdeeling hier en daar nog eenigzins anders kunnen gewijzigd, en het kermerkende van fommige TijdY 2

vakken

zou duidelijker,

dan door de enkele namen van
enz. dienen aangeduid te wor
den ; dan zou ook het einde van S A L O M O ' S regering
niet wel tot rustpunt kunnen d i e n e n , als wel epoque
makende in de V o l k s - , maar niet in de Openbaringsgefchiedenis. — Het eerfte Tijdvak is in 11 Hoofdftuk
ken behandeld, en van het tweede zijn hier alleen de
5 eerfte v o o r h a n d e n , waarvan het laatfte betiteld i s :
Vervolg en flot der Gefchiedenis van A B R A H A M , doch
welke hier niet verder gebragt wordt dan tot de voor*
genomene opoffering van I S A Ë K . — N a a r de weinige
b e r i g t e n , die er van het eerfte Tijdvak te vinden z i j n ,
wordt hetzelve zeer breedvoerig behandeld, beflaande
niet minder dan 155 bladzijden; maar er wordt dan ook
wel eens wat veel bijgehaald, waartoe althans in die
oudfte Bijbelfche verhalen geen de minfte grond of aan
leiding, en dat alleen eene vrucht van l a t e r , zoo dan
nog maar Bijbelsch, dogmatiferen i s , b . v . bl. 3 7 , 3 8 ,
over het W o o r d G o d s , als den Wereldfchepper; of,
na eene vrij goedé voorftelling van de gefchiedenis der
eerfte z o n d e , de exegetisch-dogmatifche u i t w e i d i n g , b l .
74 e. v . , over eenen verleidenden boozen geest, hoewel
de Schrijver ook daar zeer gematigd fpreekt: die oude
verhalen hebben toch in zichzelve reeds moeijelijkheid
en duisterheid g e n o e g , om ze met geene nieuwe van la
ter Dogmatisme te b e z w a r e n , althans niet om de jeug
dige verftanden daarmede nog meer te verbijsteren. —
Voor het overige laat de ruimte hier niet t o e , over de
verfchillende opvatting van alle die oude verhalen uit te
weiden.
A B R A H A M ,

M O Z E S

Ook bij dit werkje zou R e e . , ten opzigte der naauwkeurigheid van u i t d r u k k i n g , hier en daar nog wel eenige
bedenking hebben. B . v. bl. 2 , 3 , zegt de Schrijver
tot aanbeveling van de Bijbelfche boven de Algemeene of
de Vaderlandfche Gefchiedenis, dat men in dezelve „ meer
„ gefproken vindt van de gewone bedrijven, gebeurte„ nisfen en beproevingen des levens, van den huifelijken
„ kring en van menfchen uit alle ftanden": nu ja ! in

een zeker derde is dit waar; maar dit is toch ook al de
hoofdinhoud niet; en is niet verre het grootfte gedeelte des
Ouden Verbonds Volksgefchiedenis, al is het dan ook in betrekking tot het Openbaringswerk van God aan de menfchen ?
en als hij er dan nog bijvoegt: „ J a , gij leest hier zeer veel
„ van de daden en het leven van herders en visfchers, ook
„ van het gedrag van jongelingen en zelfs van kinderen," zal
de jeugd, bij het lezen van den Bijbel, dit bevestigd, of
zich veeleer door deze onjuiste aanprijzing grootelijks teleurgefteld vinden? wat is er toch van herders in te lezen, behalve het betrekkelijk weinige van Israels Stamvaders en
J O B , die Oosterfche Herdervorften? en van visfchers? j a ,
eenigen van J E Z U S leerlingen waren van dat beroep; maar
leest men van h e n , als zoodanig, wel naauwelijks iets ? en
zoo ook met het overige. O c h , men overdrijve het goede
toch niet! dit kan zeker niet anders dan kwaad doen, wanneer men zich naderhand teleurgefteld z i e t : de Bijbel bevat
waarlijk voortreffelijks en belangrijks genoeg, en behoeft dusdanige averegtfche loffpraken in geenen deele. Dit alleen
mag R e e . evenwel nog met genoegen opmerken, dat de Schrijv e r , bl. 8 , een juister denkbeeld van de Bijbelfche Gefchiedenis , uit een hooger oogpunt befchouwd, gegeven heeft,
als bevattende „ het ontwerp G o d s , o m , door eene allengs
„ voortgaande en zich uitbreidende kennis der waarheid, het
„ menschdom op te leiden tot ware wijsheid, deugd en za„ ligheid." — Verder nog ettelijke vragen ! Konden de eerfte
.menfchen alle de fmarten en onheilen, die de zonde voortbrengt, zoo als da Schrijver die bl. 53 voorftelt, alleen uit
het woord dood leeren ? en is het aldaar wel naauwkeurig gezegd: „ De zonde is de dood, vernietiging ( ? ) van alles,
„ wat de mensch is en heeft" ? — Is „ d e aarde" in het
algemeen „ van God vervloekt om der menfchen wil" ? (bl.
81.) Waar ftaat dit? — Is de mensch „ oorfpronkelijk ge„ vormd (?) om eeuwig op deze aarde te kunnen leven" ?
(bl. 106.) — Waar „ geven de Bijbelfche verhalen ons te
„ kennen, dat bij de Kaïniten de lagere zielsvermogens zich
„ voornamelijk ontvouwden"? waar zijn ,, onder de Stamva„ ders der Sethiten die velen, ( ? ) uitmuntende door gods„ vrucht en reinen wandel" ? — Is die zoo genoemde profetie van E N O C U , bl. 118 aangehaald, een echt ftuk? —
Waaruit blijkt „ de omgang van hoogere wezens met den
., mensch , toen deze nog rein was, en ook daarna nog niet"

(1. met) „ regtvaardige mannen," namelijk vóór den Zondvloed ; „ de hoogs helooning, die dezen verwierven, daar zij
„ van deze aarde werden weggenomen en in den hemel ver„ h e v e n " ? ? — Doch genoeg hiervan! R e e . wilde alleen
herinneren, hoe noodig het vooral voor de jeugd i s , naauwkeurig in zijne voorftelling te zijn, om haar zoo veel mogelijk juiste denkbeelden cn naauwkeurige kennis te doen verkrijgen. — Voor het overige zij den Schrijver gaarne de
lof gegeven, dat hij doorgaans zeer practisch i s , en tot opwekking van het godsdienftig gevoel zeer hartelijk fpreekt.
Wat eindelijk de typographifche uitvoering der beoordeelde
werkjes aangaat, het is jammer, dat zij in beide niet gelijkvormig i s : die van het eerfte is netter dan die van het laatfte.
Zoo is het ook met de plaatjes in beide. In het eerfte heeft
men de overblijffelen van Babylon, of eigenlijk de barre vlakt e , waar het geftaan heeft; de bouwvallen van Tkadmor of
Palmyra, en het Dal Tempé, nette fteendrukjes, hoewel wat
flaauw. In het laatfte vindt men de verzoeking (van A D A M
en E V A ) en N O A C H ' S offer, in houtfneê, maar minder gelukkig in uitvoering en houding; en eindelijk een Kaartje,
bevattende den algemeenen omtrek van eenige landen van
Azië, die in dit gedeelte der Bijbelfche Gefchiedenis voorkomen.

Handboek voor Notarisfen volgens de Nederlandfche Wetgeving , enz. Door Mr. P . M A B £, j u N . , Regter Plaatsvervanger bij de Arrondhfements-Regtbank,
Advocaat en
Notaris te Haarlem. Tweede verbeterde druk. Hde Deel.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1838. In gr.
8vo. VI en 308 bl.
f3-:
O o k dit tweede Deel van het Handboek voor Notarisfen door
den Heer M A B E bezit weder groote verdienden. Echter
hebben wij hier en daar eenige aanmerkingen. Zoo kunnen
wij ons niet vereenigen met de leer van den Auteur nopens
de plaatsvervulling in iedere erfopvolging van zijdmagen,
wanneer nevens dengenen, die den erflater het naast in den
bloede beftaac, er nog kinderen of afkomelingen aanwezig
zijn van vooroverledene broeders of zusters van eerstgemelden; in welk geval (zegt de Wetgever zelf, Art. 892 van
het Burg. Wetb.y deze, bij plaatsvervulling, met hunne ooms

of moeijen, oudooms of oudmoeijen, tot de erfenis geregtigd
zijn. Dat zij flechts met hunne ooms enz. geregtigd zijn,
ftaat e r , onzes inziens, alleen, omdat zij anders zouden zijn
buitengefloten, en dus alleenlijk erven, / cum thiis fuis concurrunt. Maar als dat geval nu plaats heeft, wat dan ? Dan
zijn ze niet, gelijk de geachte Schrijver de W e t , door in
vulling , verklaart, (2de Hoofdft., lfte Afd. § 2 3 , bl. 24—
27) flechts tot een aandeel in de portie hunner ooms en moeijen
geregtigd, maar integendeel, bij plaatsvervulling van hunnen
vader of moeder, met die ooms en moeijen, tot de erfenis
zelve. Volgens Art. 888 geeft plaatsvervulling aan den vertegenwoordigenden perfoon het regt, om te treden in de
plaats, in den graad en in de regten van dengenen, die ver
tegenwoordigd wordt. Zoo ras dus iemand bij plaatsvervul
ling voor zijnen vader of zijne moeder optreedt, wordt de
nalatenfchap gedeeld, even alsof die vader of moeder nog
leefde: en hieruit vloeit voort, dat de eenvoudige en ge
makkelijk te verftane bepaling van Art. 892 door den Schrij
v e r , die er als 't ware verborgenheden in z o c h t , duister en
onbillijk is gemaakt; terwijl de natuurlijke, aan ieder bij
de eerfte lezing van het artikel zich opdoende opvatting,
welke hij beftrijdt, de éénig ware is. Dit blijkt nog nader
uit Art. 8 9 3 , waar de plaatsvervulling in alle gevallen, waar
in zij wordt toegelaten, befchreven wordt als op 'dezelfde
wijze te gefchieden.
Welligt had het onderzoek verdiend, of men aan de uit
drukking legitime portie, en de berekening daarvan naar de
zuivere waarde, ook het denkbeeld hechten moet, dat men,
na behoorlijke bepaling der zuivere waarde des boedels, zon
der eigenlijke fcheiding, zou kunnen volftaan met uitkeering
dier portie in gelden, ten behoeve der minderjarigen op
het Grootboek te brengen, dan w e l , of de fcheiding onver
mijdelijk is.
Bij de formulieren ontbreekt de Acte van teruggeving van
e e n , bevorens in bewaring genomen, eigenhandig gefchreven
Testament.
In het 3de Hoofdft. 2de Afd. § 18, bl. 2 1 3 , is mogelijk
wat te fterk gefproken over het onverkoopbare van vaste goe
deren waarvan minderjarigen medeëigenaars zijn, tenzij de
zelve niet konden worden verkaveld. Doch dit is ook een
duister punt in de Nieuwe Wetgeving. De Jurisprudentie is
nog niet gevestigd.
x

Inmiddels doen wij hulde aan al het goede en voortreffelijke in dit Handboek, welks zamenftelling een werk i s , dat
verbazenden arbeid gevorderd heeft.

J.

V A N D E N V O N D E L , door gefchiedkundige inleidingen,
omfchrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner
kleinere, gedichten opgehelderd. Een boek, voor het algemeen , en ah proeve, om dien Prins onzer oude Dichters,
ook voor min geletterden, regt verflaanbaar te maken.
Door Mr. B . H. L Ü I O F S , Hoogleeraar te Groningen, Lid
van het Koninklijk - Nederlandsch lnjlituut enz. (Pcrjierd
met het Portret des vierentachtig jarigen Dichters, en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn
lof, als voorjlander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst.)
Te Groningen, bij J. B. Wolters. 1838. In gr. 8vo. XLVIH
en 378 bl. ƒ 5 - 2 5 .
1

Ree. heeft den geheelen langen titel van dit boek afgefebreven, omdat die hem karakteristiek voorkomt, en hij met alle
befcheidenheid den Hoogleeraar L U L O F S op het verkeerde
en fmakelooze van dergelijke uitvoerige titels meent te moeten opmerkzaam maken. Wat op den omflag ftaat, ware volkomen voldoende: J. V A N D E N V o N D E L , in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. De wijze, waarop die
opheldering gefchiedt, enz. enz. had gevoegelijk in het Voorberigt kunnen worden aangewezen en was daar te huis, maar
behoort niet tot den titel. (Hoe komt de Uitgever er b i j ,
om dien titel door zijne roode letters nog meer te ontfieren ?)
Misfchien acht men deze aanmerking op den titel beuzelacht i g ; zij is dit evenwel minder, dan men zou denken. Vooreerst , in een boek van fmaak, gefchreven door eenen man
van fmaak, behoort alles van dien fmaak te getuigen. Men
verlangt immers o o k , dat de gevel van een gebouw evenzeer
aan de wetten eener goede architectuur beantwoorde, als het
inwendige van hetzelve. Maar ten andere komt het R e e .
v o o r , dat het gebrek op den titel eenigzins een gebrek aanduidt, dat ook in dit, gelijk in andere te regt hooggefchatte
werken van den Groningfchen Hoogleeraar, kan worden opgemerkt. Hij kenmerkt zich dikwijls door eene breedfprakig-

beid, door eenen omhaal (indien dit woord niet wat te trivi
aal klinkt) van zaken en woorden, die den indruk van het
geheel, den indruk van het vele goede en fchoone verzwak,
ken, dat men in zijne ftukken kan vinden. Waarlijk, dat is
te bejammeren! Eene wijze fpaarzaamheid, eene meerdere
keurigheid in de keuze van woorden en zaken beide, zoude
aan de werken, waarmede hij met de daad onze Letterkunde
heeft verrijkt, eenen veel grooteren bijval verzekeren.
Als wij van den titel tot het boek ons wenden, vinden
wij, na een kort voorberigt en de niet zeer groote lijst van
inteekenaren, de op den titel vermelde dichtregelen tot lof
van V O N D E L , voorafgegaan door eene inleiding in proza.
Die inleiding, vooral het begin daarvan, laboreert ook al aan
zulk eene breedvoerigheid; maar ruim wordt men daarvoor
fchadeloos gefield, wanneer men tot de dichtregelen zelve
is genaderd. R e e . gelooft niet, dat de Heer L U L o F S als
Dichter iets beters geleverd heeft. Het ftuk is blijkbaar eon
amore bewerkt: de geheele vrijheidlievende, door zijn onderwerp in geestdrift ontvlamde ziel des Dichters heeft zich
in zijnen zang uitgeftort, en wij huldigen niet minder de edele
gevoelens, daarin uitgeboezemd, dan de kunftige en keurige
gebruikmaking van V O N D E L ' S woorden bij de fchildering
van de verfchillende dichtfoorten, waarin onze grootfte Dich
ter uitmuntte. Het geheele ftuk is vol gang, gloed en leven,
en R e e . kan zich voordellen, welk eenen diepen indruk het
bij de gelukkige voordragt van L D L O F S op alle onpartijdige
hoorders moet hebben gemaakt. R e e . weet niet, wat hij
als proeve zal mededeelen; want bij zoo veel fchoons is de
keuze moeijelijk. Hij kiest dan, ter ftavingvan datgene wat
hij zoo even zeide aangaande het gelukkig gebruikmaken van
V O N D E L ' S taal, twee ftukjes. Het eerde roept ons den
heerlijken rei uit den Gijsbrecht geheel voor den geest:
Maar ernst en 's diepen weedoms fomberbeid
Spreidt haren fluijer over onze z i e l ,
En hangt een floers van tranen voor ons o o g ,
Als u de dichtkunst op verbeeldings wiek
In 't grijs verleen naar Bethlems draten voert,
Waar zich Judea's purpren onverlaat
In bloed — onnoozel bloed van kindren — baadr,
Helaas, wij zien, wij zien van moeders borst
De versch gerukte lipjes, waar de melk

Met bloed aan kleeft; — wij zien den teedren dauw
Van tranen op de koontjes, eens zoo r o o d ,
Thans koud, als marmer, bleek en blaauw, als lood; —
Wij zien, wij zien, a c h , oogjes, door de hand
Des doods geloken, — oogjes, die 't gelaat
Niet meer ten hemel fcheppen, die niet meer
Hun ftralen fchieten in het moederhart,
Blaar darren fchijnen, van haar' glans beroofd,
In mist en nacht en nevel uitgedoofd. —
Wij zien ' t , wij zien ' t ; wij voelen 't hart verfteenen,
En ronw doet ons met u en R A C H E L weenen.
Niet minder fraai is de volgende aanfpraak aan ia A-U

RITS:

O M A U R I T S , M A U R I T S , W I L L E M ' S heldenzoon!
O fchild van Neerland, zwaard in Almagts vuist,
Voor F L I P S verderflijk, als het zwaard der wraak,
Waarmee Gods engel in den middernacht
Eens A S S U R floeg en A S S U R ' S legermagt!
O M A U R I T S , M A U R I T S , W I L L E M ' S heldenzoon,
Wat liet g' hem fterven, die u in uw jeugd,
Als C H I R O N eens A C H I L L E S , had gevoed!
Wat liet g' hem fterven ? — Waartoe vlamde uw z i e l ,
Geknaagd, helaas, door 't vuur des langen wroks,
Op ' t neer doen ploffen van dat grijze hoofd,
Dat heilig hoofd, d a t , als een fterke dam,
Zoo dikwerf 's onheils fpringvloén had gefchut;
Dat heilig hooft, d a t , als een vaste z u i l ,
't Gebouw van N A S S A U ' S glorie had gefchraagd,
E n , eer ' t voor eeuwig floot zijn' gouden mond,
Aan Arragon op gouden bergen ftond! —
O M A U R I T S , M A U R I T S , W I L L E M ' S heldenzoon,
Met welk gefteent' uw grafelijke kroon,
Met welk een' glans uw diadeem moog' pralen,
Dat bloed , dat bloed bezwalkt, helaas, haar ftralen !
Wij beklagen hem, in wiens borst dergelijke regels geenen
weerklank vinden. Deze beide ftukjes zijn flechts proeven
uit het vele fchoone, dat wij hier aantreffen. Maar waar
om , waarom moeten die ftijve, complimenteufe flotregels van
het geheel den ontvangen indruk toch ftoren ? Moesten zij
worden uitgefproken, waarom ze dan toch hier in druk
herhaald ?

Wij komen nu aan den eigenlijken hoofdinhoud van die
boekdeel: V O N D E L , in eenige van zijne kleinere dichtftukken opgehelderd. Een gelukkig denkbeeld ! Het is maarzoo,
V O N D E L wordt te weinig algemeen gekend; zijne heerlijke
ftukken zijn fchier enkel bij den letterkundige gefchat, en
voor het groote publiek zijn de werken van Nederlands Puik.
poëet een gefloten boek. De oorzaken daarvan zijn verfchillende, en te ontkennen is het niet, dat ook deze daaronder
moeten gerekend worden, dat er onder het koren ook veel
kaf wordt gevonden, dat vele zijner ftukken door onderwerp
en trant minder belang inboezemen, en dat het dus voor den
gewonen lezer zonder aanwijzing niet gemakkelijk i s , om
het voor hem gefchikte op te zoeken. Helaas, dat wij er
moeten bijvoegen, dat voor de meesten ook reeds V O N D E L ' S taal te'duister en te moeijelijk is! Treurige waarheid , die ten bewijze kan ftrekken van het weinige belang,
hetwelk onze natie ftelt in hare heerlijke taal! De Hoogleeraar verrigtte dus een verdienftelijk w e r k , toen hij eenige
ftukken uit V O N D E L uitkoos, en die met de noodige ophelderingen in het licht gaf.
Hoe beeft hij dit gedaan? Hij heeft er historifche inleidingen voor gefchreven; hij heeft de woorden door verklarende aanteekeningen toegelicht; hij heeft eene breedvoerige,
den gang der denkbeelden verduidelijkende omfchrijving voor
min geletterden er bijgevoegd. Het eerfte van deze drie dingen is belangrijk en hoog noodzakelijk. Perfonen en z a k e n ,
waarop V O N D E L doelt, zijn den tegenwóordigen lezers niet
zoo gemeenzaam bekend, en die kennis is nogtans onmisbaar, indien men de gedichten van den Prins onzer Dichters
zal verftaan. Verklaring der woorden is van niet minder gewigt bij den verouderden ftijl en het gebruik van verouderde
woorden. Maar het derde, de breedvoerige omfchrijving,—
waarlijk, die had men kunnen misfen; die had men moeten
misfen! Wie na de historifche inleiding, na de verklarende
aanteekeningen nog noodig heeft, eene prozaïfche omfchrijving te lezen, die fluite het boek gerust toe; het is de o s ,
die in den Bijbel leest. Maar komen er dan geene plaatfen
in de hier gegevene dichtftukken v o o r , waarbij deze den
gang der denkbeelden verduidelijkende omfchrijving van nut
kan zijn ? Dat zal R e e . niet ontkennen ; doch op die plaatfen ware toch eene korte aanwijzing in de aanteekeningen
voldoende geweest, om het verband te doen opmerken en

begrijpen. Hoe veel ruimte ware daardoor niet gewonnen,
die nu nutteloos beflagen wordt door datgene, wat R e e . ,
ter eere van het publiek, hoopt, dat niet gelezen wordt noch
behoeft te worden! Hoeveel rijker had de fchat kunnen zijn
van v o N D E L'S dichtftukken, door L U L O F S opgehelderd,
en daardoor waarlijk voor onze tegenwoordige lezers verftaanbaar gemaakt!
Van de overige beide deelen zijner taak heeft de Hoog
leeraar L U L o F s zich over het algemeen uitftekend gekwe
ten. Hij heeft teregt V O N D E L behandeld, gelijk men ge
woon i s , de oude clasfici te behandelen, en toont zijne groo
te belezenheid in onzen Hoofddichter, en het gelukkig ge
volg, waarmede hij zijne ftukken heeft beftudeerd. Zijne
inleidingen zijn waarlijk inleidingen tot ieder vers; en indien
hij ook daar nu en dan, gelijk b . v. bl. 226 , 2 2 7 , al te
breed én te lang w o r d t , men ziet dit gaarne voorbij, om
het vele belangrijke, dat wij meestal daar vinden. Bijzonder
gelukt i s , in dit opzigt, de inleiding voor den Rommelpot,
welk anders niet gemakkelijk te begrijpen ftuk daardoor vol
komen wordt toegelicht. De geestigheid en fcherpe fatire
van dit ftraatliedje komen helder voor den dag. Geene dezer
inleidingen zal men als overtollig wegwenfehen.
Ook de kortere aanteekeningen onder den tekst verdienen
allen lof. Zij ftrekken grootelijks tot opheldering van v o N D E L'S woorden, en toonen o n s , hoezeer de Hoogleeraar tot
het regt verftand van diens ftukken is ingedrongen. Het is
bij het geven van dergelijke aanteekeningen altijd moeijelijk,
de juiste maat te bepalen, en in het algemeen willen wij dan
ook over het meerdere of mindere daarvan'met L U L O F S
niet twisten, offchoon hij toch op fommige punten, b . v.
het draven van den ftijl, het gebruik van het woord Goden,
enz. wat dikwijls terugkomt, en , zelf op bl, 57 verklarende,
dat hij zich niet genoeg op kortheid kan toeleggen, aantee
keningen als die onder n°. 4 7 , 4 9 , 5 3 , 6 1 , 62 van het daar
behandelde ftukje had behooren achterwege te laten. Wie
dergelijke dingen, als daar verklaard worden, niet weet en
verftaat, die is geheel onbevoegd en ongefchikt, om V O N 
D E L te lezen, en zal dat ondanks die aanteekeningen blijven.
Op ftfmmige plaatfen had R e e . intusfehen wel gewild, dat
de aanteekeningen wat breeder waren uitgevallen, en woor
den en zaken wat meer hadden verklaard. Ook hiervan een
paar voorbeelden, Bl, 102, Hoe luisterfcharp uw oor op 'trol-

ten van het wiel. Deze laatfte halve regel had wel eenige
roelichting verdiend; want, offchoon de woorden zelve niet
duister zijn, zal menigeen toch vragen, wat dat rollen van
het wiel hier beteekent. En waarlijk, duidelijk is dit niet.
Het komt Ree. voor, dat het vroeger gebezigde beeld van
eenen wagen den Dichter nog voor den geest fpeelde, offchoon hij later de beeldfpraak van,eenen herder met zijnen
ftaf had gebruikt. Maar een en ander had moeten worden
opgehelderd, en menigeen zal nu bij het lezen van den tekst
en de omfchrijving onvoldaan blijven. Een tweede voor
beeld ontleent R e e . uit het gedicht: Lierzang op Koning
D A V I D , en wel bij de regels:
Op V draven van dien goddelijcken ftijl Gevoelt de ceder Babels fcherpe bijl. In de
eerfte plaats had bij deze en dergelijke regels wel mogen
worden aangemerkt, dat V O N D E L in dezen lierzang niet
naauwkeurig heeft onderfcheiden, welke Pfalmen van D AV I D , en welke van A Z A F of anderen zijn. Maar de meeste
gewone lezers zullen toch vragen, wat het beteekent, dat
de ceder Babels fcherpe bijl gevoelt, en de verklaring ware
niet overtollig geweest, dat de Dichter hier zinfpeelt op de
Babylonifche gevangenis; dat de ceder (Libanons) hier het
zinnebeeld is van Israël, en hoe gepast bij deze beeldfpraak
het woord bijl hier gekozen is.
De Hoogleeraar ziet uit deze aanmerkingen, dat R e e . zijn
werk meer dan vlugtig heeft gelezen; hij wil daarom ook
nog een paar aanteekeningen aanhalen, waarmede hij zich
niet vereenigen kan; hij doet dit niet, om aanmerkingen te
maken, maar om zijne belangftelling te toonen, en den Hoog
leeraar een enkel punt in bedenking te geven. Bl. 40: Habsburghs mijter. De Heer L U L O F S verftaat hierdoor de mijterftad, het aartsbisfchoppelijke Praag, de hoofdftad van
Bohemen; liever de kroon van H A B S B U R G H ' S geflacht,
hier om het aartsbisfchoppelijke Praag, mijter genoemd.
Bl. 95. Deughtigke ommetrek, zegt de Heer L U L O F S ,
lezen wij II. 206 voor voorftelling, afbeelding, fchets van ie
mands deugden. Zou daar het woord deughdig niet evenzeer,
als in den Harpoen, deugdelijk, degelijk beteekenen ? Ik
wenschte, zegt V O N D E L ,
Ik wenschte mijn kopij niet fcheelde van het leven:
Zoo z o u , als 't aenfehijn u de fchilder heeft gegeven
's Mans deughdige ommetrek hier zweven in de ziel.

Zijne wezenlijke, echte afbeelding, wat de ziel betreft,
zoudt gij hier zien, even als de fchilder zijn gelaat heeft we
dergegeven.
Bl. 124. Waer raeckt ze ftrandewaert ? De Heer L U L O F S neemt deze uitdrukking en het woord zie, in den vol
genden regel, in eenen figuurlijken zin. Ten onregte, ge
looft R e e . De vrijheidsmaagd vlugt te paerde, gelijk zij
zelve in denzelfden regel getuigt, den bodem van het Duit
fche rijk, ten einde door de zee zichzelve te redden. Daar
om zoekt zij het ftrand.
Bl. 186. Zoo kleet, of'been , ja fchim van lagher Heijligh,
enz. De Hoogleeraar zegt: toefpeling op de wonderen, door
de Profeten E L I A S , E L I Z A , de Apostelen en verdere Kerkheiligen verrigt.
De laatfte worden wel alleen bedoeld; dat
ligt, naar R e c . oordeel, geheel in den geest der Roomfche
kerkleer; van de Profeten en Apostelen wordt hier niet ge
fproken.
Bl. 215. Afzetfels.
De Heer L U L O F S zegt, dat V O N 
D E L dit woord dikwijls bezigt voor kopijen, nabootfingen,
afdrukken van iets. R e e . zal dit niet ontkennen; maar hier
is h e t , naar zijn oordeel, toch iets anders. Afzetfel is dat
gene, wat men anders een ftekje noemt, eene loot van eene
plant, die door kweeking of enting tot eene nieuwe plant
opgroeit. Hoe gepast is dit woord hier, waar V O N D E L de
overledene vrouw van H U I G E N S bij eene bloem vergelijkt,
en hare nagelatene kinderen met dit woord afzetfels bedoelt!
Bl. 235 ftaat P A U L U S voor P E T R U S .
Bl. 250. Zeebrant. De figuurlijke zin komt hier niet te
pas. Het kan alleen zijn oorlog ter z e e , zeebrant genoemd,
om hetgeen vroeger gezegd is aangaande het gebruik des gefchuts.
Maar genoeg, misfchien meer dan genoeg. De Heer L U L O F s ontvange onzen dank voor het geleverde ! Hij vinde
aanmoediging genoeg, om ons meer foortgelijke vruchten van
zijne ftudie der vaderlandfche letteren te fchenken! Hij be
hoort onder onze ijverigfte en verdienftelijkfte Geleerden,
De Uitgever heeft voor goeden druk en goed papier ge
z o r g d , en ook het portret van V O N D E L verdient allen lof.
Een ruim debiet zij dit boekdeel toegewenscht!
s

N. M A C H I A V E L L I ,

LESSEN VAN STAATKUNDE,
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Lesfen van Staatkunde,
of Redeneringen van N I C O L A A S
M A c H i A v E L L i , over de tien eerfte Boeken van T I T U S
L I v i u s ; uit het Italiaansck vertaald en met eenige Aanteekenir.gcn uitgegeven door Mr. c. M. R O E S T V A N L I M 
B U R G . Ifte Deel.
Inwendig Staatsbeftuur. Te Rotterdam ,
hij T . J. Wijnhoven Hendrikfen. In gr. Svo, XVI en 263
bl. f 2 - 6 0 .

O o k dit werk van den vermaarden H A C H I A V E L L I is
vloeijend en zuiver door den Heer Mr. R O E S T V A N L I M B U R G , tot dus v e r , vertaald; terwijl zijne Voorrede en Aan
teekeningen blijken dragen, zoo wel van gematigdheid en ge
zond oordeel, als inzonderheid daarvan, dat hij zieh op het
juiste ftandpunt ter beoordeeling van M A C H I A V E L L I geplaatst heeft. De Itaiiaanfche Schrijver geeft geene lesfen,
hoe een regtfchapen man aan het hoofd van eenen Staat, of
hoe een edeldenkend volk behoort te handelen; maar alleen,
hoe m e n , onafhankelijk van de v r a a g , wat pligtmatig i s ,
zou moeten handelen, om zijn doel het beste te bereiken.
Zoo geeft hij dan hier en daar middelen o p , die zeker zijn
af te keuren; doch hij neemt alleen de betrekkelijke doelma
tigheid in acht, en onderzoekt, in hoe ver eene daad, uit
dat oogpunt befchouwd, goed is. Voor zoo veel men nu
eenig oogmerk, b . v. in eenen vrijen Staat zich tot oppermagtig Vorst te verheffen, niet bereiken kan, zonder tot
laakbare hulpmiddelen de toevlugt te nemen, volgt daaruit
geenszins, dat die middelen ongefchikt zouden zijn tot het
oogmerk, maar alleen, dat men naar zulk een doelwit niet
dreven moet, juist omdat, onder anderen, ook flechte mid
delen onmisbaar zijn tot bevrediging van zulk eenen ftrafbaren wensch. Het zedelijke of onzedelijke van drijfveren en
handelingen wordt niet onderzocht, maar het oordeel daar
over door M A C H I A V E L L I aan zijne lezers gelaten. Hij
zegt alleen: die zoo iets wil, moet wel aldus handelen, of
zijn doel mislukt.
Dit eerfte Deel befchouwt het inwendige Staatsbeftuur;
het tweede zal handelen over de uitbreiding des gebieds, en
het derde zal den invloed van bijzondere perfonen op den
bloei der Staten nafporen.
Er komt nog al het eene en andere voor, waarover men

ook alleen uk het oogpuflc van Staatkunde, anders kan oor
deelen; gelijk dan ook door R O E S T M A C H I A V E L L I in zijne
aanteekeningen, wel eens te regt wordt gewezen. Het zedelijk
gevoel ergert zich dikwijls aan hetgeen de oorfpronkelijke
Schrijver als Staatkunde leert, en het boek mag dus wel
met behoedzaamheid worden gelezen. Trouwens, elk leerftelfel, dat op den eisch van regt en billijkheid geene acht
flaat, heeft iets ftuitends. Of wie kan met goedkeuring lez e n , bl. 5 3 : „ Geen wezenlijk verftandige zal ooit iemand
„ laken wegens eene buitengewone(.') handeling, ter grond„ legging van een Rijk of eene Republiek verrigt. Befchul„ dige de daad, de uitkomst verontfchuldigt; en wanneer de„ ze heilzaam i s , gelijk de door R O M U L U S \door den
„ moord van zijnen broeder R E M U S ] te weeg gebragte, zal
„ zij den dader altijd vrij fpreken: want hij', die geweld be„ zigt om te verderven, niet h i j , die het doet om te hee*
„ len, behoort gelaakt te worden." Dit is zoo Jezuïtisch
gedacht als het kan. Alleen dan, als het geweld flechts gewelddadige uitoefening van het regt i s , niet wanneer dat
geweld onregtmatig is, verdient het onzen lof, zoo hetftrekt
tot algemeen behoud: b . v. het doodfchieten van op heeterdaad betrapte oproermakers; maar nooit het moorden van onfchuldigen, die den Regter in den weg ftaan, al ftrekt zulk
een moord tot vestiging van den Staat op hechteren.grondflag. Zoo dikwijls de Zedeknnde niet wordt toegepast op
de Staatkunde, wordt de laatfte eene leer, waar men van
gruwen moet, omdat het zedelijk beginfel nergens kan worden buitengefloten, waar men fpreekt over de daden van den
mensch als burger.

Reistafereeleii uit Denemarken en Zweden. Naar het Hoogduitsch van A . V O N T R E S K O W . Te Groningen, bij J. H .
Bolt. 1838. In gr. 8vo. 221 Bl. f 2 - 2 0 .
Volgens zijne eigene bekentenis, roert de Schrijver van deze Reistafereelen foms fchijnbare hoofdzaken flechts vlugtig
aan, terwijl hij bij kleinigheden langer vertoeft. Hij zegt,
dat zijne lezers zich bedriegen, wanneer zij hopen, met dit
boek in de hand, van Hamburg naar Stokholm te kunnen reiz e n , zonder een' fterveling naar den weg te behoeven te

vragen; wanneer zij van deze vlugtige bladen diepe blikken
in de ftaathuishoudkundige aangelegenheden van Denemarken
en Zweden verwachten, en de merkwaardigheden der voornaamfte fteden vermeld en befchreven denken te vinden. De
Schrijver wil alleen den mensch in zijn doen en laten fchetfen, en bezigt daartoe kleine anekdoten, vooral uit de la
gere ftanden der menfchelijke zamenleving ontleend. Zijn
doel i s , onderhoudend te zijn. Beoordeelen wij nu het werk
uit dit door den Schrijver zelv' aangewezen ftandpunt, dan
ontkennen wij niet, dat fommige gedeelten van deze taferee
len eenig aangenaam onderhoud bij de lezing verfchaffen;
maar over het geheel zijn de zaken te vlugtlg en te opper
vlakkig behandeld, om ernftige beiangftelling op te wekken.
Indien de Schrijver niet flechts in den hoek van den haard,
of aan zijne fchrijftafel, maar inderdaad dit reisje gedaan
beeft, dan befchouwen wij deze bladen als het gewrocht van
eene fpeculatie, die ten doel heeft, om den drukker, en zoo
in de gevolgen het lezend publiek de uitgaven der reis te doen
betalen; iets, hetgeen ook hier te lande niet geheel zonder
voorbeeld is.
Valt den Vertaler ooit een belangrijker gefchrift ter over
brenging in onze taal ten deel, dan hopen w i j , dat hij zich
zal wachten voor misflagen als doorzigter voor doorzigtiger
en reuzig voor reusachtig. De Schrijver of Vertaler verhaalt
o n s , dat Koning G Ü S I A A F III zich te Drottningholm, r.a-.
bij Stokholm, dikwijls met hét vertoonen van kleine tooneelflukken, N . B . vermaakt; terwijl wij eene bladzijde verder
vermeld vinden, dat er reeds veertig jaren na den dood van
dezen Vorst verloopeu zijn. In één woord, het werk had
zonder groot gemis onvertaald kunnen blijven en beter ver
taald kunnen zijn.

Narichten betreffende de Ontdekking van Amerika in de tien
de Eeuw. Naar het Deen fche van c. c. E A F N , door M .
HETTEMA.
Te Leeuwarden, bij L . Schierbeek. 1838.
In gr. 8vo. 35 Bl. f: - 40.
D i t boekje behelst in weinige bladzijden voor den liefheb
ber der aardrijkskundige gefchiedenis veel belangrijks. Het
zijn narigten, uit Noordfche handfehriften opgezameld en in
de Antiquitates Americanae breedvoeriger opgenomen, beEOEKBESCH. 1839.
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treffende de ontdekking van de noordkusten van Amerika in
de tiende eeuw door de bewoners van IJsland en Groenland.
Wij vinden hier eene optelling van de onderfcheidene togten,
door hen gedaan, en tevens van datgene, wat zij ten aan
zien der aardrijkskunde, kennis van de natuurlijke historie
enz. hebben opgeleverd. Het hier geleverde, zelf niet meer
dan fchets en uittrekfel, is natuurlijk niet voor uittrekfel
vatbaar. Den liefhebber van geographie bevelen wij dit klei
ne boeksken van ganfeher harte aan, hetwelk de daadzaak
der vroegere ontdekking van Amerika buiten twijfel fielt.

Het nuttig Leven van j . F . O B E R L I N , in leven Predikant in
het Steendal, (Ban de la Roche j in den Elfas; gefchetst
door Dr. c . H . S C H U B E R T , Koninklijk Hofraad en Hoog
leeraar , enz. te Munchen. Naar den vijfden druk uit het
Hoogduitsch. Te Deventer, bij M . Ballot. 1839. In gr.
Svo. Fill en 112 bl.fl20.
T e n westen van het p u n t , waar de lil met den Rhijn zamenvloeit, en alwaar de Breusch haren loop naar de vrucht,
bare vlakte van Straatsburg neemt, verheft zich het zooge
naamde Hochfcld, een oorfpronkelijk gebergte in het Depar
tement van den Beneden-Rhijn, waarvan de noordwestelijke
helling het Steendal vormt, dat zich bergwaarts o p , en hier
en daar met granietftukken bedekt, tot eene hoogte van meer
dan 3000 voet verheft. Zoodra men over de b r u g , Pont de
Charité genaamd, aan de andere zijde der Breusch k o m t , be
vindt men zich in dit oord, welks bijzonder merkwaardig eigendommelijk karakter niet uit de hier heerfchende natuur,
maar uit den geest van deszelfs bewoners ontrtaat. Zindelijke,
vrolijke fteenen huizen, door vruchtboomen omringd; e e n ,
hoewel zonder kunst, voortreffelijk aangelegde weg, welke het
Steendal met den landweg verbindt; behoorlijk onderhoudene
dwarswegen en voetpaden; muren, die het ter nederflorten
der dreigende aardklompen beletten; heldere beken, aan wel
ke door menfehenhanden eene behoorlijke bedding is aange
wezen , opdat zij in haren loop naar de Breusch alleen nut,
geene fchade mogen Teroorzaken; boomgaarden en vrucht
bare akkers, afgewisfeld door voortreffelijke weiden, herfcheppen dit oord tot eene foprt van lusthof, te midden van

een rotsachtig gebergte. De vreemdeling, die het Steendal
voor de eerfte maal bezoekt, en in de woningen of op de
akkers gelegenheid heeft, de bewoners te leeren kennen, wordt
aangenaam verrast door de vriendc/ijke en opene gezigten,
en door eene dienstvaardigheid en beleefdheid, die, zoo als
men fpoedig bemerkt, geene gemaaktheid i s , maar uit het
hart voortkomt. Begeeft hij zich met deze vriendelijke land
lieden verder in gefprek, zoo ftaat hij verbaasd, hen niet,
gelijk al de bewoners der omliggende ftreken, het platte pa
tois te hooren fpreken (hetwelk hier, aan de grenzen tus
fchen Duitsckland en Frankrijk, beftaat uit een mengelmoes
van flecht Duitfchen tongval met even hardklinkend F r a n s c h ) ,
maar zeer zuiver Fransch, of goed en trouwhartig luidend
Duitsch. Maar, wat veel meer zegt, hetgeen deze landlie
den fpreken, getuigt van hunne verftandsbefchaving en van
eenen fchat van velerhande nuttige kundigheden, die men
anders flechts bij welonderwezene en zorgvuldig opgevoede
ftedelingen gewoon is aan té treffen. Dit alles valt reeds een'
flechts doortrekkend' reiziger in het o o g ; maar komt hier
iemand, wiens doel het i s , verdere nafporingen te doen, en
langer onder de bewoners van het Steendal te verwijlen, de
ze ontdekt weldra, te midden van dit uitwendig Paradijs,
hier door vlijtige menfchenhanden te midden eener bergach
tige woestijn gevormd, een ander, innerlijk Paradijs i n d e
harten der bewoners, dat niet de hand der menfchen, maar
alleen die des Allerhoogften kon planten en doen gedijen.
Hier vallen hem overal trekken van wederkeerige broederlijke
liefde in het o o g , zoo als deze alleen door de liefde Gods
in de zielen der menfchen verwekt kan worden. Één band
van liefde verbindt allen, als kinderen van eenen gemeenfchappelijken Vader; zij verheugen zich of lijden met elkan
der. Men ziet huisvaders en moeders, van een even groot
getal arme, verlatene weezen, als dat hunner eigene kinde
r e n , omgeven, bij welke zij de plaats der ouderen vervan
gen. J a , aan alles ziet men weldra, dat men zich in een
oord bevindt, waar de meeste bewoners Christenen, in den
volften zin des woords Christenen zijn. — Wie zou echter
kunnen vermoeden, dat dit hetzelfde Steendal i s , dat dit de
kinderen dierzelfde ouders zijn, die hier nog vóór weinige
menfchenleeftijden gevonden werden? In het begin der v o 
rige eeuw leefden hier ongeveer tachtig huisgezinnen in de
drukkendfte armoede, bijna van niets anders dan van wilde
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appels, waarmede zij zoo wel zichzelven als hunne zwijnen
fpijsden. De bewoners van het Steendal droegen, wel is
waar, den naam van Christenen; maar de minden van hen
hadden zelfs ooit eenen Bijbel gezien, of bezaten ook flechts
de hoogst noodige kennis van de hoofdwaarheden des Chris
tendoms ; overal heerschte tweedragt en ellende. Zij waren
een arm, half wild, meestal in Hechte kielen gekleed volkje,
welks hardluidend patois zelfs in den omtrek moeijelijk te
verdaan was. Twee waardige Evangeliedienaren trokken na
elkander zich de geestelijke en ligchamelijké belangen van
deze ellendige menfchen aan. De eerfte was J Ü H A N S
S T U B E R , de andere de op den titel genoemde J O H A N N
FRIEDRICH

OBERLIN.

Indien wij eene aanmerking op het werk wilden maken,
zou het die zijn, dat S T U B E R , die toch de eerfte aanvan
ger der zoo weldadige verandering der Steendalers geweest
i s , hier wat te veel in de fchaduw geplaatst ftaat. Het was
toch S T U B E R , d i e , na federt het jaar 1750 bijna onafge
broken a!s een trouw zieleherder zijnen tijd aan het welzijn
van die gemeente te hebben toegewijd, eene beroeping naar
Straatsburg niet eer met een gerust geweten meende te kun
nen aannemen, vóór hij zelf eenen waardigen opvolger ge
vonden had, van wien hij de voltooijing van het door hem
aangevangen werk mogi verwachten. Deze opvolger was
O B E R L I N , die in 1767 als Predikant in het Steendal kwam,
en gedurende bijna zestig jaren, rot aan zijnen dood, voor
gevallen in 1826, met den boven vermeiden zoo gezegenden
uitflag in die betrekking werkzaam is geweest. Het hoofd
oogmerk van O B E R L I N , zoo wel als van S T U B E R , w a s ,
de verwilderde menfchen, die hoogere behoeften gevoelden
noch vermoedden, met den geest van het Christendom te
bezielen. Maar hij was daarbij in het tijdelijke ook zoozeer
hun weldadige befchaver en onderwijzer, dat h i j , bij al de
elkander afwisfelende regeringen van Frankrijk, zich de ach
ting en goedkeuring van zijne burgerlijke Overheid heeft
verworven.
Reeds vóór eenige jaren kondigden wij in dit Tijdfchrift
een kleiner ftukje aan, onder den titel: S T U B E R en O B E R L I N , waarin van deze beide edele mannen met verdienden
lof berigt werd gegeven. Desniettegenftaande verdient dit
tafereel, door den beroemden S C H U B E R T gefchetst, nog
evenzeer bij ons gelezen te worden. De vertaling is door

eene kundige vrouwelijke hand op eene loffelijke wijze verrigt. Wat den ftijl betreft, vertrouwen w i j , dat het begin
van ons verflag, hetwelk een uittrekfel is van den aanvang
van het werk zelf, in dit opzigt tot eene genoegzame aanbe.
veling zal verftrekken. Offchoon veel van het door o B E RL I N en zijnen voorganger verrigte alleen mogelijk, noodza
kelijk en toepasfelijk is bij eenen toeftand als die der bewo
ners van het Steendal, hopen wij echter, en bevelen daartoe
gaarne dit werkje aan ,• dat in alle ftanden der maatfchappij,
hoogere en lagere, en bij vrouwen zoo wel als mannen, de
brave, echt Christelijke, zegenrijke O B E R L I N tot een in
nemend, opwekkend en aanmoedigend voorbeeld van navol
ging moge ftrekken.

Academifche Tafereelen, ontworpen en gefchetst tijdens het
tweede Eeuwfeest der Utrecht fche Hoogefchool, en in rijm
gebragt door Mr. j . H . B U R L A G E. Te Utrecht, bij N .
van der Monde. 1838. In gr. 8vo. XII, en 164 en 12
bl. ƒ 2 - 4 0 .
Niets is moeijelijker, dan het beoordeelen van luimige dichtftukken. Er zijn zoo vele foorten van humor, en wat op
den eenen een' aangenamen indruk maakt, dat laat den an
der' onverfchillig; wat door den een' als louter geestigheid
wordt geprezen, dat vindt de ander laf en zouteloos. Tij
den en omftandigheden oefenen daarbij tevens hunnen invloed
op de beoordeeling; en dikwijls verwerpt men in het eene
oogenblik, wat men op een ander althans met goedwilligheid
zon ontvangen. R e e . wil dan ook zijn oordeel over deze
Academifche Tafereelen niet als algemeen geldend doen voor
komen, en kan alleen rekenfehap geven van den indruk, dien
de lezing op hemzelvon heeft gemaakt.
Verfchillende ftukken van den Heer B D R L A G I hadden
R e e . eene zeer gunfh'ge verwachting doen opvatten, en ook
voor he: luimige ontbreekt het dien Dichter aan geenen aan
leg. R e e . vond zich echter in zijne verwachting bedrogen.
Het eerfte en groote, wat hij op deze Tafereelen heeft aan
te merken, is d i t : zij zijn te lang, te gerekt, te langdradig.
Het is daarom onophoudelijk terugkeeren tot het o u d e ; de
flaperigheid b. v. van T E V E R E N is voor den Dichter, zoo

het fchijnt, een onuitputtelijk thema, en tot geeuwens toe
wordt daarover telkens weder gefproken. Datzelfde geldt
ook eenigzins van de overige perfonen en datgene, wat hen
karakterifeert. Het valt anders niet te ontkennen, dat die
zelfde T E V E R E N in zijne flaperige onverfchilligheid uitftekend is gefchilderd, en als origineel best zou voldoen, in
dien hij maar niet zoo dikwijls en altijd weder eveneens op
het tooneel trad.
Eene tweede aanmerking betreft de vrienden van T E V E 
R E N , die gekomen zijn, om het academisch feest te helpen
vieren. Ree. acht het een ongelukkig denkbeeld, dat de
Dichter als zijne hoofdperfonen geene dudenten, maar inte
gendeel gepromoveerden heeft gekozen. R e e . behoort niet
onder de rijmelaars; hij is zelf eenmaal (ludent geweest, en
w e e t , hoe het in het ftudentenleven toegaat; het is er verre
van daan, dat hij in losfe grappen kwaad zou zien, of ver
geten , dat het jongelingsvuur moet uitbranden. Maar iets
anders is h e t , of het goed en wenfchelijk z i j , mannen, die
eenmaal een ftand in de maatfchappij bekleeden, voor te (lel
l e n , als althans eenigzins tot die vroegere dwaasheden terugkeerende. Dat hindert vooral in de teekening van V A N
D R E C H T E N , die thans
ftond, als waardig predikant,
In 't vetfte dorp van Gelderland.
Het is iets onaangenaams, dat deze man, wien de Dichter
toch als een fiksch, degelijk, erndig en waardig predikant
heeft willen voordellen, reeds op den eerden morgen ten tien
ure aldus wordt 'afgeteekend:
D R E C H T E N fprak: 't is wel der moeite waardig!
Al zijn die fchoonen nog zoo aardig,
Wat tooverglans die drom ook om zich henen fpreidt,
't Blijft alles . . . . louter ijdelheid! —
En naauwlijks had de man gefproken,
Of tilde, met een deftig oog,
Reeds de eerfte fijne flesck omhoog.
Had ras de kurk er afgebroken,
En riep nog eens met ernst, bij 't ledigen van 't glas,
Dat alles, alles ijdel was /
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V A N D R E C H T E N blijft door het geheele ftuk zich gelijk;
maar R e e . laat ieder' onpartijdige en bezadigde oordeelen, of
dergelijke voorftellingen eenen welgevalligen indruk kunnen
maken. Misfchien bij den onnadenkénden ftudent, maar ze
ker niet bij ieder, die de zaken uit een eenigzins ernftiger
oogpunt befchoawt.
Dat er voor het overige in deze Tafereelen veel goeds,
aardigs, geestigs wordt gevonden, dat de verzen los en ge
makkelijk zijn, dat behoeft naauwelijks te worden gezegd.
Maar van den Heer B U R L A G E hadden w i j , ook wat keuze
en vinding betreft, iets beters verwacht.
' '
De beide brieven in proza, fchoon wel wat op hoogeri
toon gefteld, getuigen van geest en vernuft. Wij lezen daar
i n , dat het vignet voorftellen moet: de Lutherfche z w a a n ,
die zich klapwiekend laaft aan eene kleine teug van poëtisch
bronnat uit het hart van het Utrechtfche wapen. Het is
mogelijk; maar de zwaan ziet er vrij gansachtig uit.
Het boekje is net uitgevoerd. Maar wij hopen, den Dich
ter op eene andere maal gtiniliger te kunnen beoordeelen.
Zijne talenten ftellen hem in ftaat, om wat goeds te leveren.

De Graaf en zijn Raad, of de St. Jansavond.
dig Tafereel uit de dertiende Eeuw. Door w
REHBURGH.
II Deelen. Te Amfterdam,
Meijer. 1839. In gr. 8vo. Fill, 263 en 296

GefchiedkunIL L E M V A N
bij J. M. E .
bl. f 5 - 80.

3VJen zal in de tegenwoordige tijden niet meer zeggen, dat
het ons ontbreekt aan oorfpronkelijke Romans. Van alle
kanten ftroomen ze ons t o e , en zij zijn meestal in het mo
dekleed van den historifchen Roman geftoken. Is dat eene
goede of etne kwade eigenfehap ? Dat zal wel geheel af
hangen van de wijze, waarop men van de historie gebruik
maakt. De toovenaar (*) is niet meer, die met den flag
zijner tooverroede de dagen van ouds terugriep, en hij heeft
zijnen Haf aan geen zijner navolgers achtergelaten. M e t
dat a l , er zijn onder die navolgers vele, wie het niet
aan verdienften ontbreekt, en daaronder mag, naar R e e .
oordeel, ook de Schrijver van De Graaf en zijn Raad
(*)

WALTER

SCOTT.

worden gerekend. R e e . herinnert zich niet, vroeger iets
van hem gelezen te hebben, en meent dezen Roman, als
eerfteling, denkelijk' onder eenen verdichten naam, te moe
ten befchouwen. Als zoodanig vooral toont hij goeden
aanleg.
Reeds bij het lezen van de Voorrede wordt men gunftig
ingenomen, omdat men z i e t , dat de Schrijver zich een be
paald doel heeft voor oogen gefteld; namelijk, om het ka
rakter , de oorzaken en drijfveren, benevens de omftandighe
den des doods van den ongelukkigen Graaf F L O R I S V te
befchrijven. Het tijdperk is gelukkig gekozen; de perfoon
boezemt belangftelling in; het onzekere der gefchiedenis geeft
ruimte voor de verbeelding, en uit het geheel laat zich een
belangwekkend tafereel zamenftellen. Vraagt men, of de
Schrijver zijn doel heeft bereikt, zoo meent R e e . toeftemmend te moeten antwoorden. De Graaf en de leden van zij
nen R a a d , V E L Z E N , W O E R D E N , A E M S T E L , K U Y T
en anderen, zijn fiksch en goed geteekend, en de toeftand
des lands, de bedoelingen van F L O R I S , de aanleiding van
den haat der Edelen, zijne gebreken en misftappen, de oor
zaken en omftandigheden van zijnen moord zijn getrouw en
zorgvuldig aangewezen. Ook de ftijl en wijze van voordel
len is op vele plaatfen levendig en goed, en het boek laat
zich met genoegen lezen.
De voornaamfte bedenkingen, die R e e . heeft, gelden het
romantifehe gedeelte. Ook daarin is echter veel goeds. De
gekozene intrigue, waarop de Roman draait, is in den geest
des tijds en het karakter van F L O R I S . Verfchillende der
tooneelen zijn goed gelukt en honden de belangftelling gaan
de. Maar toch hier is de zwakke zijde van het boek.
Vooreerst heeft men hier en daar te veel dingen, die den
grooten Schotfchen Romanfchrijver herinneren. De geheele
perfoon van A N N A V A N D E N D U I V E L S H O E K is een we
zen uit de Romans van w A L T E R S C O T T , bij wien der.
gelijke perfonen misfchien reeds te dikwijls voorkomen.
A N N A zweemt te veel naar N O R N A uit den
Zeeroover,
maar mist die huiveringwekkende ftoutheid, waarmede S C O T T
zijne heldin wist te fchilderen. Het Godsgerigt is eene te
blijkbare navolging van de Ivanhoe, en kan bij het tooneel
niet halen, waar R E B E C C A voor debrandftapel ftaat, wach
tende, of eenig Ridder hare zaak zal durven verdedigen.

Eene tweede aanmerking geldt den held van het romancifche gedeelte, E G B E R T V A N D E N R A V E N T O R E N .
Zijn
karakter ftaat niet hoog genoeg; hij boezemt zelf geen ge
noegzaam belang in. Hij heeft eigenlijk geen karakter; al
thans het wordt niet ontwikkeld. Hij handelt bijna overal
onberaden, en de lezer vraagt zich onwillekeurig af: hoe
kon hij zoo dwaas handelen ? Dat is onder anderen het ge
val bij zijnen aanval o p i i u G O V A N B A A R L A N D , en nog
meer bij dien op V E L Z E N . Ongelukkig is ook het denk
beeld, om hem kennis te doen dragen van de zamenzwering
tegen F L O R I S ; gelijk het ook zeer onwaarfchijnlijk i s , dat
V E L Z E N zonder meerderen grond van hoop op zijn deelgenootfchap hem in de geheimen der zaamgezworenen zou heb
ben ingewijd. Het moet nu den lezer hinderen, dat een ver
keerd eergevoel hem weerhoudt, om den Graaf zijn gevaar
te doen kennen. Hij had dit niet eerder moeten bemerken,
voordat het te laat w a s , . en hij door omftandigheden buiten
hem verhinderd werd, om de zaak te keeren. Nu is hij er
te lijdelijk onder.
Eene derde aanmerking geldt de lange redeneringen, die
men hier en daar vindt. Een voorbeeld zie men I. 169, waar
F L O R I S in zijne redevoering fchier Gefchiedfchrijver w o r d t ;
en zoo zijn er verfcheidene. Geheel tegen den geest en kleur
des tijds ik-ook de fentimentele t o o n , waarop W I T T E V A N
H A A M S T E D E en E G B E R T over de vriendfehap en de laat
fte over de liefde fpreekt.
Zoo zou men nog meer aanmerkingen kunnen maken, en
daaronder ook deze, dat de ftijl hier en daar achteloos i s ;
dat de Schrijver bij het gebruik van het betrekkelijke voor
naamwoord dikwijls tegen de regels der fpraakkunst zondigt,
en dat hij onophoudelijk den ablativus abfolutus bezigt, die
eigenlijk aan onze taal vreemd is. Maar over het geheel
verdient het boek toch lof, en behoort onder de gelukkige
proeven, om onze oude gefchiedenis romantisch te behande
len. Het behaagde R e e . althans beter, dan een andere oor
fpronkelijke Roman over hetzelfde tijdvak, getiteld:
VAN KRUININGE.
Gefchiedkundig romantisch
Tafereel uit den tijd van Graaf F L O R I S D E N V. Door
j . F . B o s D IJ K. Te Amfterdam , bij C. L. Schleijer. 1839.
In gr. 8vo. VI en 385 bl. f3. 60.
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i / e z e Roman verplaatst ons in Zeeland, en zal den ftrijd,
tegen de Vlamingen gevoerd, die in den Graaf en zijn Raad
wel wat kort wordt behandeld, uitvoeriger fchetfen. Het
boek mist intusfchen te veel de kleur van den tijd. Graaf
F L O R I S was bij de goê gemeente te zeer bemind en behartigde te zeer bare belangen, dan dat men oproer en opftand
tegen der keerlen God bij den burgerftand had te vreezen.
Het waren juist de Edelen, die hem haatten en tegenwerkten. Agneta van Kruininge is te veel een gewone avontuurlijke Roman , vol onwaarfchijnlijkheden. Sommige karakters
zijn al zeer zonderling, gelijk dat van M E L I S V A N S P A N N I N G A.
Het boek zal evenwel door h e n , wie het om
avonturen te doen i s , nog al met genoegen worden gelezen,
en heeft in fomm-ige befchrijvingen ook veel goeds. Maar
het plan is te wild en te onwaarfchijnlijk. Onder andere
vragen, die van zelf zich opdringen, is ook d e z e : had men
in dien tijd ook al regtbanken met gezworenen? bl.96. Een'
middelmatigen Roman te fchrijven, is geene zeer groote
kunst; maar tot een' goeden behoort v e e l , en men meent
maar al te fpoedig, dat men daartoe in ftaat is. Onze Literatuur krijgt veel middelmatige, maar, helaas, weinig goede
Romans. Moge het getal van de eerften maar niet te zeer
vermeerderen! Zij doen geen n u t , ja bederven in zeker opzigt den fmaak van hew groote publiek, dat rijp en groen
verflindt, als het maar een verhaal is.

Miniatuur-Bibliotheek voor Nederland. I—XXIJle Stukje. Te
Dordrecht, bij P . L o s , Gzn. In llrno. De prijs van ieder Stukje is f : - 3 0 , bij inteekening ƒ : - 25.
Indien deze uitgave, welker eerfte ftukje reeds in 1836 het
licht z a g , ons eerder ware toegezonden, zouden wij d i e ,
gelijk zij verdiende, fpoediger hebben kunnen aanmelden.
Elke poging, om de v*ortbrengfelen onzer Letterkunde door
goedkooper prijs voor' iedereen verkrijgbaarder te maken,
wordt door ons van harte toegejuicht, en wij prijzen daarom
deze onderneming gaarne aan. Zij onderfcheidt zich van
vroegere foortgelijke daardoor vooral, dat zij den Schrijver,
dien zij uitgeeft, geheel geeft, alleen met uitzondering van
bruilofts-, lijk-, graf- en lofdichten, waarvan dan ook verre

het meeste flechts ballast onzer Poëzij i s , uitgegeven, o p .
dat toch niets, wat een Dichter van eenigen naam ooit ten
papiere had gebragt, voor de nawereld verloren zou gaan,
offchoon men voor den dichterlijken naam der makers beter
zou gezorgd hebben, met dergelijke onbeduidende gelegenheidsftukken voor altijd aan het licht te onttrekken ( * ) ,
De zes eerfte Stukjes bevatten, behoudens de vermelde
uitzondering, de Gedichten van P O O T . Titels en bladwij
zers zijn er aan toegevoegd, zoodat men, wanneer men de
ftukjes laat bijeenbinden, eene zindelijke handuitgave van den
Abtswoudfchen Dichter heeft. Het VII tot XII Stukje bevat
de opkomst en bloei der Nederlanden, dat meesterftuk van
S T I J L , waaraan wij wel gewenscht hadden, dat de fraaije
Slotzang ter liefde van het Vaderland ware toegevoegd. N ° .
XIII—XVII behelzen den Germankus van L . W . V A N M E R 
K E N ; doch daar de Uitgever zich heeft laten verlokken, om,
alvorens dien te voleindigen, in N . XVIII—XXI de Gedich
ten van B E L L A M Y te geven, wordt de Germanicus met den
aanhef van het Xllde Boek afgebroken. Het overige zal on
getwijfeld nu weldra volgen.. Wij raden echter den Uitge
ver, in het belang zijner onderneming, welmeenend aan, in
het vervolg zich voor zulk afbreken te wachten. Ook zon
hij niet kwaad doen, nog eenig voordeel toe te ftaan aan degenen, die eenen Schrijver ineens nemen, boven de koopers
van afzonderlijke Stukjes. De prijs is anders vrij ma
tig gefteld, daar de Stukjes door elkander 96 bladzijden'be
vatten.
Wij prijzen, als gezegd i s , deze onderneming gaarne aan.
u

(*) Zoo wordt er ook over geoordeeld door — helaas
wijlen! — den fmaakvollen Hoogl. V A N K A M P E N , Gefch.
d. Nederl. Lett, en Weter.fch. D. I I I . bl. 10, door den Uit
gever teregt aangehaald.

Verhalen van allerlei kleuren, voor vrienden van verfcheidenheid. II Deelen. Te Amfterdam, bij C. L. Schleijer.
In gr. 8>'o. 578 Bl. f 5 - 8 0 .
Onder dezen titel wordt aan ons lezend publiek de verta
ling aangeboden van negen romantifche verhalen, wier aan
kondiging toevallig vertraagde. De beste uit dezen bundel

zijn d i e , welker verdichting is ingeweven in eenige ware en
belangwekkende gebeurtenis der nieuwere of vroegere ge
fchiedenis. Tot deze rubriek behooren : Rusfifche liefde ; de
Gevangene; de nacht van Varennes; Kapitein Gars, (allen
naar het Hoogduitsch van G U S T A F V O N H E E R I N G E N ) en
de Bivouac, (naar het Fransch van D E L A M O T T E - F O U Q U É . ) De Waarfchuwing (naar het Fransch van C L A U D E
G I L L I N S ) wordt aangekondigd als eene ware gebeurtenis.
Ook zonder zoodanige waarfchuwing door een voorgevoel of
droom, als welke hier voorkomt, zou dit verhaal belang
wekkend genoeg zijn. Cora (naar het Engelsch van H . N E A L E ) is de luimige befchrijving der dwaze verliefdheid van
een' onervaren jongeling op een alledaagsch meisje. De Geest
van den Orkaan (naar het Engelsch van Mifs N O R T O N )
verhaalt het treurig lot van eenen broeder, die zich door den
nood van zijne teederbeminde zuster tot diefftal laat verlei
den, en daardoor zichzelven en haar den dood berokkent.
De twee Duellen (naar het Fransch van J U L F . S J A N I N ) befluit den bundel. D e ligtzinnige, laat ons liever zeggen beu
zelachtige wijze, waarop door den Schrijver over het twee
gevecht gefproken wordt, en het onbeduidende' van het voor
val z e l v e , doet inderdaad dit verhaal, indien het al opgeno
men moest worden, ter naauwernood de laatfte plaats tot
bladvulling verdienen. Het is dus alleen dit voortbrengfel
van den Parijfchen broodfchrijver, hetwelk wij uitzonderen
in o n s , over het geheel, gunftig oordeel nopens deze Verhalen.

Nederlandfche Volksverhalen en Romancen, door c. H . C L E 
MENS.
Ijle Aflevering. Te Nijmegen , bij D . J. Haspels.
1838. In gr. 8vo. 56 Bl. f : - 80.

T o e n R e e . een vroeger ftuk van den Heer C U M E N S be
oordeelde in dit Tijdfchrift, gaf hij hem welmeenend den
raad, om niet te fpoedig met de uitgave zijner verzen te zijn.
Dit i s , zoo het fchijnt, een raad, die moeijelijk op te v o l .
gen is. Althans wat deze eerfte Aflevering van Nederlandfche
Volksverhalen bevat, zulks had vooraf een ftrenger toets en
beoordeeling moeten ondergaan. Des Dichters doel is goed,
en hij heeft door zijne ingevlochtene godsdienftige vermanin
gen nut zoeken te ftichten. Maar meer wordt er vereischt,
om een volksverhaal in poëzij te geven, en aan die vereischten is flecht voldaan. Wij willen niet ontkennen, dat hier en
daar goede regels gevonden worden; het geheel is echter zeer
gebrekkig, zoowel wat plan als uitvoering betreft. — Een
lief plaatje verfiert deze Aflevering.
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"V"an
liet oorfpronkelijk w e r k j e , dat ten j are 1835 te
Leipzig in het licht k w a m , onder den t i t e l : Die Theologie und die Revolution,
oder die Theologifchcn Richtu/igen 'unferer Zcit in ihrem Einflusfe aitf den politifchen und fut lichen Zujland der Völker, werd een breedvoerig verflag gegeven in de Godgeleerde
Bijdragen,
( 1 8 3 6 ) Xde D . bl. 3 4 1 — 3 6 6 , door F . J . D O M E L A
N I E U W E N H U I S .
Dit verflag, hetwelk ons vergunt
van dit vertaalde flukje beknoptelijk te gewagen , deed
geene vertaling bij ons te gemoet zien. Voor Duitschland moge het gefchrift van B R E T S C H N E I D E R eenig
belang h e b b e n , en in zoo verre ook voor i e d e r , die de
oogen flaat ook op hetgeen buiten het Vaderland plaats
h e e f t ; doch daarom is nog de vertaling niet n o o d i g ,
daar het oorfpronkelijke verkrijgbaar en verflaanbaar genoeg is. W i e aan eene vertaling
uit het Hoogduitsch
behoefte heeft, heeft misfchien geene behoefte aan dit
vertaalde werkje van B R E T S C H N E I D E R .
H e t werk is in twaalf Afdeelingen gefplitst. I . De
flaat der zaak , bl. 6 — 1 5 . I I . Het tegenwoordige en
voorledene,
bl. 15—36. I I I . Voorafgaande
bedenkingen, bl. 3 7 — 6 7 . I V . De Troon cn de Roomfche Kerk,
bl. 6 7 — 7 5 . V . Het Protestantse!/
Supernaturalismut
BOEKBESCH.
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en de Troon,
b l . 75—94.. V I . De wetenfchappelifke Godgeleerdheid
en de Omwenteling,
bl. 94
— 1 0 9 . V I I . De aard der jldatkundigs
bewegingen van
onzen tijd, bl. 109—125. V I I I . Het oud kerkelijk Supernaturalismus
en het godsdien/lig ongeloof, bl. 126—
159. I X . Eendragt
tusfchen het godsdien/lig geloof en
dewetenfehappen,
bl. 159 — 189. X . De
Godgeleerd
heid en de zedelijkheid,
bl. 190—211. X I .
Overzigt
van het geheel,
bl. 211—215. X I I . Bijvoegfcl.
De
Hegelfche Wijsbegeerte
als geneesmiddel
onzer
Eeuw,
b l . 215—232. Deze opfchriften wijzen op zichzelve
niet duidelijk a a n , wat geleverd is. De höofdfom van
het geheele gefchrift i s : „ De ftaatkimdige bewegingen
„ van onzen tijd zijn niet te wijten aan de godgeleerde
„ verlichting, en kunnen evenmin door herttelling van
„ de oudkerkelijke Godgeleerdheid geftild worden. N o c h
„ het Katholiek noch het Protestantsch Supranaturalis„ mus kunnen als fleunfel der Alleenheerfching en mid„ del tegen Volksregering befchouwd worden. De be„ middeling kan flechts mogelijk w o r d e n , wanneer men
„ de Christelijke denkbeelden (tandvastig b e w a a r t , maar
„ d e vormen van dezelve en de overgangspunten laat
„ varen. Men moet verjlandig
hervormen,
opdat er
„ geene gewelddadige
omwenteling
worde
daargejleld.
„ Om alles in het kort zamen t e , t r e k k e n , behoort er in
„ het algemeen een vrij onderzoek der waarheid naar alle
„ kanten en in alle takken van wetenfchap plaats te
„ hebben. In den Staat vrijwillige afltand van alle wil„ lekeur. In de Kerk geruste en vredelievende inwilli„ ging der w e t e n f e h a p p e n , zonder ergens eene partij
„ (taalkundig te begunftigen. In de zeden,
eindelijk,
„ hoogachting van de zedelijke eigenfehappen i n h e t b u r „ gerlijk leven en in de openlijke betrekkingen; grond„ vesting van de deugd en de braafheid der v o l k e n ,
„ niet op onzekere of onbegrijpelijke leerftellingen, maar
„ op de waarheid der zedelijkheid; onderlleuning der„ zelve door openlijke zeden en gebruiken; verwijdering
„ van al d a t g e n e , wat het zedelijk gevoel des volks
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„ vervalscht en ftomp m a a k t , en eindelijk handhaving
„ van de wetten op de eerbiediging der G o d s d i e n s t , als
„ het krachtigst m i d d e l , om de echte zedelijkheid bij
„ alle leden der maatfchappij duurzaam te bevorderen." —
Z o o oordeelt B R E T S C H N E I D E R over de kwaal en
het geneesmiddel.
Zooverre dit oordeel zich tot de
Duitfche Godgeleerdheid b e p a a l t , willen wij hem in het
gerust bezit van dit zijn oordeel laten. Doch of nu de
Vertaler wél heeft g e d a a n , dit boek in onze taal met
bijvoegfels en wijzigingen in het licht te z e n d e n , daar
over zal wel verfchillend geoordeeld worden. Naar ons
inzien had hij alles moeten g e v e n , zoo als U R E T S C I I N E I D E R
het in ' ' t licht z o n d , o f , zoo hij het
voor onzen landaard gefchikt had willen m a k e n , had hij
de Nederlandfche
Godgeleerdheid, welke nog iets an
ders is dan de verlichte Godgeleerdheid van B R E T S C H N E I D E R ,
meer moeten doen u i t k o m e n , dan nu
is gefchied, en van minder v e r l i c h t e , maar niet minder
hoogmoedige drijvers van hetgeen zij niet verdaan had
hij geheel kunnen zwijgen. Doch dan had welligt van
dit geheele boek van B R E T S C H N E I D E R in onze
taal niets geworden. E n welk nadeel zou dan ons godsdiendig publiek geleden h e b b e n ?
Van harte zal ieder toeitemmen hetgeen bl. 98 voor
k o m t : „ H i j , die aan de Duitfche Godgeleerdheid het
„ ontdaan of flechts de bevordering der Franfche O m „ wenteling toefchrijft, herinnert ons aan de fabel van
„ d e n W o l f en het L a m , waar in de W o l f , b o „ ven (*) het L a m flaande, hetzelve befchuldigt, dat
„ het hem het water der rivier troebel m a a k t e . " D o c h
ook evenzeer zal elk Nederlandsch
Godgeleerde weige
r e n , zijne Bijbelfche dudie en geleerdheid te verwisfelen
(*)

Conf. P H A E D R . Lib. I. Fab. I.
Ad rivum eundem lupus et agnus venerant,
Siti compulji; — fuperior Jlab'at lupus,
Longeque inferior agnus. —
A te decurrit ad tneos hausius liquor,
A a 2
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met de denkbeelden (jdeên) v a n B R E T S C H N E I D E R ,
b l . 178 v . v . Wanneer m e n niet voorfielt w a t anderen
uit de lecre des Bijbels hebben g e m a a k t , om het e v e n
of z i j oudkerkelijkc, Supranaturalistcn of moderne Rationalisten z i j n , m a a r J E Z U S voordraagt z o o als Hij zich
heeft geopenbaard en zijne Apostelen Hem hebben verkondigd , d a n z a l er zonder B R E T S C H N E I D E R ' S
redmiddel wel geloof in de harten w o n e n , d a t zich in
zedelijkheid en ongemaakte vroomheid heerlijk 'zal openbaren.
In

de fpelling

E A R T H ,
w E N H u i s
H U I S ,

bl.
,

voor

8,
bl.

der

eigennamen verbctere

B A II R D T ,
VII

en

132,

men

VOOr D O M M E L A
D O I I E L A

voor

N I E Ü -

N I E U W E N -

b l . 228 en 2 3 1 , V A T K E , wiens
b i j c . B E T H G E , niet B E D G E , is

V O L K E ,

aangehaald werk
uitgekomen.

De waardij van de Kerkhervorming
der zestiende
Eeuw,
in eenige Overdenkingen godsdienfiig befchouwd,
door
Wijlen Dr. F . v . R E I N H A R D .
Met
bijgevoegde
Aanteekeningen
van w . N . M u N T I N G ,
Predikant
te Leyden.
Te Leyden,
bij P . H . van den Heuvell.
1838. In gr. 8vo. XVI en 192 bl.fl90.
De zeven in dit bundeltje vervatte Overdenkingen
zijn
een vervolg v a n , en maken één geheel uit met de veertien andere over hetzelfde o n d e r w e r p , die de Heer M U N T I N G ,
in 1 8 1 0 , vertaald en uitgegeven h e e f t : het zijn
oorfpronkelijk Leerredenen, maar door den Vertaler o n der dezen veranderden titel gefield. Ref. is geen beminnaar van zulke gemetamorphofeerde Leerredenen, die,
onder den titel van Overdenkingen,
Befchouwingen,
Vertoogen, enz. haren ouden oorfprong moeijelijk verbergen
k u n n e n , en, als tweeflachtige wanfchepfels, noch t o t
de eene noch tot de andere foort b e h o o r e n , waaraan het
ware en eigenaardig kenmerkende leven o n t b r e e k t , o f ,
zoo zij met geringe moeite in voortbrengfels van de laat-
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fte te vervormen z i j n , duidelijk genoeg t o o n e n , dat zij
voor de eerfte eigenlijk niet deugen. —- Doch kan men
dit nu aan zijne plaats laten, dan zal men hier wèl ingerigte en nuttige befchouwingen vinden over het belangrijk ftc der Keikhervorming, uit onderfcheidene oogpunten bezien ; en wel I . als een werk des geloofs,
bijzonder van L U T H E R , aan de allesleidende regering van
G o d , aan de Goddelijkheid des Evangelies , aan de overwinning der goede z a a k , aan zijne roeping d a a r t o e , aan
zijne bovenaardfche beftemming. — Hierop wordt gehandeld , I I . over de verpligting,
om ons den waren
geest der Evangelifche
Kerk voor te ftellen, en de bewustheid van ons aandeel aan dezelve in ons te hebben.
— Verder w o r d t , I I I . de aandacht gevestigd op de magtige befcherming van God, welke voor de uit de Hervorming ontflane Evangelifche Kerk tot hiertoe gewaakt
heeft.
( M e t dit b e w i j s , meent Ref. in 't voorbijgaan
te moeten opmerken, moet men toch voorzigtig z i j n , en
daaruit niet te veel willen befluiten; want zoo die driehonderdjarige voortduring dei' Evangelifche Kerk op zichzelve een bewijs van goedheid en Godebehagelijkheid war e , dan zouden niet alleen'de twee andere hoofdafdelingen der tegenwoordige Christenheid ditzelfde wapentuig
met voordeel tegen haar kunnen k e e r e n , maar dan zou
ook het Mohammedanisme
zich op zijn twaalfhonderdjarig beftaan mogen beroemen, hetwelk wij zeker geloov e n , dat door de Voorzienigheid, om gewigtige en voor
de zaak van Godsdienst en Mensehheid waarlijk nuttige
redenen , alzoo toegelaten en befchermd w o r d t . ) — N u
w o r d t , I V . .een opwekkend overzigt
gegeven van de
heilige banden,
welke de Evangelifche
Kerk tot één
geheel verbinden,
namelijk „ vrijheid van geweten , on„ derwerping aan het gezag der H . S . , geloof aan de
„ hoofdwaarheden van het E v a n g e l i e , verdraagzaamheid
„ in al het o v e r i g e , moedig voorwaarts ftreven tot eiken
„ trap van volkomenheid." — In het Vde ftuk heeft
R E I N H A R D
opwekkingen ontleend uit de wijze,
op
welke God groote veranderingen
in de zedelijke
wereld
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doet voortkomen,
gelijk hij dan bepaaldelijk de Kerkher
vorming als zoodanig eene b e f c h o u w t , die „ voorbereid
„ is in ftilte; in beweging gebragt door zwakke werk„ t u i g e n ; bevorderd door het fpel dermenfchelijkeharts„ t o g t e n ; en in den beginne met w e l is waar voortfle„ p e n d e , maar nog onvolkomene, later daarentegen met
„ fteeds geweldadiger" (lees weldadiger)
„ gevolgen ver„ b o n d e n . " — In den geest der Kerkhervorming is ook
V I : de befchouwing van de verpligtingen,
welke de uit
fpraak van J E Z U S oplegt:
De waarheid zal u vrij
maken; alsmede , V I I . de beantwoording der v r a a g : Is
door de Godsdienstverbetering
der zestiende Eeuw alles
tot die volkomenheid gebragt,
dat er niets verder aan
toe te voegen is? waarbij R E I N H A R D tusfchen het
toeftemmen en het ontkennen in dezer voege tracht mid
den door te g a a n , dat hij zegt van gevoelen te z i j n ,
„ dat de hoofdzaak allezins bewerkt i s , maar dat. men
„ op den ingellagen weg moet voortgaan en zoeken vol„ komen te w o r d e n . " — Ziedaar de hoofdonderwerpen,
in deze zoogenoemde Overdenkingen
behandeld, in wel
ker tweede ftuk altijd eene toepasfing in den bekenden
trant der Leerredenen van R E I N H A R D gevonden w o r d t ;
welk een e n . a n d e r , zoowel om liet gevvigt der z a k e n ,
als om de geleidelijke en duidelijke v o o r d r a g t , met n u t
en genoegen kan gelezen w o r d e n , gelijk ook de meestal
historifche aanteekeningen, waarmede de Heer M U N 
T I N G
hetzelve loffelijk voorzien heeft. — Het Reinhardfche predikwerk zal Ref. hier wel niet meer behoe
ven te beoordeelen ; en enkele aanmerkingen, die hem
onder het lezen van deze ftukken v o o r k w a m e n , wil h i j ,
als niet belangrijk g e n o e g , of als te uitvoerig wordende,
thans liever terughouden.
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Tc Kampen,

bij K.

8vo. 160 Bl. ƒ 1 - 5 0 .

Op
het gebied der Godgeleerdheid ( o f l i e v e r , en dit
is geheel iets a n d e r s , der Godsdienstleer) te wandelen
in het modekleed van den R!oman, dat wil er bij Ree.
nog niet best i n , wat ook Schrijver en Vertaler ter ver
dediging van dit „ kleed" mogen zeggen. W i j gunnen
echter ook in dit opzigt gaarne aan ieder zijn' fmaak.
D e geest van het boekje i s , bij eenige overdrijving in
enkele o p z i g t e n , tamelijk goed. „ W i l d e de geestelijke
„ nu niet meer w e z e n , dan hetgeen aangewezen
is,
„ treedt hij voor de gemeente o p , niet in zijn eigen
„ naam en met zijne leer [dit fpreekt van z e l f ] , maar
„ in den naam der kerk en met de leer der kerk, dan
„ zal zijn woord niet ledig tot hem wederkeeren," enz.
Deze tegenftelling is onjuist. Predikt men de leer der
Kerk A L S Z O O D A N I G , dan treedt men juist o p met zij
ne eigene, d. i. eene menfchelijke l e e r ; n e e n ! met de
leer des Bijbels moet het vvezen. Komt de leer der
Kerk daarmede overeen, des te b e t e r ; doch zoo niet —
wij zijn bedienaars D E S G O D D E L I J K E N W O O R D S en van
niets anders. Daar ligt onze k e n b r o n , aan welke ieder
onze woorden moge toetfen. Met leer der Kerk,
hoe
men het draaije of plooije — v a a r w e l , heilig kleinood
van het Protestantisme,
vrij en onbelemmerd onderzoek
van den Bijbel!
„ W i j [Leeraars] leven niet zoozeer in de Apostoli„ fche hoop van te gewinnen en te v e r w e r v e n , dan in
„ die van te behouden en te bewaren. De predikant
„ heeft dus meer de werkzaamheid der huisvrouw in de
„ kerk van C h r i s t u s , het aandeel des mans heeft de
„ geest G o d s aan zich v o o r b e h o u d e n . " D o o r onmid
dellijke werking? Neen — het geloof is uit het gehoor
van Gods w o o r d , zeide P A U L U S , die het zeer wel
wist. Dergelijke fcheeve' Hellingen vindt men in dit
werkje m e e r ; e n , met alle achting voor het g o e d e , dat
hier gevonden w o r d t , zeggen w i j , als eenvoudig ons
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gevoelen, dat men met dergelijke dingen althans niet bij
menfchen moest o p de baan k o m e n , welke men door
„ het modekleed van den R o m a n " voor het Christendam zoekt te- w i n n e n ; tredende, gelijk bij wettige ge
volgtrekking uit de woorden van den Schrijver voort
vloeit , in hetgeen „ de geest Gods zichzelven heeft
„ voorbehouden."
Gezond voedfel voor Christelijk verlTand en hart be
hoeven w i j , Gode zij d a n k ! nog niet uit het H o o g duitsch te vertalen.
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w a s , na de uitmuntende Redevoering van V A N
geene gemakkelijke t a a k , fpreker te zijn
bij een herinneringsfeest van o u d - S t u d e n t e n . Des te
grooter i s ' d e waarde van dit voortreffelijke ftuk. Rijk
dom van z a k e n , helderheid van denkbeelden, een onge
dwongen t o o n , waarbij h e t , waar dit pas geeft, aan
geene fijn fatyrieke invallen o n t b r e e k t , — dit een en an
der trof ons vooral bij de lezing dezer Feestrede.
Zij
bewijst op n i e u w , zoo het nog- eenig bewijs nöodigh a d , hoe helder H U C T d e n k t , cn hoe keurig hij zich
weet uit te drukken in eene t a a l , waarin hij niet zoo
dagelijks voor het publiek het w o o r d v o e r t , als in de
Franfche.
Inderdaad, wij houden de keus des Rede
naars niet voor de zwakke zijde der befchikkingen van
de beftuurders dier feestviering. N i e m a n d , die fhideert
of geftudeerd h e e f t , — of laten w i j , met den Rede
naar , ons beter u i t d r u k k e n , die Student is of geweest
is —• late n a , dit boetjende ftuk te lezen.
D E R
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O f op dit eerfte S t u k , dat den beoordeelaar eerst o n langs ter hand kwam , federt een vervolg gekomen i s ,
weet deze niet.
Hoe men er toe k o m t , van dit reeds fedci;t lang bekende werk , als aan den laten avond , nog eene vertaling" in het licht te z e n d e n , kan beoordeelaar almede
niet beflisfen.
H o e verdienilelijk een Schrijver D r . R O U S S E L geweest i s , en hoe veel goeds van dit zijn gefchrift ook
kan gezegd w o r d e n , belangrijke drang- of beweegredenen ter vertaling beftaan er thans, vooral niet meer. Beoordeelaar heeft er echter vrede mede , indien de vertaling gewild is en den vereischten aftrek vindt.
W a t de Lofrede van den anders met roem bekenden
ALIBERT

op

ROUSSEL

betreft—

in het

oorfpron-

ktlijke moge zij niet. geheel ongevallig z i j n , door de vertaling heeft zij vooral niet gewonnen. Deze Lofrede
kan echter niet met andere voortbrengfcls der vruchtbare
pen van A L I B E R T wedijveren. E r is weinig of nagenoeg
geene geleidelijke orde i n , en de fprongen van het eene
onderwerp op het andere zijn meestal o n v e r w a c h t , zonder daarom verrasfendè te zijn.
E n w a t zal m e n ,
ten opzigte der vertaling, van zinfneden als de volgende
z e g g e n ? „ moest hij zich — door zijnen brandenden
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„ ijver voor bet welzijn der menfchen aan zijne kwel„ lingen zien te o n t t r e k k e n , " b l . 7. „ Het was ove„ rigens voor hem niet genoeg , van onder fierlijke vor„ men zijne fchatbare inzagen omtrent de fchoonlte helft,"
enz. b l . 9 . „ Ik ga nog in deze e e u w , als ergerlijk
„ gemaal, aan het euvel mank van de e e d e n , die ik haar
„ gezworen h e b , getrouw te z i j n , " bl. 20. Eindelijk:
„ Ik zoude vreezen dit gladde ijs te v e r d o o v e n , dat dit
„ wonderftuk der Godheid en der N a t u u r in mijne oogen
„ doet v o o r k o m e n , " bl. 8. Wij vermoeden, bij gemis
van het oorfpronkelijke, of de Vertaler zich hier niet
vergist h e b b e , en glacé,
welk woord ook kristal be
teekent , hier ten onregte door ijs vertaald heeft; maar
ook dan n o g , welk eene t a a l ! — De welwillende lezer
•zal met deze proefjes wel tevreden willen zijn. In het
tegenovergedelde geval behoeft hij om meerdere niet ver
legen te w e z e n , die als van zelf zich aan hem zullen
opdoen.
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De
Verhandeling of zoogenoemde Voorlezing van den
Heer S E B A S ' T I A N , boven reeds breedvoeriger ver
meld , ontving nagenoeg o v e r a l , in ons Vaderland , een
g u n d i g o n t h a a l , hetwelk zij om den belangrijken inhoud
ook overwaardig w a s . De beoordeelingen, voor zoo
verre die ons bekend zijn g e w o r d e n , waren doorgaande
gundig ( * ) .
Een onzer geneeskundige Tijdfchriften
kondigde haar zelfs met grooten lof a a n , blijkens het
onderllaande: „ Het in dit boekje behandelde onder(*) Onder anderen Algemeene Konst- en Letterbode voor
1838. N \ 47. Vaderl. Letteroef. voor 1838. Aug.

„ werp , waartoe ook liet Practisch Tijdfchrift voor de
„ Geneeskunde,
zoowel door oorfpronkelijke als door
„ overgenomene opftcllen, van tijd tot tijd bijdragen ge„ leverd heeft, is uiterst g e w i g t i g , en deszelfs bear„ beiding belooft meer nut voor de behandeling der
„ longtering, dan de aanbevelingen van alle empirifche
„ middelen zamengenomen tegen die ziekte verfchaft heb„ ben. Men late zich door de w o o r d e n : eene Foorlc„ zing;
die op den titel van het werkje v o o r k o m e n ,
„ niet verleiden tot de m e e n i n g , dat h e t , gelijk zoo
„ menige V o o r l e z i n g , oppervlakkig wezen zoude. Het'
„ i s niets m i n d e r , dan d i t ; maar het heeft ook niet
„ veel meer gelijkenis naar eene V o o r l e z i n g , dan dat
„ men op de eerile bladzijde de aanfpraak l e e s t :
Zeer
„ geëerde Hoorders /" (*)
In een der binnenlandfche Tijdfchriften werd e c h t e r ,
bij het overwigt van gunftige beoordeelingen, eene min
gunflige gelezen, ( f ) De Schrijver werd door dezen
beöordeelaar nog al fcherp over enkele punten doorge
haald. De Heer S E B A S T I A N , bij zoo vele blijken
van verdiende goedkeuring mogelijk te gevoeliger ge
worden voor eene enkele berisping,, heeft gemeend haar
niet onbeantwoord te moeten laten ; en zoo is het Na
fchrift
ter perfe gekomen. De Schrijver der vermelde
beoordeeling in den Recenfent,
thans door S E B A S T I 
A N , op zijne b e u r t , niet zeer malsch behandeld, heeft
goedgedacht, zich tegen een en ander ontvangen verwijt
te moeten verdedigen, en andermaal eene zeer uitvoerige
beoordeeling van werk en Nafchrift, en wederlegging,
der tegen hem gerigte befchuldigingen, in den Recen
fent geplaatst. (§')
Dat de Schrijver der beoordeeling meer geletterd fchijnt,
dan de Heer S E B A S T I A N dacht en hem v o o r b e l d e ,
blijkt uit de beoordeeling z e l v e ; het is echter gemakke(*)

Practisch

Tijdfchrift

voor

de Geneeskunde,

St. 1838. omflag.
( t ) Ree. eok der Ree. D. XXXI. N ° . 6.
( § ) D. XXXI. No. 12, en D. XXXII. No. 1.

17 J.
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lijker, eene uitgebreide letterkundige kennis ten toon te
fpreiden, dan een oorfpronkelijk denkbeeld te opperen
en van hetzelve een doelmatig, toepasfelijk gebruik te
maken.
E l k echter hetgeen hem toekomt ! Zich in
den ftrijd tusfchen twee partijen te mengen, al werden
zij ook niet handdadig, is altijd bedenkelijk en zelden
raadzaam. R.ec. treedt dus in geene verdere beoordee
ling , en bepaalt zich flechts bij deze aankondiging. Hij
meent echter voor zichzelven er dit nog bij temogen voe
g e n , dat bij den wezenlijken eerbied, welken h i j , op
voortgezette eigene ondervinding, voor de ervaring aan
het ziekbed k o e s t e r t , hij op niet minder hoogen prijs
fielt het l i c h t , hetwelk alleen de ziektekundige
ontleed
kunde kan aanbrengen. Die van deze de noodige partij
wil t r e k k e n , moet niet onervaren in de ontleedkunde en
geen vreemdeling in d e ' n a t u u r k u n d e wezen. Een ge
past , doelmatig gebruik van deze verfchillende takken
der wetenfchap helpt den waren Arts voor het ziekbed
v o r m e n ; buiten deze loopt men groot gevaar, met den
tijd een , routinier
te worden , die dan , ongelukkiger
wijze , hoe voorfpoediger hij Haagt, met des te meer
minachting op de wetenfchap nederziet. •
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Het

werk

is eene dubbel moeijelijke t a a k , van een
verflag te doen en 'eene beoordeeling te g e v e n , dat eene
wederlegging van andere werken b e v a t , die over de
hoogfle wetcnfchappelijke aangelegenheden, namelijk de
Wijsbegeerte, handelen. M e n dient wel eerst zijn ge
datgeen kenbaar te
wat

voelen over

maken,

wederlegd
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w o r d t , ten einde op het juiste ftandpunt te k o m e n ,
van hetwelk men de wederlegging moet overzien.
Sedert eene reeks van jaren is de beoefening der Wijsbegeerte in ons Vaderland niet met dien ijver behartigd,
die dit hooge wetcnfchappelijke vak verdient.
Onze
oude Kantiaanfchc School is bijna uitgeftorven; hoezeer
een K I K K E R en een S C H R E U D E R nog voor de wetenfchap werkzaam zijn.
Vooroordeelen ,• meestal uit
onkunde cn miskenning gefproten, bleven omtrent de
wijsgeerige ftudiën onder vele onzer Geleerden heerfchen.
E e n onder h e n , de waardige V A N H E U S D E , gevoed
met de kern der Griekfche en Latijnfche l e t t e r k u n d e ,
poogde echter altijd hierdoor de wijsgeerige kennis te
bevorderen; vooral was P L A T O zijn lievclingsfclirijvcr,
en zijn naam zal altijd als die van een uitmuntend C o m mentator van dien Wijsgeer bekend blijven, zoo als
hier van zijn Specimen criticum in Platoncm cn zijne
Initia
Philofophia
Platonica
de voldoendfte geloofsbrieven zijn.
T o e n vóór eenigen tijd de beoefening der Wijsbegeerte weder ecnigzins begon te herleven, cn men hier te
l a n d e , na de uitmuntende Verhandeling van B O R G E R ,
de Mysticismo , meer met de Duitfche Wijsbegeerte begon
bekend te w o r d e n , verfcheen er een Nederduitsch werk
van den Hoogleeraar V A N H E U S D E , de Socralifche
School getiteld, dat een Encyclopedie der wijsgeerige
we-tenfehappen bevatten m o e s t , en welks derde deel wijsgeerige taalnavorfchingen inhield. M e t gefpanncn aandacht hebben wij dit werk gelezen, en wat den vorm
a a n g a a t , hierin hebben wij den welfprekenden Schrijver
van de Brieven over het hooger. Onderwijs
herkend.
M e n vindt hier denzelfden eenvoudigen, bevalligen en
naïven ftijl, dezelfde aangename inkleeding der denkbeelden w e d e r , eenen zekeren geleidelijken g a n g , die
den lezer onmerkbaar daarhenen l e i d t , waar men hem
wil doen aanlanden; m a a r , wat den inhoud aanbelangt,
deze heeft o n s , wij moeten dit erkennen, minder bevredigd. Vooreerst vroegen wij ons a f , welke Wijsbe-
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geerte wordt ons hier geleerd ? Is het de SocratischPlatonifche of de Platonisch-Socratifche, hetgeen wel
niet hetzelfde zijn z a l , en hetgeen moeijelijk uit de wer
ken van P L A T O zeiven te bepalen i s , te meer daar
S O C R A T E S
niets in gefchrifce heeft nagelaten. Voorts
fcheen het ons t o e , dat P L A T O door den Hooglecraar,
gelijk het doorgaans g a a t , als men met eenen Schrijver
hoog ingenomen i s , veel te éénzijdig befchouwd w o r d t ,
zoodat hij van een' zekeren kant meer in hem v i n d t ,
dan e r , naar ons o o r d e e l , in te zoeken i s , en in an
dere opzigten veel in hem voorbijziet, dat voornamelijk
zijne verdienden als Wijsgeer u i t m a a k t ; in één w o o r d ,
het letterkundig fchoone en godsdiendig zedelijke van
P L A T O
doet hem het befpiegelende en wetenfchappelijke eenigzins voorbijzien. H e t was dus eene p o p u 
laire en gemodernifeerde Platonifchc Wijsbegeerte, welke
wij hier o n t v i n g e n , waaraan echter eene diepe wetenfchappelijke befchouwing en eene ilelfelmatige eenheid
ontbreekt. Dat hiermede aan de behoefte van onzen
landaard, en aan de vorderingen, die de Wijsbegeerte
bij onze Duitfche naburen gemaakt h e e f t , voldaan i s ,
durven wij gerust ontkennen. AVat de wi/sgecrige
taal'
navorfchingen
aanbelangt, hierin zijn wij juist van een
tegenovergedeld gevoelen met den Hoogleeraar, doch
hiervan d r a k s nader. Hetgeen hij Wijsgeerte
noemt,
is geheel iets a n d e r s , dan hetgeen wij door Wijsbegeerte
verdaan. Zijn Hooggel. fchijnt een' zekeren tegenzin
voor de befpiegeling en de wetenfchappelijke Wijsbe
geerte te koesteren; een' t e g e n z i n , die nog meer blijkt
in zijne Brieven over het beoefenen der
Wijsgeerte,
waarin hij nog meer bepaald tegen de fpeculative delfels , vooral die der nieuwere Duitfche W i j s b e g e e r t e ,
te veld trekt. Hoezeer wij met hem het overdrevene
van fommige d e l f e l s , zoo als die van F I C H T E ,
S C H E L L I N G
en H E G E L , erkennen , is alles in de
zelve geen herfenfchimmige befpiegeling, of zijn het
geen ongerijmde p a r a d o x e n , die zij hebben voortgebragt.
H u n n e befpiegeling is eenzijdig, maar kenmerkt eene

groote wijsgeerige geestkracht, waardoor de Duitfche
Wijsbegeerte der 19de eeuw een veelarmige reus geworden i s , die in alle vakken van geleerdheid en wetenfchap ingegrepen h e e f t , en' dezelve heeft omgekneed en
vervormd. Als men tegen de nieuwere Duitfche Wijsbegeerte declameert, moet men hare ftelfels grondig onderzocht h e b b e n , om hierdoor dezelve met vrucht te
kunnen beftrijden. Omdat wij de Wijsbegeerte als de
wetenfchap der beginfelen en den grondilag van. alle overige wetenfchappen a a n z i e n , kunnen wij in het gevoelen
van den Hoogleeraar omtrent de befpiegeling en het ftelfelmatige niet deelen. Zoodra men beide m i s t , beftaat
er geen Wijsbegeerte m e e r ; het is flechts eene onzamenhangende verzameling van opmerkingen van het gezond verftand, maar die op geene hoofdbeginfelen r u s ten , en die niet door een ftelfel tot eene organifche eenheid gebragt zijn.
Het bevreemdde ons r e e d s , dat er zich geene ftemmen
tegen de twee eerfte deelen der Socratifche School verhieven , om de onvolledigheid van d e z e l v e , uit een wetenfchappelijk oogpunt b e f c h o u w d , met juistheid aan te
toonen. Bij de verfchijning van het eerfte gedeelte der
ivijsgeerige taalnavorfchlngcn
was zulks echter het geval.
E e n zeker wederleggcr trad in het ftrijdperk, en men
kan z e g g e n , dat hij de overwinning behaalde, omdat hij
in waarheid wedcrlegde.
Het grondbeginfel dier navorfchingen werd regtftreeks a a n g e t a s t , en een juist tegenovergefteld als alleen geldend aangenomen. De toon echter van deze wederlegging was een weinig r u w en fcherp,
en wij mogen vermoeden, dat zij hierdoor bij dezen en
g e n e n , d i e , even als w i j , met hooge achting voor den
geleerden V A N H E U S D E vervuld z i j n , den invloed
m i s t e , dien zij anders gefchikt was uit te oefenen; te
m e e r , daar men zich achter de anonimiteit
verfchanfte.
Doch toen de Brieven over de beoefening der Wijsgeerte en de twee overige gedeelten der
Taalnavorfchingen in het licht waren verfchenen, leed het niet l a n g ,
of er kwam een uitvoerig werk van den Hoogïeeraar te

Groningen,
r . c . D E G R E U V E , u i t , dat deze Brie
ven en deze Navorfchingen
op den voet volgde en meest
al beftreed, en waarin hij zich als Schrijver van de eerfte
wederlegging bekend maakte.
Het is .moeijelijk, eene uitvoerige analyfis van een ge
fchrift te geven, dat eene geheel polemifche (trekking
jegens andere gefchriftcn heeft. Men zoude genoodzaakt
zijn , om beide voor cn tegen naauwkeurig met elkander
te vergelijken, hetgeen ons verre buiten de grenzen, die
ons voor eene Recenfie afgebakend z i j n , brengen zoiird e , en tevens overtollig wezen voor h e n , die met o p 
merkzaamheid die wetenfchappelijk gefchil zouden wil
len n a g a a n , omdat zij zelve die vergelijking moeten
maken.
W i j moeten ons dus tot de uiteenzetting der hoofd
punten van dit gefchil b e p a l e n , en ons oordeel uitbren
gen over de w i j z e , waarop het gevoerd i s , ten einde
uitfpraak te doen over de waarde van een w e r k , waar
van de ftrekking i s , om aan de beoefening der Wijsbe
geerte eenen geheel anderen gang aan te w i j z e n , dan
d i e , welke de Hooglecraar V A N H E u s D E als de meest
gefchikte aanprees.
Deze (lelt in zijne Brieven:
1 ° . Dat de Wijsbegeerte uit de critifche beoefening
der oude letteren moet voortfpruiten, of op de p h y l o l o g i e , toegepast op de fchriften der oude Wijsgeeren,
Dichters en Redenaars moet gegrond z i j n ; dat men uit
deze voornamelijk den humancn , letterkundig fchoonen
zin moet putten , die de wijsgeerige onderzoekingen be
vattelijk, leerzaam en toepasfelijk op de wetenfehappen,
de k u n l l e n , de letterkunde en het leven maakt.
2 ° . Dat eene zoodanige beoefening der W i j s g e c r t e ,
met den geest van onzen landaard en met de behoefte
van onzen tijd overeenkomt.
3 ° . Dat men de echte Wijsgeerte geenszins in de
hoogbefpiegelende delfels der nieuwere Duitfche W i j s 
geeren , en over het algemeen in de afgetrokkene behan
deling der bovennatuurkundige wetenfchap zoeken m o e t ,

die voor hem de weg i s , welke oris tot ongerijmde paradoxen zoude kunnen l e i d e n , en die de echt practifche
beoefening der overige wetenfchappen, en de ontwikkeling van den zin voor het fchoone en goede in de letterk u i i d e , zoude kunnen in den weg ftaan. Het hoofdbeginfel, dat in zijne wijsgeerige Taalnayorfchingen
overal
op den voorgrond ftaat, i s , dat wij uit de woorden van
onze Taal tot de kennis der W i j s g e e r t e , vooral d i e ,
welke o p de grondstellingen van P L A T O , Z O O als de
Hoogleeraar zich die voorftelt, r u s t , kunnen geraken ;
zoodat wij fommige woorden, zoo als die van oordeelen,
begrijpen, waarheid,
wezen, enz. flechts grammaticaal
en etymologisch hebben te onderzoeken, om fpoedig en
gemakkelijk eene echt wijsgeerige kennis op te zamelen.
D e Hoogleeraar D E G R E U V E daarentegen toont a a n :
1 ° . Dat de Wijsbegeerte, w e i verre van uit de critïfche beoefening der oude letteren voort te fpruiten, en
op de philologie en de ftudie der oude Schrijvers gegrond te z i j n , eene wetenfchap i s , die op grondbeginfelen , uit den aard der menfchelijke rede voortvloeiende,
r u s t , en voornamelijk door afgetrokkene befpiegeling
moet verkregen w o r d e n ; terwijl zij noodwendig de refultaten van haar onderzoek onder den vorm van een z a menhangend ftelfel tot eenheid moet brengen , zonder dat
men hierdoor gevaar zoude l o o p e n , zich met herfenfchimmige paradoxen bezig te h o u d e n , en de ftudie der
oude l e t t e r e n , voornamelijk der Griekfche Wijsgeeren,
te verzuimen.
2 ° . Dat eene wetenfchappelijke beoefening der Wijsbegeerte met den geest van onzen landaard geenszins ftrijdt,
en met de behoefte van onzen tijd overeenkomt, ten einde hierin niet achterlijk bij andere volken te blijven;
hetgeen uit den meer ontwakenden lust voor de wijsgeerige ftudiën onder fommige onzer landgenooten b l i j k t ,
en treffend door het voorbeeld van den te' vroeg overledenen Hoogleeraar G . D E W A L en zijnen voortreffelijken leerling S C H R E U D E R S T E I N M E T Z gebleken i s .
3 ° . Dat de echte W i j s b e g e e r t e ,
BOEKBESCH.
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niet v o l k o m e n , echter hier en daar in de hoogbefpiegelende ftelfels der nieuwere Duitfche Wijsgeeren vervat i s .
D a t m e n , om over hunne overdrijvingen en eenzijdige
befchouwingen een juist oordeel te vellen, deze ftelfels
grondig moet beftuderen ; eene ftudie, die zij wel waar
dig z i j n , en die ons alleen in ftaat kan ftellen , om hun
ne afwijkingen te doorzien en er ons voor te wachten.
D a t , wel verre dat de afgetrokkene behandeling der b o 
vennatuurkundige wetenfchap fchadelijk voor de practifche
beoefening der overige wetenfchappen en de ontwikkeling
van den zin voor het fchoone en goede in de letterkunde
en in het leven zijn z o u d e , integendeel de doelmatige
beoefening der Wijsbegeerte, als wetenfchap , heilzaam
op het een en ander kan en moet toegepast w o r d e n ,
omdat zij ons rekenfchap van de ftrekking en het doel
van al deze belangrijke zaken geeft.
Verder wijst hij tot in de kleinfte bijzonderheden a a n ,
terwijl hij de wijsgeerige Taalnavorfchingen
op den voet
v o l g t , dat wij nimmer door de ontleding der woorden
tot eene juiste kennis der begrippen kunnen g e r a k e n ,
maar dat wij integendeel door het ontleden der begrippen
den zin der woorden , in .hunne verfchillende beteekenis ,
kunnen deelachtig w o r d e n , en dat een grammaticaal en
etymologisch onderzoek alleen niets voldoende zekers
voor de wijsgeerige kennis pplevert.
W i j moeten volmondig verklaren, dat dit alles over
tuigend betoogd is door de belangrijke Brieven van den
Hoogleeraar D E G R E U V E , en dat hij hierdoor bewezen
heeft een echt wetenfchappelijk Wijsgeer te zijn, die de
befpiegeling en de toepasfing in zijne gevoelens vereenigt;
zoodat wij zijn werk als eene volkomene bijdrage aanzien
tot onze niet zeer ruim voorziene vaderlandfche wijs
geerige letterkunde, en die tevens zelve het bewijs me
debrengt , dat onze landaard zeer gefchikt is voor de af
getrokkene wetenfchappelijke behandeling der Wijsbe
geerte , indien maar meer onzer Geleerden zich hiermede
wilden bezig houden.
Wij zijn v e r p l i g t , ten Hotte,'eenige aanmerkingen op

den vorm van het gefchrift des Hoogleeraars D E G R E U V E te maken. Zijn .Hooggeleerde heeft den vorm van
Brieven in antwoord op die van Prof. V A N
H E U S D E
gekozen; wij hadden liever gezien, dat h i j , in den vorm
van Verhandelingen,
de onderwerpen, die hij hier ver
dedigt , onmiddellijk had betoogd; zijn werk zou dan
die polemifche rigting niet zoo fterk hebben doen uitko
men, en, hoezeer de toon gematigd en vriendelijk poogt
te blijven, wordt die weieens hier en daar ironisch en
farcastisch. H i j zou dan minder gevaar geloopen heb
ben van die groote uitvoerigheid, die in eenige weder
leggende aanmerkingen aan langwijligheid grenst, en die
foms de aandacht vermoeit, in plaats van dezelve te
fpannen. Prof. D E G R E U V E ,
misfchien om te toonen dat hij o o k , even als de Hoogleeraar V A N H E U S 
D E , Litterator i s , heeft zijne Brieven met zeer lange
aanhalingen uit R U H N K E N I U S ,
W Y T T E N B A C H ,
P L A T O ,
C I C E R O
en de Griekfche enLatijnfcheDich
ters voorzien , die wel eens geheele bladzijden v u l l e n ,
evQn als die uit fommige hedendaagfche Duitfche W i j s geeren. Deze aanhalingen zouden merkelijk bekort heb
ben kunnen worden, en eenige geheel weggelaten, zon
der dat hierdoor zijn gefchrift aan waarde zou verloren
hebben, terwijl het den prijs daarvan merkelijk zou heb
ben verminderd.
D o c h deze aanmerkingen verhinderen niet, dat wij de
ze Brieven aan alle beminnaars der Wijsbegeerte in ons
Vaderland, en ook aan de bezitters der werken van
Prof. V A N H E U S D E , ruimfchoots kunnen aanbevelen.
Deze z u l l e n , indien zij onbevooroordeeld dit gefchrift
met de Socratifche School, de Taalnavorfchingen
en de
Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte vergelijken ,
met ons erkennen, d a t , indien V A N H E U S D E een
wijsgeerig Litterator kan genoemd worden, D E G R E U 
V E een letterkundig Wijsgeer is.
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D e inrigting van dit werk is z o o d a n i g , dat de Schrij
ver telkens het artikel of begin van het artikel der N e 
derlandfche wet o p g e e f t , voor zoo veel nopdig i s , om
de daarop volgende aanteekening dadelijk verftaanbaar te
m a k e n , en dan weder telkens na den medegedeelden aan
vang van het a r t i k e l , bij wege van aanteekening, zijne
befchouwing mededeelt nopens den zin der wet en hare
overeenkomst met of verfchil van de bepalingen, niet
van het Wetboek Napoleon in het bijzonder, maar van
de Franfche wetgeving in het algemeen. De reden van
dit laatfte i s , omdat men bij de opftelling en herziening
der Nederlandfche wetgeving niet alleenlijk op het Wet
boek Napoleon zelf heeft acht geflagen, maar tevens
gelet op onderfcheidene bijzondere Franfche wetten en
op de Jurisprudentie van het H o f van Casfatie te Parijs.
Deze manier verdient allezins g o e d k e u r i n g , en de be
werking tot dusverre getuigt van de oplettendheid en het
helder inzigt des Schrijvers. Z o o wij ons in de identi
teit niet vergisfen, is de Heer M r . w . H . V A N D E R
V O O R T
echter reeds overleden. Nadere toetfing zullen
wij dus uitftellen, tot hetzij meerdere, reeds afgewerkt
liggende deelen in het licht verfchenen z i j n , of wel de
arbeid des oorfpronkelijken Auteurs door eenen anderen
zal zijn v o o r t g e z e t , en het werk alzoo volledig zal zijn
g e w o r d e n , of wel zoo volledig, als met de mogelijkheid
beftaanbaar zal wezen.

Nalezingen op het Leven van Jezus enz., Verflag van den
Roman van Walewein, en andere Bijdragen tot de oude
Nederlandfche Letterkunde;
door G . J . M E I J E R , Hoogleeraar te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens.
1838. In gr. 8vo. 152 Bl, f 1 -50.
D e beminnaars en beoefenaars onzer oude Taal- en Letter
kunde hebben voorzeker groote verpligting aan den Hoog
leeraar M E IJ E R voor de uitgave van Het Leven van Jezus,
naar een Nederlandsch Hsf. van de XHIde Eeuw (Groningen
1835, gr. 8 v o . ) ; een werk, ' t welk, naar het oordeel van
den geleerden w k t E i a s , zoo niet v ó ó r , dan zeker om
trent het jaar 1200 moet vervaardigd zijn, en dus wel waar
fchijnlijk voor het oud/Ie bekende Nederlandfche gefchrift in
proza te houden is. Dit werk, in onderfcheideneTijdfchrif
ten (ook alhier 1836, bl. 195) gunftig vermeld, is vooral
door den Hoogleeraar S I E G E N B E E K op eene geleerde wijze
en uitvoerig beoordeeld in den Alg. Konst- en Letterbode,
1836, n°. 2 — 4 , alwaar die Taalkundige onderfcheidene zeer
gewigtige aanmerkingen heeft gemaakt op fommige der aan
teekeningen, waarmede de Heer M E I J E R het gemelde werk
heeft doen vergezeld gaan.
De Heer M E IJ E R , na de uitgave van het Leven van Jezus
befpeurd hebbende, dat er nog een Hsf. van hetzelve te
Stuttgard aanwezig i s , heeft het nuttig geacht, van dit Hsf.
een naauwkeurig verflag te doen, en heeft tevens deze ge
legenheid te baat genomen, om aan fommige der aanmerkin
gen van den Heer S I E G E N B E E K openlijk toe te geven, en
op andere, waar hij bij zijn gevoelen bleef, zijne tegenbedenkingen mede te deelen. — Dit is de inhoud van het eer
fte ftuk, 't welk in dezen bundel wordt aangetroffen.
N ° . 2 behelst een verflag van den tot dusverre onuitgege
ven en alleen uit één enkel Hsf. bekenden Ridderroman,
JValevein genoemd. H Ü Y D E C O P E R heeft, gelijk men
w e e t , daarvan veel gebruik gemaakt in zijne uitmuntende
aanteekeningen op M E L I S S T O K E . Het Hsf. bevat 11333
• regels of verzen, maar is niet geheel volledig, en hier en
daar door vele fchrijffouten onverflaanbaar, zoodat het nog
niet raadzaam is hetzelve uit te geven, vóór er een tweede
oud Hsf. van ontdekt wordt. Des te meer welkom zal dus

dit uitvoerig verflag en uittrekfel (bl. 30—83) uit dezen Ridderroman aan onze Landgenooten zijn. Het laat zich met
groot genoegen lezen. , Naar die uittrekfels te oordeelen,
zouden wij echter dezen Roman (als Dichtftuk) beneden den
Fcrguut (tellen, onlangs door den Utrechtfchen Hoogleeraar
v i s s e n E R in het licht gegeven.
N°. 3 behelst Fragmenten van eenen onbekenden Ridderroman in de Nederlandfche taal, behoorende tot den Fabelkring van K A R E L D E N G R O O T E N en zijne Paladijnen,
Deze fragmenten zijn tê Tubingen gevonden, en door M A S Z M A N te Munchen in 1828 uitgegeven, doch hier te lande tot
dusverre weinig bekend geworden.
Zeer belangrijk is het 4de (luk, zijnde een fragment van
een Nederlandse^ Ni belangen - Lied. De Heer s E R R U R E ,
thans Hoogleeraar te Gent, vond hetzelve aan een (luk van
een' ouden lederen band, waarin de Animadverliones in V. T.
libros omnesauct.L. D E D I E U , L u g d . B a t . 1648.4°, gebonden
waren. Er kan uit worden opgemaakt dat er nog in 1648
een Nederlandsch Hsf., der Nibelungen, geheel of gedeeltelijk, moet beftaan hebben. De Heer M E I J E R brengt dit
fragment tot de XlIIde Eeuw. Doch de Heer W I L L E M S
(lelt bet wel eene Eeuw vroeger. (Inleid, tot Reincke de
Vos, bl. XVIII.) In allen gevalle zou het hoogst belangrijk
zijn, zoo hiervan meer fragmenten konden worden opgefpoord. Wanneer R e e . nagaat, dat in de XVIIde E e u w ,
meer dan n u , de gewoonte plaats h a d , om de boeken ingebonden uit te geven, houdt hij het voor niet onmogelijk,
dat er ook in andere exemplaren van de Animadverjiones van
L . D E D I E U foortgelijke fragmenten fchuilen.
Dat daarom
ieder, die een exemplaar van dit werk b e z i t , d e , waarlijk
geringe, moeite neme, de fchutbladen van den band naauwkeurig gade te (laan. De graad van waarfchijnlijkheid, om
er iets te vinden, moge al niet groot zijn, er beftaat dan
toch eene reden, om daar eerder te zoeken dan elders.
Het laatfte ftuk is het Dichtftuk van M A E R L A N T van
der Drievoudichede. Hoezeer het in de Hsf. meest als een
afzonderlijk ftuk van M A E R L A N T aangetroffen wordt, ïs
het eigenlijk een vervolg op diens breedvoeriger Gedicht JVapene Martijn genoemd, en door de Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde uitgegeven. De Heer M E I J E R merkt
te regt aan, dat dit ftuk niet het minst dichterlijk is onder
a'Ie de werken van M A E R L A N T , en dat het op fommige
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plaatfen eenvoudig fchoon, op andere zelfs verheven mag
genoemd worden. Met de uitgave van dit aloude Nederlandfche Dichtftuk, 't welk de Hoogleeraar van korte taalkundige
ophelderingen heeft doen vergezeld gaan, heeft hij zich op
nieuw verdienftelijk aan onze Letterkunde gemaakt.
Mogt dit zoo wél voorzien en zoo belangrijk bundeltje
gretig gelezen en ook gekocht worden! Het is niet alleen
nuttig voor de bezitters van het Leven van Jezus, maar ook
op zichzelf eene gewigtige bijdrage voor de Nederlandfche
Taal- en Letterkunde.

Harp en Pfalter. Eene Verzameling Christelijke Liederen ter
huisfelijke (lichting,
naar het Hoogduitsch van c, j . p.
s P i T T A , door w. R . V A N H O Ö V E L L , Theol. Dr., Predikant in Neêrlandsch Indiê. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1837. In kl. 8vo. 167 Bl. f 1 - 2 5 .
"Vreemd en duister is het eerfte gedeelte van den titel dezer
Liederen, want welk een muzijkinftrument de pfalter i s , zullen de meeste lezers derzelven wel niet weten} en wat doet
het dan nog tot kenmerking van dit bundeltje? Doch den
zamenfteller fchijnt het zonderling contrasterende tusfchen
titel en inhoud wel meer eigen te zijn. Zoo luidt reeds het
opfchrift van het eerfte ftukje: Op ! harpen en fchalmeien!
Wie zou nu hier niet verwachten eene vrolijke, in zachte
en liefelijke poëzij gefielde opwekking der Christenen tot
Gods lof, of dergelijke? En waarlijk, dan kon het als inleiding van de geheele verzameling zeer gepast geweest zijn:
maar neen! het heft aldus aan:
Stiller was het nooit voor dezen
Op den weg naar Kanaan, enz.
Verder wordt de poëzij wel beter, en het ftukje is niet van
de flechtfte; maar het is een lied op de terugkëering der Israëliten uit Babel naar hun Vaderland; en wat dit hier doet,
begrijpen wij niet. — Zoo is het tweede getiteld: De Verschijning van C H R I S T U S , en doet iets verwachten over de
hooge waarde der komst des Zaligmakers In de wereld; maar
h i 3 r v a n vindt men niets: met ziet w e l , dat er lang gezinfpeeld wordt op het bezoek der Oosterfche Wijzen; maar
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wat dan eigenlijk dat zoeken en vinden van J E Z Ü S voor
ons i s , dit blijft in het duister. Men zie ook het ftukje,
getiteld: Aandacht,

bl.

111:

t Is mij zoo wél in 't Godsgebouw,
Hoe? kan ik naauw vertellen,
Mijn oog befproeit een tranendauw,
Mijn borst vangt aan te zwellen.
o Traan, waaróm befproeit ge ' t oog ?
Mijn h a r t , waartoe die flagen? —
De geest wordt tot mijn God omhoog
En ' t lijf ter rust gedragen.
Wat is dit nu ? Eigenlijk met fchijnbaar aandoenlijke woor
den niets ,• en wat beteekent hier de laatfte regel ? — Meer
dergelijke voorbeelden zou Ref. kunnen aanhalen. — Voor
het overige zijn wel vele onderwerpen zeer belangrijk, en
der verhevenfte of zachtfte Poëzij overwaardig; tsaar de be
handeling beantwoordt er dikwijls zeer fober en flaauw a a n ;
het is dikwerf niet veel meer dan plat proza en rijmelarij:
is het al eens wat beter, het verheft zich zelden boven het
middelmatige, en blijft verre beneden de waarde van het on
derwerp. Voorbeelden kan men overal vinden, waar men het
boekje maar openflaat. Men neme b . v. het ftukje, U be
hoor ik toe,
of: Verlangen;
en zoo zijn er vele andere. Of
kan iemand iets beters vinden in plaatfen als d e z e , (bl. 9 2 ,
93) waar tot de lelie in het veld gezegd wordt, dat God
haar •„ vaak een" Engel zond Tot wachter in den nacht,
Die
„ wascht
„ wind,

uw

kleed,

En bleekt

zoo

fraai

en

fijn,

het in den zonnefchijn,

En droogt
En tooit

het in
zijn

den
bloe-

Een Engel d u s , die de wasch o p d o e t . . . .
welk een mislukt ftreven naar het fchoone of verhevene! —
E r zijn nogtans ook enkele ftukjes, die over 't geheel beter
en van zekere eenvoudige fchoonheid niet ontbloot zijn,
b. v. Avondgebed,
(bl. 101,) hoewel het eigenlijk geen
gebed i s , maar eene opleiding tot bidden door de avondftilte,

„ menkind."

de Plant

door

God geplant,

(bl.

142,)

hei Lied

van

VSter

(bl. 158,) Hoe zal V ons zijn? (bl. 165—167) hoe
wel tegen het einde te zeer dalende. Eene kleine proeve

ven ,
uit

de Plant

door

God geplant

:

Bewaar in mij de groeikracht, 't vruchtbaar hopen
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Op U , uw rijk en uw geregtigheid,
En fluit voor mij de milde bronaar open,
Die wasdom in den dorren tijd verfpreidt.
Rondom mij heen fprnit onkruid op uit de aarde;
o Reinig mij, opdat ik in uw gaarde
Ten prijs van uwe liefde en hóede fla
En niet, verflikt in ' t kiemen reeds, verga!
Ik weet, Gij geeft het kiemen, wasfen, bloeijen,
G i j , Vader, die en zaait en plant op aard,
En waakzaam fteeds, met liefderijk bemoeijen,
Elk fpruitje kweekt en koestert en bewaart.
Ik w e e t , er is geen halm zoo klein en teeder,
Of zorgend ziet Ge er van omboog op neder;
Ik w e e t , dat G i j , die ' t minfte zaad gedenkt,
Ook mij ' t ontkiemen, groeijen, rijpen fchenkt.
De godsdienftige t o o n , die in deze Liederen aangeflagen
wordt, is welmeenend, ernftig, hartelijk: hier en daar zou
men denzelven zuiverder en helderder Evangelisch, zonder
inmenging van den valfchen toon van zekere zoete mystiek,
mogen wenfchen. Niet alleen toch wordt hier, gelijk in me
nig ander gefchrift van vroeger' en later' tijd, het Hoogde
Voorwerp van vereering te zeer verward en veranderd, en
de Zaligmaker te dikwerf alleen en op zichzelf in plaats van
den eenigen God gefield; maar ook zijn er plaatfen, die meer
duistere mystieke fpelingen, dan klare Christelijke waarheid
bevatten. Reeds is het dukje, (bl. 3 2 , ) mijne ziel dorst
naar den levenden God, offchoon wel iets waars en goeds
bevattende, daarvan niet vrij; maar nog meer is het zigtbaar
in de dukjes, de Zegen van Christelijke Gemeenfchap ( b l . 108
— 110) en de dorre tijd, ( b l . 144—146,) waar het goede, dat
er nog onder fchuilt, door overdrijving en wonderlijke voorfteiling onkenbaar en onbruikbaar gemaakt wordt. Onze Le
zer z a l , hoopt Ref., hiervan geen voorbeelden verlangen;
wij hebben reeds lang genoeg dilgedaan bij dit wel net ge
drukte, maar naar inhoud niet zoo fraaije bundeltje Liede
ren, dat wij het hoog kunnen aanprijzen.

Gedichten van G . T E N B R U G G E N C A T E , H Z . Te 'sGravenhage, bij S. de Visfer en Zoon. 1838. In gr. 8vo. 118
Bl.fl.
50.

H e t is voor hem, die geroepen wordt, om een gedeelte
van al de dichtftukken en dichtbundels te lezen, welke er
bijna maandelijks uitkomen, een wezenlijk genoegen, wanneer h i j , te midden van al de onbeduidende of Hechte verzen , waarmede men ons overhoopt, van tijd tot tijd iets
goeds en meer dan middelmatigs aantreft. Vooral is dat aangenaam , wanneer hij als Recenfent moet optreden; want te
prijzen is verkieslijker, dan te laken. Jammer maar, dat een
Recenfent tot het laatfte zoo dikwijls gedwongen wordt!
Het lezen van de Gedichten van den Heer G . T E N B R Ü GG E N C A T E , H Z . verfchafte R e e . dusdanig genoegen, en het
is hem een aangename pligt, van den gunftigen indruk rekenfchap te geven, dien dit bundeltje op hem gemaakt heeft.
Wij moeten den Schrijver daartoe zijne plaats aanwijzen bij
onze Dichters. Hij behoort niet tot de ftouten en verhevenen, maar tot de zoetvloeijenden en bevalligen. Hij zoekt
niet door vreemde wendingen, gedrongenheid, gezwollenheid,
levenszatheid, effect te doen, maar drukt, in natuurlijke,
ongekunftelde taal, natuurlijk, ongekunfteld gevoel uit. Hij
is in aanleg en trant den bevalligen gevoeligen H Ö L T Y verw a n t , uit wiens gedichten wij hier meer dan ééne vertaling
aantreffen. Een groot gedeelte van den inhoud der verzameling beftaat uit landelijke dichtftukjes, en in deze is de Dichter ook zeker het gelukkigst geflaagd. Zijne Morgen- en
avondzangen, herfst- en lente- en winterliederen munten door
zoetvloeiendheid, eenvoudigheid en bevalligheid uit, en geen
gevoelig beminnaar der natuur zal ze zonder een ftreelend
gevoel van genoegen lezen. Wij willen ten minfte hopen,
dat al dat fchijnbaar verhevene, dat uitheemfche ên vreemde,
dat bij velen onzer jongere Dichters thans in de mode i s ,
dien fmaak voor het naïve en eenvoudige (het ongekunfteld
eenvoudige) nog niet hebbe weggenomen. Het fpreekt van
zelf, dat in dergelijke ftukjes zuiverheid van taal en gelukkige keuze van woorden een onmisbaar vereischtff i s , en
ook daarin is T E N B R Ü G G E N C A T E meestal gelukkig geflaagd. Hij blijft gewoonlijk even ver van het platte en ondichterlijke, als van bet gezwollene verwijderd, en flechts
van tijd tot tijd ftuit men op minder goede of minder gelukkige uitdrukkingen, b. v. wanneer hij den winter laat /linken
(bl. 103.)
Behalve deze landelijke 'ftukjes zijn er ook anderen, romances of dichtftukjes, onderfcheidene onderwerpen behan-
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delende. Na den lof, dien wij den Dichter hebben toegezwaaid, zal hij het wel niet tétt kwade duiden, dat R e e .
deze als over het algemeen minder goed gelukt befchouwt.
De Eendragt b . v. is veel te lang en te gerekt. Ook de romances misfen dat boeijende, hetwelk deze moeijelijke dichtfoort behoort eigen te zijn, indien zij zal behagen. Dat
geldt ook van de Vaderlandfche romances, waarvan T O L L E N S vroeger wel het gelukkigfte voorbeeld heeft gegeven,
maar die bij de meeste anderen over het algemeen iets zeer
eenzelvigs en vervelends verkrijgen. Onder de ftukjes, die
na de landelijke gedichtjes uitmunten, behoort, naar het oordeel van R e e , Mozes dood. Er heerscht ook daarin eene
eenvoudigheid, die tevens iets ftatigs en ernftigs bezit, geheel .voegende aan hêt onderwerp. Ziet hier, als proeve,
eenige regels tiit den aanvang:
1

o Eedle m a n , die ginds naar Nebo's top
Uw gangen rigt, gehoorzaam aan uw' G o d ,
Wat ftijgt gij kalm ten fteilen bergfpits o p !
Hoe rustig nog volvoert gij ' t hoog gebod !
Verzilverde ook de tijd uw achtbaar hoofd,
Geen ouderdom drukt uwe kracht têr neer;
Uw boezemgloed is geenszins uitgedoofd;
Uw geest fteeds vlug en vaardig, als weleer.
Verheven ernst rust op uw fier gelaat;
Een heilig vuur ftraalt uit uw helder o o g , enz.
of, uit hetzelfde vers, eene befchrijving van Kanadn:
Een ftroom, ontweid aan Libans boschrijk oord,
Door beek bij beek gevoedjïerd in zijn vaart,
Stuwt zich met kracht door ' t lagehend landfehap voort,
En fchenkt er vreugde en vruchtbaarheid aan de aard.
De dalen zijn met jeugdig groen bekleed,
Waarop het rund zich dartelend vergeet;
De gele halm is voor den oogst gereed,
En buigt zich reeds door ' t zware van den last;
De wijngaardrank fiert iedren heuveltop,
En biedt den lust haar purpren trosfen a a n ;
De hooge palm rijst bij de bergkruin o p ,
En boeit het oog door ' t heerlijk groen der blaan;
De olijvenftam, omringd van fpruit bij fpruit,
Bukt nederwaarts met kostelijke v r u c h t ;
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De vijg ftrekt gul haar breede blaadren u i t ,
En biedt haar fchaauw bij zoele zomerlucht.
Dat er ook in deze regels enkele vlekjes zijn, heeft Ree.
door het onderftrepen der woorden doen gevoelen. Maar
over het algemeen zijn zij goed gelukt, en kunnen als proeve
ftrekken van hetgeen men hier vindt.
Wij wenfchen het lieve bundeltje in vele handen.

Ètrennes Nationales. Chants Patriotiques, dédiés a fon Altesfe Royale le Prince d'Orange, par A U G U S T c L A V A R E A U , Chev. de l'Ordre du Lion Neerlandais, Membre de la Société Litt. de L e y d e , Correspondant de l'Inftitut des Pays-Bas. Maestrlcht, F. Bury -Lefebvre. 1839.
8vo. 128 pag.
H e t klinkt vreemd, eene vaderlandfche nieuwjaarsgift in het
Fransch te ontvangen, en de titel, als in weêrfpraak met
zichzelven, fchijnt daarom minder gelukkig gekozen. Men
ontvangt hier eenige vertalingen van Hollandfche dichtftukk e n , waarvan verfcheidene reeds vroeger door afzonderlijke
uitgave of andere plaatfing bekend zijn; een paar ftukken,
oorfpronkelijk van C L A V A R E A U , zijn daarbij gevoegd. De
meesten van deze ftukken zijn buiten den tijd; of liever, federt 1830 is men zoo zeer overladen met vaderlandfche gezangen , dat de lust, om ze te lezen, meer dan verzadigd
is. Overigens kent men de wijze, waarop de Heer C L A V A R E A U vertaalt. Het minst gelukken den verdienftelijken
Man de eenvoudige ftukken, en ons Volkslied heeft het karakteristieke verloren. Hoog loopt R e e . dus met de uitgave
van dit bundeltje niet, fchoon hij de waardij van fommige
ftukken daarom geenszins ontkent.

Verhalen en Romancen in Verzen, door Nederlandfche Dichten.
Te Zutphen, bij W. C. Wansleven. 1838. In kl.Qvo.
VI en 168 bl.fl50.
M e n vindt zich bij het lezen van den titel en het vergelijken van de in dezen bundel vervatte ftukken eenigzins telenrgefteld, wanneer men ontdekt, dat van de Verhalen en

Romancen door Nederlandfche Dichters bijna de helft vertalingen zijn. De makers behooren, met enkele uitzonderingen, bijna allen tot de mindere fterren aan onzen letterkundigen hemel. De inhoud is dan ook over het algemeen niet
uitftekende boven het middelmatige; enkele ftukken, zoo als
die van den Heer G R A A D T J O N C K E R S , daar beneden;
ook dat van den Heer L o o y E N onderfchéidt zich door
langwijligheid. Astarte van V A N L A N G E L A A R heeft goede
en los gedichte brokken. Onder de vertalingen zijn aardige
ftukjes. Hercules eerfte •worftelftrijd van T E N K A T E heeft
de goede en kwade eigenfchappen van den trant van dezen
jeugdigen dichter; er is kracht en gang i n , maar hij zoekt
deze wel eens in vreemde en klinkende woorden^ die zeniet
geven kunnen. Dat is eene gevaarlijke k l i p , waarop • hij
dreigt te.ftranden.
Het vignet onderfchéidt zich niet door bijzondere fchoonheld.

Anne Grey, door eene jonge Dame. Uit het Engelsch. II Deelen. Te Amjlerdam, hij J. D. Sijbrandi. 1838. In gr. 8vo.
327 "en 315 Bl. ƒ 6 - 4 0 .
E r komt zulk eene menigte van Romans en verdichte verhalen van allerlei foort en waarde in het licht, dat het niet
anders kan, of de een moet den ander als verdringen, en
het hangt dikwijls van het toeval af, welke keuze de lezer
doet uit een aantal, dat hij onmogelijk alle doorlezen kan.
Maar daardoor wordt dikwijls een weinig beduidend of zelfs
geheel onverdienftelijk werk door velen ter hand genomen,
alleen omdat het met eenen uitlokkenden titel, met eenen
beroemden naam of wat dies meer zij prijkt; terwijl andere
van meer innerlijke waarde worden over het hoofd gezien,
omdat zij een of meer dezer uitwendige aanlokfelen misfen.
R e e . h o o p t , dat onder de aldus over het hoofd geziene de
Roman niet moge behooren, aan het hoofd dezes genoemd.
Hij onderfchéidt zich in vele opzigten gunftig boven vele
anderen. Het Voorberigt meldt o n s , dat het een eerfteling
is van eene vrouwelijke hand, en R e e . ftemt met dat Voorberigt volkomen i n , wanneer het zegt, dat de vrouwelijke
toon in dit boek niet te miskennen is. Het is een familietafereel, waarin de verfchillende perfonen ons met eene juistheid en bevalligheid geteekend worden, die der Schrijffter

eene eervolle plaats, onder de bekwaamften harer vrouwelijke
landgenooten verzekeren. Zoo oordeelde het Engelfche publiek ook., en ondanks den verbazenden toevoer van Romans,
waarmede het maandelijks als overftroomd wordt, beleefde
Anne Grey meer dan éénen d r u k , terwijl er in Parijs en
Brusfel verfchillende nadrukken van werden bezorgd.
Naar R e e ' , oordeel getuigt dit voor den goeden fmaak van
het romanlezend publiek, en hij wenscht ook bij ons dit
boek opgang. Het onderfchéidt zich door eene juiste ka.
rakterteekening, niet van denkbeeldige perfonen, mgar van
menfchen uit het gewone leven. Anne Grey, de heldin van
den R o m a n , de befcheidene en befchroomde, de bevallige
en begaafde, de teedere en godvruchtige, is met eene kieschheid en fijnheid gefchetst, die eiken lezer moeten innemen,
en den wensch des Vertalers doen billijken, dat onder de
lezeresfen vele Anne Grey's mogen gevonden worden. Hare
zuster, hare moeder, en ieder lid der familie bijna, ftaan
ons als voor de verbeelding. Gelukkig is de greep der Schrijffter, om het gedrag van Charlotte Daventry, eene nicht van
Anne, eene duivelin in boosheid en wraakzucht, door twee
magtige oorzaken te verklaren; door hare liefde voor den
minnaar van Anne, en door hare opgewondenheid van verbeelding , die tot krankzinnigheid overftaat. Zonder dit laatfte ware haar karakter al te boos.
Behalve door deze juistheid van teekening, onderfchéidt
deze Roman zich door zekere frischheid van ftijl en voorftelling. Men kan zien, dat de fchatkamers van den geest
nog niet uitgeput zijn, en op vele plaatfen ontbreekt het
aan wezenlijke geestigheid niet. Goed gevoel, dikwijls treffend uitgedrukt, wordt hier op vele bladzijden gevonden,
en zonder de zedepreêkfter tè willen uithangen, heeft de
Schrijffter toch een waarlijk zedelijk boek gefchreven, hetwelk ook om deze reden alle aanprijzing verdient. Men zoeke hier flechts geene avontuurlijke ontmoetingen, ingewikkelde intrigues en wat dies meer zij.
De beide Deelen van dezen Roman zijn verfierd met verfchillende vignetten, die eene gunftige uitzondering maken
op de gewone vignetten voor onze boeken, en het werk tot
fieraad verftrekken. Wij wenfchen Anne Grey vele lezers en
onder onze vaderlandfche meisjes vele evenbeelden en navolgfters 1

De Schaapherder. Een Verhaal uit den Utrechtfchen Oorlog
1481—1483. Door j . V A N D E N H A G E . IV Deelen. Te
Amfterdam, bij J. M . E . Meijer. 1838. In gr. 8vo. Te zamen 1760 bl. ƒ 16-80.

D e Heer

V A N D E N H A G E — of hoe hij heeten mag, indien het gerucht naar waarheid zegt, dat dit een verdichte
naam is — leverde vóór weinige jaren het Slot Loeve/lein,
een* Roman, aan welken eene welverdiende goedkeuring të
beurt viel. Op veel grooter fchaal is de Schaapherder aangelegd, die, wat de uitvoerigheid betreft, de meeste, zoo
niet alle nieuwere Romans overtreft, en de tijden van Willem Levend en Sufanna Bronkhorst herinnert. Wij moeten
van dit lijvige werk eenig verflag geven.
Zonder door opgave van den gang der gefchiedenis het
verrasfende der nieuwheid te willen benemen aan diegenen,
welke dit werk nog niet hebben gelezen, kunnen wij alleen
zeggen
dat de zelfopoffering van J A N V A N S C H A F F E L A A R de gefchiedkundige hoofddaad uitmaakt. Indien het
er nu op aankomt, dat de Romanfchrijver eene gelukkige
keuze doe van het tijdperk zijner gefchiedenis, dan meenen
w i j , dat onze Schrijver daarin goed is geflaagd. De Utrechtfche oorlog in het laatst der 15de e e u w , over de plaat,
fing van D A V I D V A N B O U R O O N D I Ë op den Stichtfchen
bisfchopszetel, is daartoe allezins gefchikt, en de Schrijver
toont zulk eene naauwkeurige kennis der toenmalige zeden
en gewoonten, (waaraan flechts weinige uitdrukkingen zouden kunnen geacht worden ongetrouw te zijn) dat zijn werk
te dezen met de uitmuntendfte ftukken in dit vak van Letterkunde kan gelijk gefteld worden. Burgers en edellieden,
krijgers en geestelijken, ftedelingen en dorpers zijn allen
juist in den geest van dien tijd geteekend. De eigenlijke
knoop des verhaals wekt en fpant de aandacht, De karakters zijn met juistheid gefchilderd, goed volgehouden en
behoorlijk afgewisfeld. Doch hetgeen, waarin de Roman
bijzonder uitmunt, zijn de uitftekende partijen. Men leze
of herleze de befchrijving der legerplaats van P E R R O L , de
boodfchap van dezen naar de heks der Hunnefchans, de verwoesting van de Schakelaar , het gevecht te Eemnes, de
vlugt van F R A N K met M A R I A ; en wat niet a l ! Maar voor-
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al noemen wij die overheerlijke, echt meesterlijke fchilde
ring v a n het gebeurde op den maaltijd in het bisfchopshof te
Utrecht, die niet alleen de kroon is van den ganfchen R o 
man, maar waartegen zelfs de anders keurige befchrijvingen
van het tournooi te Haarlem e n van den fcheepstogt naar
Friesland, (in de Roos van Dekamaj onzes inziens, de ver.
gelijking op verre na niet kunnen uithouden, Wij zouden
alle drie d e afdeelingen van dat Hoofdftuk onverbeterlijk
noemen, indien niet in de woning van P E R R O L de fchilderij wat al te fterk ware gekleurd, waar de welvoegelijkheid
liever eenen fluijer over enkele bijzonderheden hadde gewenscht te zien geworpen. Maar onwaar is h e t , wat Ree.
hier en daar door het gedienftige gerucht hoorde verfpreiden, dat de Schaapherder althans geene lectuur voor vrou
wen i s . Onkiesch is de Schrijver nergens; uiterst welvoegelijk b. v. is de poging van P E R R O L tot verleiding v a n
M A R I A gefchilderd, en ook op de bedoelde plaats, fchoon
h i e r , als gezegd, d e tint minder kon en moest wezen, is
de belangftelling van den onbedorven lezer (en voorkomen,
dat de onreine verbeelding niet vooruitloope en aanvulle,
kan men toch niet) zoo fterkopcoENE V A N B A E R B E R G H
gevestigd, dat het overige flechts eenen zeer vlugtigen in
druk achterlaat. Voegt men n u bij het tot lof van dezen
Roman gezegde, dat de ftijl voortreffelijk, de voordragt
uiterst onderhoudend, en d e kunst van dialogifertn onge
dwongen i s , dan zal men gaarne d e veelzijdige voortreffe
lijkheid van deze vrucht eener vaderlandfche pen toeftemmen.
Zoo welgemeend deze loffpraak i s , z o o waar is h e t , dat
w i j , des ongeacht, nog al eenige aanmerkingen t e maken heb
ben. Het lust o n s , die — met voorbijgang van kleinigheden — mede t e deelen; welligt kan dit zijn nut hebben voor
den Schrijver e n voor anderen.
Vooreerst moeten wij den vervaardiger doen opmerken,
dat, fchoon wij niets terugnemen van het ftraks aangaande
d e goede keuze des ouderwerps gezegde, d e afloop der g e 
fchiedenis in zooverre geene nieuwsgierigheid fpant, als het
algemeen bekend i s , dat J A N V A N S C H A F F E L A A R , om
den zijnen lijfsbehoud te verwerven, van den toren t e Iiarneveld is gefprongen. Men ziet dus dezen afloop vooruit.
Men weet alzoo o o k , dat het tusfchen S C H A F F E L A A R e n
M A R I A t o t geen — immers t o t geen duurzaam — huwelijk
komen zal. Men w e e t , welk lot den op den toren opge-:
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fiotenen te wachten ftaat. liet vooruitzien van dit alies ftaat
der onverminderde beiangftellingj en verrasfing in den weg.
Maar hier zien ook Schrijvers van historifche Romans eene
der redenen, waarom het te ontraden z i j , daarin gefchiedkundig-bekende perfonen als hoofdperfonen te doen optreden.
En het aangemerkte is hier te meer jammer, vermits het
buitendien aan geen knoop ontbreekt. Hoe P E R R O L aan di
roode hand kwam , en waarom hij in zulk eenen feilen toorn
ontftak , wanneer hij die flechts hoorde noemen; dit is ei.
genlijk, fchoon door den Schrijver flechts als eene bijzaak
behandeld , de intrigue; dat is hetgene, naar welks ontknoo
ping de lezer het meeste verlangt; meer, dan naar het ein.
de van het influiten op den toren, want dit- weet h i j ; m e e r ,
dan naar de betrekking tusfchen den Schaapherder en F R A N K ,
niettegenftaande de Schrijver het laatfte voor den hoofdknoop
fchijnt te willen laten doorgaan. Doch hierover nader. Het
gezegde brengt ons tot eene
tweede aanmerking, namelijk , dat de Roman te lang is.
Dat wil niet enkel zeggen, dat hier en daar de kennelijke
zucht doorftraalt, om wijdloopig te zijn; iets, d a t , hoe on
derhoudend ook de voordrage zijn moge, de aandacht te lang
vergt, om die onverdeeld te kunnen boeijen. Zoo hadden
de tooneelen in het huis Oosterweerd te Utrecht, en de drie
dagen op den toren, onverhinderd vele inkorting kunnen
lijden. Zelfs zouden wij den Schrijver over het geheel meer
dere fpaarzaarhheid, fobrietas zeggen de Latijnen, hebben
aangeraden. Hij heeft, naar het ons toefchijnt, al te veel
willen geven. Hadde h i j , dachten wij meermalen ouder het
lezen, dit tafereel liever tot eenen volgenden Roman be
waard; hier was buitendien reeds overvloed genoeg. Doch
wij weten n i e t , hoe vruchtbaar de verbeelding van den
Schrijver zij; en het zou niet fraai zijn, te klagen over het
tegendeel van i e t s , waarover wij ons bijna bij ieder heden,
daagsch ftuk moeten beklagen, ten deele van fchrijvertjes,
die baarblijkelijk toonen, niet te weten, wat een historifche
Roman is. Maar wij bedoelden nog iets anders met de woor
den: deze Rom^n is te lang. Wanneer het — ijsfelijk fraai
gefchilderde — fterfbed van P E R R O L de intrigue heeft ont
knoopt, is de aandacht genoegzaam bevredigd. Het eenige,
dat de lezer nog eenigzins zou wenfchen te weten, is de
betrekking tusfchen R A L P H en F R A N K , en of de laatfte
nog met M A R I A trouwt; doch dit laatft; moge hij zich
30EKBESCH.
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naar welgevallen denken; onverfchillig is het h e m , wat er
werd van Heer L O E F , van A D A , van den Bisfchop, van
H E I N T J E ,
en van meerderen. De Romanfchrijver doe als
de Tooneeldichter; wanneer de ontkuoopiflg daar i s , mogen
zich de medefpelers eenvoudig voor het publiek buigen —
het gordijn valt, en het wordt den aanfchouwer niet haar
klein uitgelegd, of de verflagenen cafu quo worden begraven,
of de vreemden huiswaarts keeren en de hoofdperfonen lang
of kort leven, of de echt met kinderen gezegend wordt,
enz.; de handeling, die men zich voorgenomen had voor te
ftellen, is ten einde, en — daarom is het ftuk uit. Misfchien zal de Schrijver antwoorden , dat de knoop Van zijn
verhaal juist ligt in de betrekking tusfchen R A L P H en
F R A N K ;
dat de t i t e l , dien hij aan zijn werk heeft gege
ven, dit reeds aanwijst. Wij zeggen, en dit is onze
derde aanmerking, dat dit punt ons voorkomt, de zwakfte
zijde van het geheel te zijn. De Schaapherder zou , naar
den titel, de fpil moeten zijn, waarop alles draait. En Wat
is hij ? Iemand, van wien men niets anders verneemt, dan
dat hij, als een Deus ex machina, overal i s , waar hij we
zen m o e t , om F R A N K uit het gedrang te helpen; terwijl
de ontknooping hunner onderlinge betrekking niets treffends
heeft en den herder niets belangrijker maakt. Waartoe ook
die laatfte verwikkelingen moeten dienen, begrijpen wij niet;
zij rekken onuoodig het w e r k , d a t , als gezegd, dan eigen
lijk reeds uit is. En dat geen der hoofdperfonen in het einde
gelukkig wordt, is een offer aan eenen hedendaagfchen
fmaak, of liever wanfmaak, hetwelk den indruk inderdaad
benadeelt.
Wij voegen er laatflelijk b i j , dat de ganfche Roman, be
houdens knoop en inkleeding, gebouwd is op den onderlingen haat van S C H A F F E L A A R en P E R R O L . Dit ware goed,
mits dan de oorzaak hiervan — al ware het eerst op het
einde geweest — ware ontknoopt geworden; nu blijft deze
omftandigheid goeddeels onopgelost. Ook hadden wij wel
gewenscht, dat de edele S C H A F F E L A A R tegenover den
affchuwelijken verworpeling I - E R R O L eene betere houding
hadde gehad ; b . v. zoo als d e , tegen dronkenfehap en daar
uit ontdane onbedachtzaamheid aan , door én door ridderlijke
B A E R B E R G H .
Welk een monfter het hoofd der zwarte Ben
de ook z i j , hij komt van de zijde zijner bekwaamheden gunftiger u i t , dan zijne partij. Over het onwaarschijnlijke, dat

de heks der Hunnefchar.s die i s , welke zij blijkt te zijn,
zeggen wij niets, daar wij niet deelen (zonder het al te
avontuurlijke te begeeren) in het gevoelen van fommigen,
dat een Roman te beter i s , naarmate de gefchiedenis zich
minder verheft boven hetgene gewoonlijk in de wereld
gebeurt.
Kortom, de Schaapherder is een fraaije, uitmuntende R o man; maar indien hij merkelijk ware ingekort, indien hij
vroeger eindigde , en hier en daar die verfchikkingen onder
ging, die alsdan noodig waren — b. v. den ganfchen R A L P H
weg en F R A N K de zoon van de heks en — men begrijpt
wien — dan zou hij onder den titel: de Roode Hand nog
veel hooger ftaan, en nog veel meer dan nu zijnen Schrij
ver en onzer vaderlandfche Letterkunde tot eer (trekken.
De fout zit in het ineenzetten des geheels. De fchoonheden
in détail zijn groot en vele.
De meeste misftellingen, die wij aanteekenden, vonden
wij achter het laatfte Deel verbeterd. Wij willen onzenaauwkeurigheid niet uitftallen, door de overige aan te wijzen.
Alleen moeten wij den Schrijver nog zeggen, dat de Romanfchrijver niet behoorde te vermelden, wat eerlang van de
Kamppoort te Amersfoort worden zal, (zie D. I. bl. 9) noch
dat aldaar •— hoe waar dit ook zij — nog heden ten dage
fchoone meisjes zijn (aid. bl. 27.) Uit fommige bijzonder
heden zouden wij opmaken, dat hij daar ter ftede, zoo niet
woont, dan toch bijzonder bekend is.
Wij befluiten deze beoordeeling met den Schrijver op te
wekken, dat h i j , op het ingeflagen fpoor voortgaande, de
Letterkunde van zijn Vaderland helpe verrijken , en alzoo —
immers indien daaraan iets te doen is — medewerke, om de
meestendeels ellendige vodden te helpen verdringen, die ons
onophoudelijk door eene dolle vertaalwoede onder den naam
van Romans worden aangeboden.
De Uitgever heeft eer van het werk, vooral ook van de
vier onderfcheidene vignetten,

Qui fit, Maecenas ? Dichterlijke Nanuts voorlezing, door
Mr. A . w. E N G E L E N . Te Groningen, bij W. van Boe-

keren. 1839. In gr. Svo. 26 Bl. f:. 50.
Onze letterkunde is, bij vergelijking, niet zeer rijk aan
Cc 2

goede fatirifche, luimige en geestige poëzij, en elke bijdrage
daartoe, mits zij van de echte foort i s , moet ons welkom
zijn. De Heer E N G E L E N , een man van veelzijdige talen
ten, en die in de laatfte jaren door onderfcheidene gefchriften eenen welverdienden roem heeft ingeoogst, had vroeger
door zijnen Dichterlijken Brief getoond, wat hij ook in dit
vak vermogt. Van verfchillende kanten is men over dat ftuk
gevallen. De hartstogten van het oogenblik, bijzondere be
trekkingen enz. hadden daaraan ongetwijfeld eenigzins deel,
en de onbevooroordeelde lezer, die het ftuk nu ter hand
neemt, zal moeten erkennen, dat daarin veel goeds niet al
leen, maar veel waars is gezegd. Dat de Dichter zich hier
en daar door zijnen ijver te verre liet vervoeren, is intus
fchen even min te ontkennen, en het is loffelijk gehandeld,
wanneer hij zelf, in deze Nanutsvoorlezing,
wél niet terug
neemt, wat hij gezegd heeft, maar toch het al te ftoute
van zijne taal verontfchuldigt:
Zoo 'k eenmaal, om de fchim van Bilderdijk te wreken,
Wat al te vrij en licht, al te onbedacht mocht fpreken,
't Gefchiedde in 't openbaar, en 't deed me zelfs verdriet,
Zoo 'k iemand onverdiend beleedigde in mijn lied, enz.
Hij levert in dit ftukje eene nieuwe proeve van zijn ta
lent, en hier althans is niets, wat iemand kan beleedigen.
Het ftuk loopt over 's menfchen ontevredenheid met zijn lot
en de oorzaken dezer algemeene zielsziekte.
Ook hier geeft E N G E L E N een bewijs van zijne bekwaam
heid in het overbrengen der oude Dichters, en de vertalingen
uit de Satiren van H O R A T I U S , die hier voorkomen, zijn zoo
gelukkig en l o s , dat men aan geene vertaling zou denken.
Maar niet minder geestig, ongedwongen en los zijn de
oorfpronkelijke gedeelten van deze Nanutsvoorlezing, waarbij
de befchrijving van het leven te Elburg, en vooral van de
vergadering van het Nut en Nanut, door onfchuldige luim
en geestigheid uitmunten, en ook geen der Elburgers zal
kunnen kwetfen. De fchildering van de wijze, waarop hij
den dag doorbrengt, gedeeltelijk H O R A T I U S gevolgd, maar
door wijze van bewerking tot 's Dichters eigen werk gemaakt,
is niet minder gelukkig uitgevallen.
De Heer E N G E L E N heeft dan door dit ftukje op nieuw
zijnen dichterlijken roem gehandhaafd. Hij is een voorbeeld
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vaii gelukkige beoefening der oude letteren, zoodat deze op
de voortbrengfelen van eigen geest eenen weldadigen invloed
heeft, en vrijwaart voor den valfchen fmaak, dien de uitflui
tende beoefening der nieuw fte, vooral Franfche, litteratuur
zoo ligtelijk aanbrengt.
Eene proeve te geven, is moeijelijk; w a n t , om den Dich
ter regt te doen wedervaren, zou zij te groot moeten zijn.
Liever wekt R e e . zijne lezers o p , om zich het boekje aan
te fchaffen, hen verzekerende, dat h i j , ook wat het werk
tuigelijke der kunst aangaat, goede verzen zal aantreffen.
De Heer E N G E L E N geve ons meer dergelijke proeven!

Nieuwe Bijdragen tot de Gefchiedenis van het Straf regt. In
Verhalen, door j . B . C H R I S T E M K H E R . Te Schoonhoven,
bij S. E . van Nooten. 1838. In gr. 8vo. 303 Bl. ƒ 3 - 35.
D e z e bundel bevat drie Verhalen: de twee lettermerken, of
de vond in zee; de notendop, of de ontmoeting op de heide;
de vraag naar den weg, of de Italiaanfche marskramer. De
Schrijver verzoekt zijnen Recenfenten,'den zamenhang niet
te ontleden, of den knoop te zeer bloot te leggen. Wij zul
len dit dan ook niet doen, alleen zeggende, dat C H R I S T E M E I J E R niet onduidelijk te kennen geeft, het tweede en
derde te hebben verdicht. Het eerfte is naar een mondeling
verhaal. De waardige man, aan wien hij „ het fonds van
hetzelve" te danken heeft, is zeer verkeerd onderrigt ge
weest, zoowel ten aanzien van den perfoon des vermoorden,
als van den moordenaar, en van de eigenlijke aanleiding tot
de ontdekking. Ook is de misdadiger niet, zoo als het hier
h e e t , gevat en geftraft, maar voortvlugtig gebleven. Namen
en zaken te noemen, zou hier niet voegzaam zijn, fchoon
Ree. met volle verzekerdheid fpreken kan. Doch de Heer
CHRISTEMEIJER
kon niet helpen, dat zijn zegsman met
de zaak niet naauwkeuriger bekend was.
Plaatsgebrek verhindert o n s , meer te zeggen van dezen
n e t , — fchoon dan ook bijster wijd — gedrukten bundel.
Ook is de Schrijver federt jaren als onderhoudend verteller
bij het publiek bekend. Wij voor ons hadden echter gaarne
het tweede, maar vooral het derde verhaal war minder uitgefponnen gezien.

De zwakheid van het menfchelijk hart. In romantifche Tafereelcn, door H. M . Te Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen. In gr. 8ro. 279 Bl. ƒ 2 - 70.
• ij zullen ons niet inlaten in eene breedvoerige beoordeeling van het al of niet gepaste voor dezen bundel der bena.
ming: zwakheid van het menfchelijke hart. Alleen willen wij
aanmerken, dat deze naam het meest toepasfeiijk is op het
eerfte der hier voorkomende verhalen. Behoorden nu eenmaal de beide andere tot hetzelfde convooi, dan waren zij
wel genoodzaakt, om onder dezelfde vlag te varen. In het
eerfte hier voorkomende verhaal wordt de vroeger, als een
wijs en deugdzaam man, beproefde E D U A R D , door de tooverkracht van een portret, onwederftaanbaar, zoo het heet,
gedwongen , om voor de ligtzinnige vrouw , wier afbeeldfel
hetzelve voordek, zijne voortreffelijke vronw, zijne kinderen , zijnen eervollen rang in de maatfchappij te verlaten.
Eerst in het oogenblik der vernietiging van-het afbeeldfel
verdwijnt de begoocheling. Het verhaal houdt het verlangen , om den eindelijken afloop te weten, zeer goed levendig.
Wij houden niet, zelfs in verdichte verhalen, van hetgeen
aan h e t , in onzen tijd weder verlevendigde, geloof in bovennatuurlijke fympathie en diergelijke bijgeloovigheden voedfel
geeft. Wij dachten daarom, bij de lezing van dit verhaal,
aan het gezegde van H O R A T I U S :
Quodcunque ostendis mihi (te, incredulus odi. (*)
Het flot echter bevredigde ons eenigermate. In hetzelve
zegt I . A T O U R tot zijnen vriend E D U A R D , die zijne dwalingen wilde verontfchuldïgen met de tooverkracht van het
portret: „ Neem de toevlagt niet tot eenen Demon buiten
u , om beter te febijnen. De betoovering woonde niet, in
het portret, maar in uw hart. Haar naam is hartstogt."
De Roover van Ospedaletto is eene nieuwe variatie van het
afgefleten thema der Italiaanfche roovergefchiedenisfen, en
Het levende Beeld fchildert den toeftand van eenen belangrijken krankzinnige.. — Wij hebben in deze verzameling
(*) Alwat gij mij van dien aard vertoont, haat i k , daar
ik geen geloof aan hetzelve fla.

niets gevonden, hetwelk fchadelijk is voor de goede zeden;
daarom aarzelen wij niet, om vooral wegens het belangwek
kende van het eerfte dezer verhalen, het boek als eene bruik
bare bijdrage aan te kondigen tot lectuur voor ons befchaafd
publiek.

Lionel Lincoln, of de Belegering van Boston, door j . F . c o oP E R . II Deelen. Te Amjlerdam,
bij J. F . Schleijer.
1838. In gr. 8vo. 618 Bl.
f6-:
H e t is twijfelachtig, of de lotgevallen van den held des
verhaals, dan of de belegering van Boston, met welke in de
laatfte helft der voorgaande eeuw de Noordamerikaanfche
vrijheidsoorlog aanving, als hoofdzaak in dezen Roman be
handeld worden. De lezing van dit verhaal vordert eene ze
kere mate van bekendheid met de gefchiedenis van dien tijd.
Waarfchijnlijk ftelt zich de Schrijver bij voorkeur zijne land
genooten a!s lezers voor, die hij mag vooronderftellen , dat
met het gewigtigfte tijdvak van hunne gefchiedenis gemeen
zaam bekend zijn, daar elders, ten minfte bij den gewonen
Romanlezer, de tijd de gefchiedkundige daadzaken van dit
verhaal reeds begint te verduisteren. Daar echter de gebeur,
tenisfen der Amerikaanfche omwenteling ih Europa, en voor
al ook in ons Vaderland , met zoo veel deelneming befchouwd
zijn, mogen wij vooronderftellen, dat het bij onze landge
nooten tot aanbeveling van dit werk zal verftrekken, d,it de
Schrijver, bij het verhalen van gefchiedkundige gebeurtenisfen, zich nergens eenige afwijking van de waarheid veroor
loofd , maar integendeel dezelve zoo getrouwelijk befchreven
heeft, als zulks iemand mogelijk was, die geen ooggetuige
van dezelve geweest is. De lotgevallen van L I O N E L , den
ridderlijken held des verhaals, d i e , offchoon een geboren
Amerikaan, echter, door zijne Engelfchefamiliebetrekkingen
en door zijnen ftand als krijgsman van eenen hoogen r a n g ,
genoodzaakt i s , aanvankelijk den ftrijd tegen zijne landge.
nooten te voeren ; die te midden van de gevaren en rampen
des oorlogs nog'gefchokt wordt door de trapswijze ontraadfeling van zeer geheimzinnige familiegebeurtenisfen en door
de zorgen der liefde, — (dit alles houdt de belangftelling
in het romantifehe verhaal bij den lezer levendig, en maakt
hem begeerig, om den eindelijken afloop te leeren k«nnen;

terwijl de .afwisfeling der voorftelling van ernftige met die
van vrolijke en lachverwekkende karakters en luimige fchilderiiigeti het dit werk niet aan ftof tot aangenaam onderhoud doet ontbreken). — Of het eene fout van den Schrijv e r , dan wel van den Vertaler, i s , dat wij, op bladz, 271
van het Hde Deel, aan eenen man eenen ouderdom van
meer dan eene eeuw hooren toefchrijven , van wien op de
volgende bladzijde gezegd wordt, dat hij flechts drie è'n tachtig jaren oud i s , kunnen wij niet beflisfen. Over het geheel
evenwel heeft de Vertaler zich loffelijk van zijne taak gekweten , en mag, dewijl deze Roman ook van de zijde der
zedelijkheid aanbeveling verdient, gerekend worden, zich
bij ons lezend publiek door de overbrenging verdienftelijk te
hebben gemaakt.

Pauline van Saalberg, een Nederlandsen Tafereel uit de negentiende Eeuw. Oorfpronkelijke Roman, in den fmaak
der Kleine Pligten. Te Amjlerdam, bij J. C. van Kesteren.
1838. In gr. Svo. 380 Bl.
fZ-25.
D e heldin van dezen Roman, een lief en zedig meisje,
maakt zichzelve het flagtoffer van eene misdadige liefde j e .
gens het hoofd eens huisgezins, waar zij logeert, en die in
haar die hoedanigheden vindt, welke hij in zijne vrouw en
moedér zijner kinderen niet aantreft: zij verwijdert zich ein.
delijk wel uit dat geziu , maar onderhoudt de wederzijdfche
genegenheid door briefwisfeling , in denzelfden geest geftemd,
en waardoor zij elkander zelfs door valfche godsdienftige
gronden misleiden: ten laatfte neemt hare gezondheid allengs
zigtbaar af; zij kwijnt weg, en fterft. — Ziedaar in korte
woorden het beloop van dezen Roman! R e e . kan niet zeggen, dat die wending der gefchiedenis, waarbij de groote
zaak in questie blijft ftaan, en in den grond door beiden
aangehouden en zelfs in de fterkfte bewoordingen goedgekeurd w o r d t , hem behaagt, omdat zij, naar zijn inzien, tot
bevordering van het zedelijk goede in dit opzigt niet zeer
dienftigls, maar veeleer, hoewel de Schrijver dit zeker niet
bedoeld heeft, der zelfmisleiding in de hand werkt.
Wat den vorm en ftijl van dezen Roman aangaat, dezelve
is niet kwaad, en laat zich met zeker gemak lezen, maar

is niet bijzonder oorfpronkelijk: men kan het denzelven aan
z i e n , dat de Schrijver andere, vooral oudere Hollandfche
Romans gelezen heeft. In de epifodifche brieven,, die hier
inkomen, van zekere Beatrix van Domperen, en Margaret ha
en Jockem Ronduit, herkent men eene navolging van derge.
üjke in de Romans van de Jufvrouwen B E K E E R en D E K E N ,
maar hier hangen zij door een' zeer losfen en breekbaren
draad met de hoofdgefchiedenis zamen, (leken bij het overige
te zeer af, en konden zeer wel gemist worden. — Waar»
om er op den titel bijgevoegd i s : in den fmaak der Kleine
Pligten, betuigt Ree. niet te begrijpen, want hij heeft geen
de minde overeenkomst tusfchen beide gevonden , noch naar
dof noch naar vorm , dan dat béide in brieven zijn,- maar hij
is van oordeel, dat d e z e , offchoon niet ouverdiendelijk,
echter in beide opzigten verre voor die eerde moeten ach
ter daan.

De Strandbewoners. Door L . R E L L S T A B , Schrijver van
1812 enz. Uit het Hoogduitsch. Te Amfterdam, bij Gebr.
Diedericbs. 1838. In gr. 8vo. 192 Bl.fl80.
D e e d het ons meermalen leed, bij het aankondigen van wer
ken van denzelfden Schrijver, dat wij die niet onbepaald konden aanbevelen, zoo veel te aangenamer is ons de taak, om
op het thans voor ons liggend verhaal ons lezend publiek
opmerkzaam te maken, in hetwelk R E L L S T A B zijn, nooit
door ons geloochend, talent, om regt onderhoudend te fchrij
v e n , heeft bedeed aan het fchilderen van tafereelen, die zeer
zeker met genoegen zullen befchouwd worden door iederen
lezer, die aanfpraak mag maken op gevoel en fmaak. De
befcherming der belaagde onfchuld door den zamenloop van
verfchillende omdandigheden, die deze befcherming kenmer
ken als het beduur der Voorzienigheid; de bekrooning der
kuifche liefde van William en Helga; de draf van den ondeugenden belager: dit alles maakt dit verhaal zelfs leerzaam,
en geeft daaraan eene goede zedelijke drekking. De eindelijke ontknooping bevredigt den leeslust, die door het onder
houdende van het verhaal tot het laatde toe levendig is ge
houden , op eene allezins voldoende wijze. Naar ons oor
deel verdient deze vertaling van de overgroote menigte der

op dezelfde wijze bij ons genatnralizeerde vreemdelingen gunftig onderfcheiden te worden.

B E Y L I N G en zijne Tijdgenooten.
Oorfpronkelijk historisch-romantisch Tafereel uit de Hoekfche en Kabeljaauwsche Twisten, Door \\. c. D R E S S E L H Ü Y s. Hde
Deel. Te Amjlerdam, bij G. Portielje. 1837. In gr, 8vo.
339 5 / . f 3 - 30.

A L B R E C H T

W i j lieten de verloofde bruid van den held dezes Romans
in handen van haren halven broeder F L O R I S V A N K Y F HOEK.
ïn dit Deel wordt zij door hem aan het Hof van
Vrouw J A C O B A gebragt, en bijna tot een huwelijk gedwongen , maar ontfnapt de gevangenis, waarin hare weigering
haar bragt, en treedt te Rotterdam met B E Y L I N G in den
echt. De gehuwden leven ftil op hunne goederen; maar een
zonderling testament van den vader van den held brengt hem
weder in den krijg; hij wordt binnen Schoonhoven belegerd,
gevangen, e n , na het uit de gefchiedenis bekende uitftel,
eindelijk levend begraven. Ziedaar het hoofdbeloop der gebeurtcnisfen, die vrij goed in het kleed der verdichting geftoken zijn. Wij waarfchuwe» intusfchen, zoo als dat bij
foortgelijken letterarbeid doorgaans noodig i s , om in dezen
Roman geene Historie te zoeken. Immers de komst van
J A C O B A V A N B E I J E R E N , na hare vlugt uit Gent, had
plaats in den zomer van 1424; de dood van B E Y L I N G in
December van datzelfde jaar. Haar geheime huwelijk met
F R A N K V A N B O R S E L E N , dat hier in dien tusfchentijd
gefteld wordt, viel wel tien jaren later v o o r , nadat zij reeds,
bij het verdrag van Jutij 1 4 2 8 , F I L I P S V A N B O U R G O ' N D i ë als Ruwaard erkend en zich met den blooten naam van
Gravin vergenoegd bad. Dit weinige zij ter herinnering genoeg. — Op bladz. 6 5 , reg. 1 5 , vonden wij regeren voor
zegenen, hetgeen wel onder de zinftorende fouten mag gerekend worden.

Mufeum voor jonge lieden uit den befchaafden fland. Door
T . V A N S P A L L ; onder medewerking van Wed. A. B . V A N
M E E R T E N ,

geb.

S C H I L P E R O O R T ,

P.

MOENS,

en

eenige letterlievende Vrienden, Ijlen Deels Ijle en 2de Stuk,
Te'Dordrecht,
bij P. L o s , Gzn. 1839. In kl. 8vo. 158
Bl. f 1 - 60.
Leerzaam vermaak, of Lettergefchenk voor de Nederlandfche
Jeugd, in Verhalen, door c. V A N D E R V I J V E R . Te Amflerdam, bij G. W. Tielkemeijer. In ïlmo. 76 Bl. f: - 90.
Gelijkenisfen van J E Z U S , verklaard door eene Moeder aan
hare Kinderen. Naar het Fran-sch van Mevr. A . D E S A .
v I G N A c , door A . W A S S E N B E R G H , Predikant te St.
Anna -Parochie. Te Leeuwarden, bij L . Schierbeek. In
\2mo. 122
Bl.fi-30.
Nouveaux petits poèmes pour le jeune a g e , tires des meilleurs écrivains francais, tant anciens que modernes, e t ,
en grande partie, libreraent imités du hollandais, par G .
V E R E N E T , Lecteur a l'Univerfité et au Gymnafe d'Utrecht. Utrecht, chez van Paddenburg et Comp. 1839.
En 12mo. 152 pag. f: -90.
L'Ami des petits enfans, ou choix de contes et historiettes
de

B E R Q U I N ,

CAMPE

et

BLANCH ARD,

lies figures. A la H a y e , chez A. Kloots.
78 pag. ƒ : - 90.

Omé

de

JO-

En petite 8ve.

N ° . 1 is weder de onderneming van eene foort van" Tijdfchrift, dat oin de twee maanden zaj worden uitgegeven,
dat ƒ 4 - 8 0 in het jaar kosten z a l , en welks ftukjes door
elkander niet minder dan vijf vellen druks zullen behelzen
en een of twee plaatjes bevatten. De uitvoering is keurig
n e t , en de fteendrukplaat, die dit ftukje verfiert, van B A C K E R . Dit is genoeg gezegd. De • namen op den titel waarborgen het deugdelijke van den inhoud. Het derde opftel
hadde beter aan het hoofd geftaan. Wij verlangen naar het
daarbij beloofde. De vaderlandfche Romance van Ds. M I D D E L K O O P , hoezeer goed geverfificeerd, ftaat hier vreemd,
daar zij niets bevat, dat hare plaatfing in een werk voor de
jeugd wettigt. Vertalingen uit Duitfche Dichters, als de

ktiè

T.

VAN

SPALL,

MUSEUM, ENZ.

cvveede van C. J. VV. in het tweede Stukje, konden gerust
wegblijven, daar het Loflied, bi. 158, ondanks den naam
van M A T T H I S O N , niets om 't lijf heeft; zijne eerde daarentegen, het Akkerlied, is zeer fraai. Indien de deelneming
ruim genoeg i s , om de kosten goed te maken, zonder vermindering van gehalte of vermeerdering van prijs, (eenfchandelijk middel, daar men liever iets meer opoffert, dan een
niet compleet werk bezit) zal de jeugd van den befchaafden
ftand een aangenaam Tijdfchrift bezitten in dit Mufeum, dat
de vermelding der goedkeuring en begundiging onzer waardige Kroonprinfes op den titel draagt.
N ° . 2 kondigen wij met genoegen aan, omdat de Heer
V A N D E R V I J V E R zich daarin heeft vrij gehouden van de
hem anders eigene wijdloopigheid. Het eerde verhaal is in
gevoelens en uitdrukkingen hier en daar een weinig overdreven. Het boeksken is een leerzaam vermaak.
N ° . 3. De uitmuntende Parables de VEvangile, expliquêes
et mises a la portee des petits enfans par une mère, par Mad.
D E S A V I G N A C , verdienden eeneNederduitfche overzetting.
De Eerw. W A S S E N B E R G H heeft die taak loffelijk verrigt.
Tweederlei uitgave ziet van dit werkje het licht, de eene
op gemeen papier tot fchoolgebruik, tot den boven opgegeven prijs, de andere op ve//»-papier, met eene andere letter
en deendrukplaatj es (die echter verreweg het minde van het
geheel zijn). De laatfte is tot fchoolprijsjes allezins gefchikt
en kost 90 c.
N ° . 4 is voor de Fransch leerende jeugd een zeer gefchikt
verzenboekje, waarin Godsdienst en zedelijkheid overal worden
ingeprent. Het woord grande op den titel hadde kunnen
wegblijven, of de imitation is zoo librement gedaan, dat
het oorfpronkelijke nagenoeg onkenbaar is geworden. Doch
dit doet er op zichzelf niet toe.
N ° . 5 , eindelijk, is een nuttig en aangenaam boekje. Hoe
kon het van zulke bekende Kinderfchrijvers ook anders? De
figures zijn inderdaad vrij jolles; hetwelk wij vermelden, om
de fteendrukkerij van K O O L E en R O E S T , de eenige, zoo
wij meenen, in Zeeland, met reeds verdienden lof aan te
moedigen.
Meer kunnen w i j , bij den overvloed van boeken voor
groote menfchen, (gelijk de jeugd zegt) van deze kinderboekjes niet zeggen.
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Er
is over het Joodfche land door A a r d r i j k s - , O u d 
heid- en Reisbefchrijvers reeds zoo veel gefcbreven, dat
er overvloedige bouwftoffen tot het zamenftellen van een
w e r k , als het bovenftaande, voorhanden z i j n , en de
groote kunst i s , niet om flechts eene zekere grootere of
kleinere compilatie uit dat een en ander te m a k e n , of
(gelijk hier ook al dikwijls gefchiedt) b'rokftukken uit
deze en gene Reizen mede te deelen, maar van alle die
bouwftoffen een oordeelkundig gebruik te m a k e n , en
hieruit zulk eene geregelde befchrijving van
Palestina,
zoo als het oudtijds w a s , en zoo als het heden i s , te
voorfchijn te b r e n g e n , die aan de tot hiertoe gedane on
derzoekingen evenredig i s . — T o t de zamenftelling van
het hier aangekondigde w e r k , dat oorfpronkelijk in het
Engelsch gefchreven i s , zijn ( z o o als uit het berigt des
Vertalers en uit den inhoud zeiven blijkt) vele van de
nieuwfte, meest Engelfche en ook ettelijke Franfche R e i 
zigers g e b r u i k t : H o o g - o f N e d e r d u k f c h e S c h r i j v e r s , hier
toe dienende, vindt men niet vermeld. Het is in zijne
foort niet k w a a d , maar ook niet uitftekend; insgelijks
BOEKBESCH.
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ten aanzien van den ftijl niet verwerpelijk, maar ook niet
bijzonder aantrekkelijk; doch zoo als het is, laat het
zich met een zeker genoegen doorloopen.
Het eerfte Deel bevat 5 Hoofdftukken, waarvan het
eerfte voorloopige,
zonder eenige bepaalde orde of zamenhang bijeengebragte, opmerkingen geeft, loopende
voornamelijk over de belangrijkheid van de gefchiedenis
van Palestina,

en van het V o l k , dat het voormaals be

woond heeft; over de vruchtbaarheid van het land; en
eindelijk over de aardrijkskundige verdeeling van hetzel
ve, waarvan bl. 26—29 vijfderlei naar de verfchillende
tijden opgegeven wordt, waarin echter, gelijk op meer
plaatfen in dit werk, drukfouten en misftellingen (*)
moeten ingeflopen zijn, die het voorgeftelde onverftaanbaar maken. Zoo lezen wij daar niet flechts Amarleten
voor Amorieten,
maar ook onder de „ oude Israëlitifche
„ verdeeling" des lands: „ Stam A S G H E R " ( A S E R )
„ (As/er in Libanon)" : wat beteekent dit laatfte ? Bij
den halven ftam van M A N A S S E , Dora en Caefarea,
en bij dien van J U D A , „ eigenlijk Judea,-" dat latere
namen waren. Philiftijncn,
komen die overeen met s iM E o N ' S erfdeel, en lag dit ten Zuidwesten van D A N ?
is het niet veel meer in het Zuidelijke van J U D A , en
daarin als geënclaveerd ? en woonden de Philiftifnen niet
aan de zeekust hooger op , bij Dan en Juda ? Hoe
komt Juda hierbij achter Joppe gemeld, alsof het eene
ftad ware? Wat doet bij R U B E N de latere naam Peraea, die teregt in de derde kolorn als naam van Romeinfche verdeeling vermeld is ? en zoo ook bij G A D ,
Decapolis,
Ammonitis;
bij den halven ftam M A N A S 
S E ,
Gaulonitis,
Batanaea?
Verder Caefarea,
Phi
lippic
alsof het twee fteden waren, 1. Caefarea Phi(*) B . v. in dit Hoofdftuk, bl. 2 2 , „ eene 2—3 voet
„ lange drnif verzadigt een geheel huisgezin," 1. druiftros;
bl. 2 4 : „ H e t vertelfeltje, dat voor den Hebron A B R A „ H A M ' S graf in de plaats fteit;" onverftaanbaar!
Hebron
was immers geen berg of rivier, maar eene ftad; en wat is
dan nog het overige?

lippi;
daarentegen Samaria
Neapolis,
1.
Samaria,
Neapolis;
Asdod,
( v . Motusj \,Azotus.—
Z o o wordt
o o k , bl. 3 , J A C O B niet naauwkeurig „ een Syriër"
g e n o e m d ; want, offchoon hij lang in Syrië bij L A B A N
geleefd had , was hij toch zelf in Kanaan geboren : en
kan men z e g g e n , dat hij „.den dood nabij w a s , " toen
hij „ met eenige menfchen" (1. met.zijn huisgezin) „ naar
„ Egypte t r o k ? " en zijn er blijken, dat de Israëliten
in Egypte
„ hunne oogen fteeds o p Palestina vestig„ d e n , als de fchouwplaats van hunnen r o e m , ( ? ) en
„ d e n eigendom van hunne (lammen" ? Kan men J E 
Z U S eenen „ Leeraar uit de laagfte klasfen van het H e „ breeuwfche v o l k " noemen ?
Het tweede H o o f d f t u k ,
Gefchiedenis
van den Hebreeuwfchen Vrij ftaat getiteld , handelt voornamelijk over
de (laats -inrigtingen der Israëliten,
en bevat wei niets
n i e u w s , maar over ' t geheel zeer g o e d e , doelmatige en
duidelijk voorgemelde opmerkingen en ophelderingen. -—
Bl. 33-flaat „ nakomelingfchap van I Z A Ü K " , voor J A 
C O B
of I S R A C L ; want onder de eerfte zouden ook de
Edomiten
vervat z i j n , van welke hier niet gefproken
w o r d t . Kan men de Israëliten onder j o s u A „ erva„ rene t r o e p e n " noemen , „ die , door langdurige dienst
„ in een brandend heet ( ? ) k l i m a a t , gehard w a r e n "
( b l . 3 4 ) ? — Bl. 3 5 noemt de Schrijver de landverdeeling van Kanaan
door J O S U A , eer dat alles veroverd
w a s , „ eene onverftandige (laatkunde, eenen m a a t r e g e l ,
„ die binnen korten tijd veel fchuld en lijden aan zijn
„ volk b e r o k k e n d e : " wij lezen echter J O S U A X I I I :
1 — 7 , dat deze landverdeeling op uitdrukkelijken last van
J E H O V A
gefchiedde! — Waaruit het blijkt, dat „ d e
„ (lam D A N , Z O O om andere redenen, als in het bij„ zonder wegens de onoverwinnelijke neiging tot afgo„ d e r i j , fomwijlen van liet register uitgefloten w a s , "
zoo als bl. 43 beweerd w o r d t , is ons niet b e k e n d : het
is w a a r , in het lfle Boek der Kromjken
wordt wel het
geflachtregister van D A N niet gevonden, maar ook niet
dat
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flechts een paar r e g e l s , H . V I I : 1 3 , bij allen zonder
bijvoeging van eenige reden, maar die waarfchijnlijk nergens anders in gelegen i s , dan dat die (lukken verloren
zijn g e r a a k t , gelijk die geheele negen eerfte Hoofdftukken er zeer fragmentarisch u i t z i e n , en alle blijken dragen , dat de latere verzamelaar daarvan bijeengebragt
h e e f t , wat hij uit de algemeene fchipbreuk der Natie
redden kon.
In het derde Hoofdftuk wordt in eene „ korte fchets"
een g o e d , maar hier en daar wat oppervlakkig overzigt
gegeven der „ gefchiedenis" (des Israëlitifchen V o l k s )
„ van de troonbeftijging van s A U L , tot aan de ( t w e e „ d e ) verwoesting van Jeruzalem'''':
het laatfte gedeelte , na den tijd der Maccabe'èrs,
i s , naar evenredigheid,
wat al te uitvoerig behandeld. Onder de drukfouten is
hier te rekenen A B S O L O N , 1. A B S A L O M , A L C I N N u s , 1. A L c i M u s , misfchien ook „ Maccabeesch
„ Volk,"
voor geflacht.
Doch hoe A L E X A N D E R
J A N N A E U S , b l . 93 „ e e n man van lage afkomst" heeten k a n , is onbegrijpelijk, daar hij een zoon van j o A N N E S H Y R C A N U S ,
en dus kleinzoon van S I M O N
den Maccabeêr was , wien S A L O M E A L E X A N D R A ,
de weduwe zijns broeders A R I S T O B U L U S , boven zijne twee andere broeders hare hand en het Rijk b o o d .
H e t vierde Hoofdftuk voegt zonderling genoeg bijeen
de Letterkunde
en de godsdienftige gebruiken der oude
Hebreen,
en men vindt hierover wel het een en ander
goeds gezegd, maar het is er verre van af, dat deze onderwerpen hier volledig zouden behandeld w o r d e n : men
vindt hier geen geregeld of zelfs maar algemeen overzigt
van de nog voorhanden zijnde voor.tbrengfels der H e breeuwfche L e t t e r k u n d e , en de befchrijving der godsdienftige gebruiken bepaalt zich meest alleen tot de Feesten ; ja over het geheel is dit Hoofdftuk al zeer fchraal
u i t g e v a l l e n , en tegen verfcheidene d i n g e n , die de Schrijver b e w e e r t , valt gegronde twijfel of bedenking in te
brengen. W a a r u i t blijkt h e t , b . v . , dat de Profetenscholen op kosten van den Staat onderhouden w e r d e n ,

soo als bl. 1 1 0 , en dat zij naar de klooster-inrigtingen
geleken, zoo als bl. 128 gezegd w o r d t ? ( I n plaats van
E L I A
leest men daar z A C H A R I A . )
De (zeer onjuiste) onderfcheiding van groote en kleine Profeten w o r d t
bl. 118 beweerd te zijn ook „ naarmate van het gewigt
„ van hetgeen zij b e h a n d e l d e n , " hetwelk moeijelijk te
bewijzen zou zijn. Bl. 119 fchijnt R U S S E L de Pfalmen voor eenen geheel van D A V I D afkomftigen b u n d e l ,
geheel voor de openbare Godsvereering ingerigt, en S A L O M o om zijne Spreuken voor eenen Profeet te houden ! ! — E r is geen het minfte blijk in de Schriften
des O . V . , dat de Synagogen reeds vóór den tijd der
Babylonifche ballingfchap zouden beftaan h e b b e n ; want
de eenige p l a a t s , uit Pf. L X X I V , die R U S S E L , bl.
1 3 3 , daarvoor a a n h a a l t , is buiten twijfel uit het M a c cabefche tijdvak, zoo als onder anderen door M U N T I N G H E ,
V A N
D E R
P A L M ,
en nog onlangs door
V A N B E M M E L E N ,
Gefchiedenis der Maccabeêrs,
bl*.
1 0 8 , 9 , en ten zelfden jare door H E S S E , in zijne
Disf: de Pfalmis Maccabaïcis,
Vralislav.
1837 , aangetoond i s : en Hand. X V : 21 zegt J A C O B U S n i e t ,
zoo als R U S S E L hem laat z e g g e n : „ M O Z E S heeft
„ federt langen tijd Synagogen in alle fteden laten bou„ w e n , om er in te prediken, en iederen Sabbat wordt
„ er in de fchool g e l e z e n ; " maar er ftaat: „ V a n o u d e
„ tijden af zijn er in elke ftad, die M o z E S p r e d i k e n ,
„ daar hij op iederen Sabbat in de Synagoge wordt ge„ l e z e n . " W a a r beftaat de zekerheid van „ een feest
„ der herftelling van het goddelijk vuur in den t e m p e l , "
en wel „ dat ontftoken werd op den d a g , toen N E H E „ M I A de offerdienst in het nieuwe gebouw verrigtte"?
( b l . 142) en was N E H E M I A dan P r i e s t e r ? — Bl. 143
noemt R U S S E L „ het door M O Z E S nagelaten ftelfel
„ van wetten het eenige volledige W e t b o e k ; " maar dit
zal toch wel zeer betrekkelijk te verftaan z i j n , naar de
gefteldheid des V o l k s , w a a r a a n , en den tijd, waarin het
gegeven werd. — Verder wordt aldaar b e w e e r d , „ dat
„ de Hebreen geen wereldlijke Letterkunde hadden , na-

„ melijk geene fch'riften, welke ilechts tot onderhoud
„ en vermaak d i e n d e n ; " maar daaruit, dat er geene zoo
danige overgebleven z i j n , volgt immers niet, dat zij niet
beftaan h e b b e n ; zoo o o k , dat „ zij geen beeld van eene
„ zaak in den Hemel of op aarde t o e l i e t e n , " namelijk
niet tot godsdienftige v e r e e r i n g , maar immers niet in
het algemeen ? zelfs bl. 1 4 4 , dat zij hunne Poëzij op
geene andere dan godsdienftige onderwerpen t o e p a s t e n ;
en d u s , dat „ het (zoogenaamde) Hooglied van S A L O „ M O wel eene geestefke beduidenis moet h e b b e n ; "
doch waaruit is dit met mogelijkheid te. bewijzen ? zul
len dan de 1005 gedichten van S A L O M O en zijne fchrif
ten over de Natuurlijke Historie ( I Kon. I V : 32 , 3 3 )
allen van godsaienftigen inhoud geweest zijn ? ~- Over
dreven en aan het belagchelijkc grenzende is, wat R U S S E L daar verder z e g t : „ N o o i t fchijnt een enkele glim„ lach het gelaat van eenen Joodfchen Geleerde opge„ helderd te hebben , nooit eene kleingeestige gedachte
„ door zijne ziel gegaan te z i j n " ! ! Even min kan R e e .
hem toeftemmen, wat een weinig verder v o l g t :
„Men
„ kan geen Merker bewijs van de reinheid en verheven„ heid der Hebreeuwfche Dichtkunde g e v e n , dan de
„ daadzaak , dat men dezelve (derzelver voortbrengfels,
„ zal de Schrijver zeker willen zeggen) in de C h r i s t e „ lijke Kerk invoerde, en voor de uitdrukking van die
„ verhevene gevoelens, welke het Evangelie in het hart
„ van ieder waarlijk geloovende o p w e k t , gefchikt oor„ d e e l d e " ; want dit was de vrucht van gedeeltelijk ver
keerde denkbeelden en van overdreven' eerbied omtrent
die Bijbelfche dichtftukken , en over 't geheel omtrent
den Pfalmenbundel: en hoeveel ontbreekt er dan nog
aan de gepastheid derzelven voor dat g e b r u i k ! hoe vele
zijn daartoe geheel ongefchikt, terwijl men zelfs andere
gefchiktere, maar die niet in dien bundel ftonden, on
gebruikt liet liggen.
Het viffde H o o f d f t u k , eindelijk, van dit eerfte Deel
bevat eene befchrijving van Jeruzalem , namelijk van het
hedendaagfche, en beftaat meest in uittrekfels uit vroe-

gere en latere reizigers desaangaande.
De Schrijver
fchijnt hier en elders in dit eerfte, en ook in het lfte
en 2 d e Hoofdftuk van het tweede D e e l , nog al veel ge
loof te flaan aan de echtheid van de aanwijzingen van
zekere zoogenoemde heilige plaatfen, maar het daarom
trent met zichzelven niet eens te z i j n , want nu eens
fpreekt hij vrij g e l o o v i g , dan eens weder meer twijfel
achtig , en de g r o n d e n , die hij bijbrengt, zijn doorgaans
zeer zwak. R e e . acht het niet noodig hierover uit te
w e i d e n , maar hecht voor zichzelven weinig waarde aan
alle zulke overleveringen, in een l a n d , waarover zoo
vele "verwoestingen gegaan z i j n , dat zelfs de fporen der
beroemdfte gedenkteekens der kunst genoegzaam geheel
uitgewischt z i j n ; en hoe vee] te meer dan nog moet de
geheugenis verloren geraakt zijn van zulke eenvoudige,
door niets onderfcheidene p l e k j e s , als b . v . waar het
huis van J O Z E F en M A U I A geftaan heeft, pf waar
J E Z U S geboren i s , en dergelijke; maar welke de overdrevene godsdienftigheid en ligtgeloovigheid van latere
tijden meende gevonden te h e b b e n , omdat zij ze gaarne
wilde vinden.
T e n aanzien van het tweede Deel zij het genoeg, kortelijk te z e g g e n , dat het in de twee eerfte Hoofdftukken
eene befchrijving behelst van het land ten Zuiden en ten
Oosten , en ten Noorden van Jeruzalem ; en , behalve
de bovengenoemde hoogst betwijfelbare overleveringen
omtrent zekere heilige plaatfen a l d a a r , kan men die be
fchrijving over 't geheel met genoegen volgen. — H e t
derde Hoofdftuk geeft een overzigt van de Gefchiedenis
van Palestina,
van den val van Jeruzalem
tot aan
den tegenwoordigen
tijd,
waarbij dus o o k , en nog al
breedvoerig, de op den titel gemelde Kruistogten ver
haald worden. — Het vierde H o o f d f t u k ,
eindelijk,
handelt over de Natuurlijke
Gefchiedenis van
Palestina,
ea wel in zes Afdeelingen, getiteld: 1.
Aardkunde.
(Hier h a d , volgens den Bijbel, nog wel iets meer over
de bergwerken en derzelver voortbrengfels kunnen gege
ven w o r d e n . )
2 . Weerkunde.
3. Dierenrijk.
(Dit
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m o e s t , blijkens de twee v o l g e n d e , Zoogdieren
zijn.)
4 . Vogels: 5. Amphibièn en kruipende dieren. 6. Vruchten en Planten.
Daar dit alles in flechts 43 bl. afgehandeld w o r d t , , kan men ligtelijk begrijpen, dat het zeer
onvolledig en oppervlakkig is. Van Visfchen en Infekt e n , zelfs van de in het Oosten zoo bekende fprinkhanen , vindt men hier geen w o o r d . — W a a r de Schrijver
bij M O Z E S gelezen h e e f t , dat de vogels in drie klasfen
verdeeld w e r d e n , namelijk l u c h t - , land- en watervogels,
betuigt R e e . niet te weten ; want in de h o o f d p l a a t s ,
3de Boek van M O Z E S X I : 1 3 — 2 0 , waar de o n r e i n e ,
d. i. ter fpijze en ten offer niet bellemde vogels worden
o p g e n o e m d , is het niet te v i n d e n ; en hoe de Schrijver
de meeuw onder de l u c h t v o g e l s , en wel tusfchen den
gier en den h a v i k ; den uil, den fteenuil en de hoppe onder de watervogels komt te plaatfen, terwijl hij den
nachtuil onder de landvogels h e e f t , begrijpt R e e . n i e t ,
evenmin als waarom hij de vledermuis N . B . onder de
watervogels tusfchen uil en roerdomp plaatst. — Over
het geheel is het R e e . in dit werk v o o r g e k o m e n , d a t ,
waar de Schrijver op uitlegkundigen bodem t r e e d t , hij
geene groote bekendheid met den weg en met de latere
vorderingen op denzelven aan den dag l e g t , gelijk men
over het geheel g e n o m e n , en enkele uitzonderingen daarlatende , wel zeggen k a n , dat de Engelfchen
op het
Godgeleerde grondgebied nog wel eenige mijlen ten achteren zijn. — Men neme dan dit werk zoo als het i s ,
en doe voordeel met het n u t t i g e , dat er voor fommige
lezers nog wel in te vinden i s !
E l k Deel is met twee nette Platen uit de fteendrukkerij van B A C K E R verfierd, welke gezigten uit het
Joodfche l a n d , zoo als het thans i s , voordellen.
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Van den prediktrant des Eerw. Schrijvers behoeft niet
veel gezegd re worden. ~1en beefr dien uit de Leerreden en ., gevoegd bij ~s mans werk over". de Opefibaring,
leeren kennen, als geIecrd., zaakrijk, onderwij~enj,
harrelijk en gcmocdeliJk. Men vindt dit' alzoo terug in
den onderha vig'cn bundel., waarin de .vier eerne Hoafdken van DaniU worden behandeld in negen Leerredenen., waarbij eenc over Ifebr•. XI: 34 a ten vervqlge
van Dan. III: 13-30. Her overige van het gefchiedkundige gedeelte dezcs Bijbclboeks is in negen Leerredenen nog te wachren, meteen aanhltngfel., bevattende
des· Schrijvers ~ gedceltelijk uit het aangehaalde weT&:
Tf.eds bekencte gedachlen aangaande het Profetircbe in
DAN I e L'S
boek,. niet hoek DAN;l: CL'S,. gelijk hier
meesta) .~zegd wqrdt: het laat.fi:e ftrijdt tegen den aard
cler taal"J die flechts enkele·., door het algemeene gebnlik
half gewettigde, llitzonderingcn lijdt, als 'werken Gods enz.
Vooraf gaat een~ inhidiIJIJ, over den alg.emefil.en in·
houd, her belang., de geloofwaardigheid, echtheid, ongeCchondcnhcid., en het Goddelijk gezag van dit bock;
m& een woord oak oyer de - teregt naar de apocryphe
bocken vcrwezen-c - aonhang{els tot· hcrzelve. Bedach...
ten wij niet,. dat L A AN hier niet fchreef 'voor Theologantcn., maar voor angeleerde ., fchoOD niet geheel ongeoefende Christenen, dan zouden \Vij" verkheidene
aanmerkingen maken., die wi} nu terughouden. Zo.o zijri
op verre na - maar., als gezegd., tot dit doe1 ~ehaefde
het oak in geenen deele - niet al de nieu were beden. kingen der zich noemende hoogere kriliek aangevoerd of
opgelost. Zoo is het eene zonderlinge orde., unt over
het gcwigt, daarna over de ge100fwaardigheid - "loorof ov'er het Goddelijk gezag, later over de ongefchondenheid des boeks gchandeld te vindcn. Van de zeer
goede inleiding vaor het werk van J. A. V 0 S over dezen
Profeet zagen wij met genoegen '. in dit, gedeelte des werks
een oordeelkllndig gebruik gemaakt;. oak in' de Leerredenen bemerkten wij, dar doch dit werk., noch dar van
den diepgeleerden B E R K E R, door L A A N wordt achtet'
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de barik gefchoven. Beide boeken verdienen nog eenen
l o f , dien de onpartijdigheid bezwaarlijk aan velen onzer
oudere practifche
en populaire Bijbelverklaarders durft
geven.
Werden vroeger deze Leerredenen met genoegen ge
h o o r d , men zal ze nu met genoegen lezen. Wij dur
ven den waardigen — van p r e d i k w e r k , maar niet van
ftudiënrustenden
— L A A N
gerust aanmoedigen, om ook
het vervolg niet aan het godsdienftig publiek te onthouden.
( A a n dezen vvensch i s , na het inkomen van deze Be
oordeeling, reeds voldaan.)
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I\ec.
gelooft gaarne , dat dit Iets uit waarachtige' be
langftelling in den verdienftelijken H O E K S T R A is voort
gevloeid. Maar dit neemt niet w e g , dat de nagedach
tenis van den eerwaardigen M a n door dergelijk gefchrijf
volftrekt niet vereerd w o r d t , en dat i e m a n d , die niet
meer begrip h e e f t , wat er tot goeden ftijl, taal enz.
b e h o o r t , het niet moest w a g e n , zulks in het licht te
zenden. W i l men een v o o r b e e l d , men zie bl. 1 4 :
O O S T E R B A A N ,
wiens huis voor hem open ftond; wien
Qdiej hem vele vrietidfchapsblijken
bewees en vele genoe
gens deed genieten. Iets dergelijks leest men ook b l . 2 3 .
H e t beste van het geheele boekje zijn de uittrekfels' uit
de fchriften van den Heer H O E K S T R A , die eenen b e 
teren lofredenaar had verdiend.
Grondbeginfelen
G.

A N D R A L ,

der ziektekundige
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Ontleedkunde.
in de faculteit

Uit het Fransch,
-E..
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Door
der

Ge

naar de twee
( * )
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de Natuurlijke
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Svo. VIII,

en Geneeskunde
ziektekundige

te

AmOnt-

, bij S. de Grebber. 1838.

333 bl. f

3-90.

Uit een gedeelte der Voorrede van D r . E . C . B U C H N E R , waar hij zich , zonder dit zoo dadelijk te willen z e g g e n , over de onderneming van dezen arbeid
als 't ware tracht te verontfchuldigen, wordt bij R e e .
bevestigd, hetgeen hij reeds meermalen meent opgemerkt
te h e b b e n , dat bij velen onzer kuns'oefenaren het beoefenen der ontleedkundige Ziektekunde nagenoeg zoo veel
g e l d t , als der leer van B R O U S S A I S geheel toegedaan
te wezen. Het is of de Heer B U C H N E R v r e e s t , dat,
bij het hooren van den naam van ziektekundige
Ontleedkunde , m e n , zonder n a v r a a g , dadelijk tegen het
Vverk van A N D R A L en zijne' vertaling vooringenomen
zal wezen , even of zulk een arbeid alleen het uitvloeifel van eenen in de leer van B R O U S S A I S ingewijden
kan zijn. Opdat het onderhavige werk niet ongehoord
moge veroordeeld w o r d e n , wordt bij de vermelding van
A N D R A L ' S
naam terilond g e z e g d , dat hij wel uit de
Franfche
School is voortgefproten, weleer onder den
invloed van B R O U S S A I S gedaan, maar als 't ware zich
geëmancipeerd
heeft.
Indien A N D R A L vroeger onvoorwaardelijk B R O U S S A I S gevolgd w a r e , maar zich later
met zulken arbeid van de vroegere banden losgemaakt
h a d , het zoude hem tot niet minder eere verfïrekt h e b ben. Mogten zij even zoo vrijzinnig w e z e n , of nog
w o r d e n , indien dit mogelijk is , die geen onderfcheid w e ten te maken tusfchen het nafporen der ziekelijke overblijffels van den mensch aan de hand der natuur en het
verklaren der ziekelijke ontaardingen uit het eenzijdig gezigtpunt der irritaticleer
! W i e zoude in elk geval wel
noeg bekend i s ; men zoude anders moeite hebben, dien zoo
uit de vreemdfoortige letters op het titelblad te lezen. Waartoe toch die ongevallige infehuivingen ?
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het meest den weg der eenzijdigheid bewandelen, — hij,
die alles uit het eenzijdige der irritatieleer wil verklaren,
of h i j , d i e , met verfmading van den arbeid van E I C H A T
en die zijn voetfpoor zijn gevolgd, in een zamengelteld geneeskundig voorfchrift den eindpaal der ge
neeskundige volkomenheid meent bereikt te hebben ? Dit
is z e k e r , d a t , wanneer ook de ziektekundige Ontleed
kunde fteeds veel te wenfchen zal overlaten, hare beoe
fening reeds veel meer voordeel heeft a a n g e b r a g t , dan
een a a n t a l , zelfs in keurig L a t i j n , hetwelk een C I C E 
R O en C E L s u s mogelijk nog met een cura ut vahas ( * ) zouden g r o e t e n , gefchrevene waarnemingen,
wier eenigfte grondflag is : post hoc, propter hoc, —
N o g onlangs kon men den geest van dezen of genen G e 
neeskundige zien doorflralen, bij den gerezen twist t u s 
fchen eenen Hoogleeraar in de Geneeskunde met zijnen
R e c e n f e n t : over de overeenkomst
en het verfchil tus
fchen de Jicht en Scrophulofis,
vooral met
betrekking
tot de Longtering.
In die beoordeeling (Ree. ook der
Ree. X X X L D . N ° . 6 . ) leest men onder anderen:
„ Die met de practifche Geneeskunde vertrouwelijk om„ gaan en met al hare vereerders kennis wil blijven hou„ den , moet zich van eenen al te vertrouwelijken om„ gang met hare g e z u s t e r s " ( w i e zijn die Dames met
n a m e ? !) „ zelfs in de fnipperuren trachten te onthou„ d e n . " Uit den aard van den ftrijd kan men hier niet
wel denken aan die gezusters,
om het woord van den
R e e . te behouden , waarvan C I C E R O z e g t : fecundas
res omant ( f ) , maar zal men waarfchijnlijk onder an
deren hier ook de ziektekundige Ontleedkunde enz. te
verftaan hebben. Het fchijnt dus de Praxis
medica,
de zoogenoemde praktijk , te z i j n , waarbij men nagenoeg
blijven m o e t , praktifche waarnemingen l e z e n , waarne
mingen fchrijven ; maar het waargenomene bij het leven

(*) G. w. R A B E N E R ' S Satiren 2 Th. Ein Traum von
der Befchaftigung der abgefchiednen Seelen, S. 57.
( f ) Pro Archia poëta.

verder j na den d o o d , met het mes in de h a n d , te ver
volgen , e n , hoe fchraal ook de oogst dikwijls moge
u i t v a l l e n , onverdroten weder bij dergelijke gelegenheid
aan het werk te g a a n , zoude dit ook een al te vertrou
welijke omgang genoemd kunnen w o r d e n ?
M e t den lieer B U C H N E R ftemmen wij t o e , dat de
Geneeskunde niet alleen als wetenfchap,
maar ook als
kunst aan de ziektekundige
Ontleedkunde Vele waarhe
den en ontdekkingen
van daadzaken
verfchuldigd
is.
O o k v e r d e r , wanneer hij z e g t : Tol bewijs hiervan be
hoeven wij flechts le denken aan de betere cn naauwkeurigere
kennis,
die wij in de laatstverloopene
jaren
hebben verkregen aangaande de ziekten der werktuigen
van de ademhaling en van den bloedsomloop,
en D E O P
DEZE

KENNIS

STEUNENDE

GENEESKUNDIGE

BEHAN

( * ) T e g e n dit laatfte gezegde hebben wij ech
ter , der waarheid getrouw en elk het zijne willende ge
ven , eenige bedenking. Z o o als het daar gelezen w o r d t ,
zoude men v e r m o e d e n , dat men in de behandeling dezer
z i e k t e n , voor de l i j d e r s , het al verre gebragt h a d ,
vooral waar men de t r o m p e t , bij de aankondiging van
het werk van R A M A D G E , Z O O fterk heeft hooren (te
ken. Het ware te w e n f c h e n , dat men zulks van vele
zulke verderfelijke z i e k t e n , als de knobbel-longtering,
de zoogenoemde keeltering, de uitzetting van het h a r t ,
enz. zeggen k o n . Is men echter tot dusverre weinig
gevorderd, om deze gebreken , in zekere tijdperken bijna
ongeneeslijk g e w o r d e n , te heelen , de Geneeskundige,
die langs dezen weg zijne kunst beoefenen m a g , zal
juist door die verkregene kennis zijnen lijderen een aantal
proefnemingen befparen , waarmede de practici tot dus
verre der kunst geen voordeel g e d a a n , maar den lijder
menig bitter uur vóór den doodllrijd bezorgd hebben.
DELING.

(*) Zoo zegt ook W I L L I A M S T O K E S , tteber die Heilung der inner» Krankheiten etc. Deutsch bearbeitct von Dr.
1. j . B E U R E N D ,
Leipzig 1839: „ Durch die genauere
„ Kenntnisf der pathologifchen Anatomie ist die Diagnofe der
„ einzelnen Krankheiten fehr verbesfert worden."

Niemand neme dit gezegde als eene 'ingewikkelde b e fchuldiging. E l k e poging t o t r e d d i n g , ' t e r goeder t r o u w
in het werk gefield, is vrij van verdenking. Die echter
herhaalde malen , b . v . bij l o n g t e r i n g , de ontaardingen
van de longen en de' ziekelijke aandoeningen van het
darmkanaal onderzocht h e e f t , zal eindelijk t o t de over
tuiging k o m e n , dat in het laatfte, ja reeds in het twee
de tijdperk dezer z i e k t e , een aantal geneesmiddelen niet
alleen geen heil aanbrengen, maar dat zij den lijder zelfs
onnoodig kwellen zullen , en dat in deze gevallen het
eenigfte en beste middel verzachten
i s . Zulk eene wij
ze van h a n d e l e n , eene omzigtige behandeling in vele
ziekten, is of wordt alleen de vrucht van de beoefening
der ziektekundige Ontleedkunde , die echter ook weder
om binnen zekere grenzen behoort te blijven of teruggebragt te worden. N o o i t moet men bij het kille beeld
des doods v e r g e t e n , dat het flechts eene flaauwe tint
van den vroegeren gloed des levens i s . D e veranderin
gen door ontftekin* na den dood kunnen nooit ophelde
ring geven over de oorfpronkelijke verandering des bloeds
bij de ontwikkeling en den voortgang der ontfleking. ( * )
Die echter niét bloot ziektekundige Ontleedkunde in de
ontleedzaal beoefent,
maar zich flechts -daarheen b e 
geeft , om , in vergelijking met hetgeen h i j , bij liet le
ven , aan het ziekbed zag en o p t e e k e n d e , nog eenige
vragen aan de overblijffels der ziekte in de veranderde
bewerktuiging te d o e n , die zal niet bij de koude b e fchouwing des doods alleen blijven flilftaan, maar tevens
bewaard worden voor die fpeculative, t o t nog minder
leidende befpiegelingen, d i e , terwijl zij eene onzigtbare
k r a c h t als eene fchaduw v o l g e n , door een dwaallicht al
verder en verder van het regte fpoor op ongebaande
vlakten afdwalen.
W a t nu de aanleiding ter vertaling van dit werk b e (*y Ejmmodi fanguis, velut altioris vita igniculos recondens. — F R I E D L Ü K B E R , Fundamenta doctr. Pathologicae, § 2 3 0 .

t r e f t , voor velen der g e n e n , zoo als zij zich voordoen,
die niet gunflig voor de beoefening der ziektekundige
Ontleedkunde geftemd z i j n , zal zij voor overtollig ge
houden worden. De meesten onder dezen kunnen ook
geacht worden geene vertaling te b e h o e v e n , omdat zij
der Franfche taal magtig gen >cg zijn. Voor diegenen,
welke dezelve niet verihun , zoude de vraag kunnen ge
opperd w o r d e n , of zij in het geheel wel va; baar zijn
voor het onderwijs, hetwelk in zulke boeken weggelegd
i s . Deze arbeid van A N D R A L vooronderfielt toch eene
zekere mate van ontleed- en natuurkundige k e n n i s , wel
ke voor het tegenwoordige nog niet algemeen aangetrof
fen wordt. Men zoude derhalve den inhoud van dit
werk als voor velen onzer Heelkundigen te hoog kunnen
achten. L e t men echter op den gunfligen invloed, wel
ken onder anderen de Klinifche School te
Amfltrdam
en de Geneeskundige Militaire School te Utrecht op de
verfpreiding van ontleed- en natuurkundige kennis uitoe
fenen , waardoor derzelver kweekelingen voor die der
Hoogefchoien in geenen deele behoeven onder te doen ,
dan laat zich v e r w a c h t e n , dat door den tijd de zucht
ter beoefening van de ziektekundige Ontleedkunde meer
algemeen zal worden. Daartoe kan dan ook het ge
bruik van dit werk medewerken en den lust tot zulke
nafporingen bevorderen. W i j hopen d e r h a l v e , dat de
Heer B U C H N E R genoegzame aanmoediging zal vinden,
om dezen a r b e i d , door de vertaling ook van het tweede
D e e l , te voltooijen.
Wanneer dit tweede Deel het licht zal z i e n , en de
Uitgever ons hetzelve doet t o e k o m e n , zullen wij op de
geheele beoordeeling van den inhoud dezes werks terug
komen. De vertaling fchijnt ons welgelukt te zijn.
Vooralsnog kan men zich met den Vertaler vereenigen,
dat het werk van A N D R A L een der beste mag genoemd
worden , vooral om de orde, welke bij de zameniielling
in acht genomen i s , en die men in andere niet minder
voortreffelijke werken wel-eens mist. Daarmede willen
wij echter niet gezegd hebben , dat men de verdeeling
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van den Schrijver, in dit eerfte Deel, bevattende de al
gemeene ziektekundige
Ontleedkunde,
voor de eenigfte
en beste moet houden. Die verdeeling is d e z e :
lfte
Afd. Afwijkingen
in den bloedsomloop.
2.
Afwijkingen
in de voeding.
3 . Afwijkingen
in de affcheiding.
4.
Afwijkingen
in het bloed.
5 . Afwijkingen
in de ze
nuwwerkzaamheid.
E r zijn tegen deze verdeeling al
aanftonds bedenkingen te maken. De afwijkingen in den
bloedsomloop en van het bloed zelf ftaan in zulk een
naauw v e r b a n d , d a t , wanneer men elk onder eene af
zonderlijke afdeeling wilde b r e n g e n , zij elkander onmid
dellijk volgen moesten. De omloop van het b l o e d , de
gefteldheid van het bloed en de zenuwverrigtingen ma
ken als een groot geheel u i t , welks drie afdeelingen tot
elkander in het naauwfte verband ftaan. Zij oefenen op
de voeding den grootften i n v l o e d , even als de voeding
wederom op hare onderhouding werkt. Welke beden
kingen men echter tegen deze verdeeling moge in te bren
gen h e b b e n , zij geeft aanleiding tot eene geleidelijke
v o l g o r d e , en dit is reeds veel voor eenen t a k , waar
overvloed van ftof is , die , zal zij bruikbaar w o r d e n ,
eene behoorlijke rangfehikking vordert. Hiermede heeft
in elk geval A N D R A L een begin gemaakt, en daardoor
zich groote verdiende verworven.

Verhandeling
Rundvee

over de befmettelijke
en de maatregelen

af te weren en te fluiten,
's Rijks
Zierikzee,

Veearts

der

Longziekte

en middelen
door j .

V A N

van het

om

dezelve

H E R T U M ,

eerfte klasfe te Zierikzee.

bij P . de L o o z e . 1839.

In gr.

Te

8vo. 99

Bl.fl-:
Dit
gefchrift behandelt een o n d e r w e r p , waarin elk,
die het met het Vaderland wél meerit, belang ftelt. D e
befmettelijke longziekte onder het r u n d v e e , die i n d e
laatfte zes jaren tot verfcheidene ftreken van Oud-Ne
derland
doorgedrongen is , heeft reeds vele duizende
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fluks rundvee vveggeileept en menige veehouders jammer
lijk doen verarmen. Men zal dus ongetwijfeld den be
kwamen Veearts V A N H E R T U M dankzeggen, dat hij
over dit aangelegen onderwerp zijne gedachten heeft me
degedeeld in een opftel, hetwelk evenzeer van zijne kun
de g e t u i g t , als het zich door verdaanbaarheid en be
knoptheid onderfcheidt. In de inleiding maakt ons de
Schrijver met de gefchiedenis dezer ziekte b e k e n d , waar
van de eerfte bepaalde narigten eerst in de zeventiende
en achttiende eeuw voorkomen. Zij woedde in 1743 en
federt dien tijd in Zwitferland,
en in de laatfte helft
der achttiende eeuw herhaalde malen rondom Parijs en
in verfchillende ftreken van Duiischland.
Bij ons echter
vindt men van haar vroeger geen gewag g e m a a k t , en zij
verfcbeen eerst in 1833 in Noord-Nederland.
De Ver
handeling zelve beltaat uit twaalf Hoofdftukken.
Het
eerde bevat eene bepaling der ziekte;
juister gefprokeri
handelt het over de benamingen, waardoor men haar
aanduidt, onder welke de Schrijver aan die van befmettelijke longziekte , of peripneumonia
exfudativa
contagiofa, de voorkeur geeft. H e t tweede handelt over den
aard der ziekte; zij b e d a a t , volgens den Schrijver, in
eene geheel bijzondere, eigenaardige ontdeking der longen
en meestal ook van het b o r s t v l i e s , die zoodanig eene
ziekelijke verandering of ontaarding van het weeffel der
longen ten gevolge h e e f t , als men bij geene andere longontdeking aantreft. Deze ontdeking gaat met koorts en
doorzweeting van dolbare vezeldof gepaard. In het
derde H o o f d d u k wordt de gang der ziekte, befchreven,
d. i . , haar voortgang en verfpreiding onder het rundvee,
waaraan zij alleen eigen is , terwijl zij bij andere h u i s 
dieren niet wordt waargenomen. Het vierde H o o f d d u k
handelt over de onderfehelding
en de verfchjnfelen
der
ziekte.
Deze verfchiilen, naar mate de vorm der ziekte
meer zuiver ontdekingachtig of wel asthenisch is. I n
het eerde geval is het beloop der ziekte veel fneller, en
het dier derft na vijf of zes d a g e n ; onder den laatden
vorm fchijnt de ziekte in ons Vaderland het meest voor
BOEKEESCH.

1839.
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te k o m e n , en duurt drie of vier w e k e n ; de koorts is
dan in den aanvang minder m e r k b a a r ; er ontdaan op het
laatst zuchtige gezwellen, en de buik is trommelachtig
opgezet. In beide vormen nogtans zijn vele verfchijnfeis
dezelfde; een krampachtige h o e s t , verminderde eetjust,
eene ruifchende beweging in de l o n g e n , die men gewaar
w o r d t als men het oor achter de fchouders l e g t , en die
eerst op de lijdende zijde heviger gehoord w o r d t , maar
vervolgens alleen aan den tegenovergeftelden niet aange»
danen borstwand wordt waargenomen; hoe meer de verftoringen in de longen toenemen, hoe beperkter de plaats
w o r d t , waar zich het geluid laat hooren. H e t haar is
d r o e f en zonder g l a n s , en daat vooral op den r u g en
aan de fchouders op eene zeer eigenaardige wijze over
eind. T e n laatde vermagert het rund plotfeling, de adem»
haling wordt fnel en b e n a a u w d , en het dier derft onder
ftuiptrekkingen
of door uitputting van krachten. H e t
vijfde Hoofdftuk handelt over de verfchijnfclcn
bij de
geftorvene dieren.
De ziekelijke veranderingen , die men
na den dood w a a r n e e m t , bepalen zich niet alleen tot de
b o r s t h o l t e , maar zijn toch vooral in de longen zigtbaar.
H e t weeffcl der longen heeft zijne natuurlijke fponsachtige hoedanigheid v e r l o r e n ; de longen zijn niet alleen
aanmerkelijk v e r g r o o t , maar hare zwaarte is fomtijds
o p eene onbegrijpelijke wijze vermeerderd, daar zij dik
w e r f het zes- en tiendubbele gewigt van derzelver na^
tuurlijke zwaarte verkrijgen; eene taaije, geelachtig w i t 
te , ftolbare vezelftof bedekt hare oppervlakte en vervult
de longcellen. Zoodanig vertoonen zich de longen voor
a l , wanneer de ziekte zich reeds v ó ó r den dood volko
men ontwikkeld had en een' acuten loop volgde. Bij
r u n d e r e n , die na langer tijdsverloop aan deze ziekte be
zwijken , in die gevallen, waarin zij meer asthenisch
w a s , vertoonen de longen zich dikwerf in eenen graauvvachtig netvormige zelfftandigheid veranderd, fomtijds bij
na verteerd, zoodat het fchijnt alsof er geene longen
meer voorhanden zijn. H e t zesde Hoofdftuk behelst een
onderzoek aangaande de, oorzaken der ziekte.
Welke

ook de eerde werkende oorzaken geweest mogen zijn,
die deze ziekte oorfpronkelijk deden o n t d a a n , thans kan
men derzelver voorkomen noch aan weêrsgedeldheid,
noch aan inrigting der d a l l e n , noch aan verpleging,
voeding en onderhouding van het vee toefchrijven.
Men
ziet haar dikwerf te voorfchijn komen op boerderijen,
waar de dallen ruim zijn ingerigt en het vee rijkelijk gevoed en wel verzorgd w o r d t ; terwijl daarentegen andere
dreken in de nabijheid der e e r d e n , waar het vee flecht
gevoed en in naauvve onzuivere dallen w o r d t opgeiloten,
geheel daarvan verlchoond blijven. De Schrijver toont
uit overtuigende voorbeelden a a n , dat zich de ziekte
door befmetting verfpreidt, en dat zij in ons Vaderland
ook door befmetting aangebragt i s . Zij ontdond het
eerst in eene gemeente in Gelderland
niet ver van de
Pruisfifchs
g r e n z e n , verfpreidde zich vervolgens in de
omdreken van Nijmegen,
Doesburg enz., e n , na twee
jaren achtereen alleen in Gelderland geheerscht te hebben , iloeg dezelve in December 1835 en January 1838
naar de provincie Zuid-Holland
over. Dat zij Van elders naar ons is o v e r g e b r a g t , wordt des te aannemelijk e r , omdat zij federt lang in de nabijheid onzer grenzen
heerschte. — Het zevende H o o f d d u k behelst eenige
denkbeelden omtrent den aard en de eigenfehappen der
fmet/lofe.
Over dit onderwerp weet de Schrijver weinig
bepaalds te zeggen. Belangrijk zijn intusfchen de proefnemingen van Pref. v i x te Giesfen,
welke leeren, dat
de longziekte door inenting inderdaad aan gezonde r u n deren kan worden medegedeeld. — In het achtde handelt de Schrijver over de onderkenning der ziekte,
en
vergelijkt dezelve te dien einde met andere ziekten* waarmede men haar veelligt zou kunnen verwisfelen. — H e t
negende bevat eenige weinige woorden over de voorzegging bij de longziekte,
welke de Schrijver over het algemeen als zeer ongundig d e l t , nogtans de kenteekenen,
die eene aanvankelijke beterfchap aanduiden, beknoptelijk
opgevende. Het tiende H o o f d d u k handelt over de geneeswijze en de geneesbaarheid der longziekte in het alEe 2
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gemeen.
De geneeswijze , in den Algemeencn Komt- en
Letterbode
van 4 Mei en 14 D e c . 1838 door den Heer
V A N
E L B U R G
aanbevolen, keurt onze Schrijver af;
in den acuten vorm komt wel in den beginne eene ader
lating te p a s , maar in den asthenifchen vorm zal de
zelve Hechts zelden aangewezen zijn en dan nog matig
moeten wezen. Afleidende uitwendige p r i k k e l s , inwrij
vingen van eene z a l f , door den Duitfchen
Veearts
w A L c i-i aanbevolen , en uit braahvijnfleen,
poeder van
Spaanfche vliegen,
euphorbium , bafdlcum-zalf
en ter
pentijn-olie
beftaande, op de vooraf kaal gefchorene
b o r s t w a n d e n , en voorts e e n e , naar gelang der verfchijnfelen en het beloop gewijzigde, inwendige behandeling,
verdienen, volgens h e m , meer v e r t r o u w e n ; hoezeer hij,
evenwel in de toediening van geneesmiddelen weinig voor
deel z i e t , en d e z e l v e , wegens het g e v a a r , dat daarbij
door de verdere verfpreiding der ziekte ontftaat, door
gaans meent te moeten afraden. Alle pogingen m o e t e n ,
volgens h e m , daarheen gerigt w o r d e n , om het contagium te vernietigen, hetwelk door geene geneesmiddelen
kan gefchieden. „ H e t eenige eh afdoende middel, om
daartoe te geraken, i s : dat wij alle. werkelijk zieke en
befmette runderen onverwijld dooden of afflagten, on
der behoorlijke voorzorgen o p r u i m e n , en vervolgens de
Mallen en alle v o o r w e r p e n , welke met de fmetflof be
zoedeld kunnen z i j n , naauwkeurig zuiveren of vernieti
gen , " ( b l . 8 0 . ) O p dit beginfel berust o o k , hetgeen
de Schrijver in het elfde en twaalfde Hoofdiluk voor
draagt, welke handelen over de maatregelen en middelen
van polieie,
welke tot afwering
der longziekte in ons
Vaderland
kunnen en behooren aangewend te
worden,
en de maatregelen
en middelen,
om de longziekte
in
ans Vaderland
te fluiten en uit te roei/en.
Wij wen
fchen in het belang van ons V a d e r l a n d , dat deze denk
beelden en voorgeftelde maatregelen door de Regering be
hartigd en opgevolgd mogen worden, al moge de Schrij
ver ook eens in fommige opzigten wat te ver gaan.
Dat b . v. de befmetting door r u n d e r e n , welke de long-

2iekte doorgeftaan hebben en voor herfteld d o o r g a a n ,
nog maanden lang en misfchien wel zoo lang dezelve
leven, aan gezond v e e , waarmede zij in aanraking k o 
m e n , zou kunnen worden medegedeeld, ( b l . 67) is eene
Helling, die wij uit algemeene gronden van pathologie
geneigd zijn te betwijfelen, offchoon de Schrijver haar
eene daadzaak
n o e m t , welke door de dagclijkfche on
dervinding
overal is bewaarheid gevonden.
Doch waar
m e n , met te weinig te d o e n , alles veelligt bederven
z o u , is er minder vrees om te ver te gaan. De zaak
is dringend en cischt fpoedige cn krachtige maatregelen.

Over den Oorfprong en de Gefchiedenis der Hollandfche Dui
nen , door w. V A N D E N H U L L . Met eene Afbeelding
van het Strand. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn. 1838.
In gr. 8vo. 120 Bl. f 1-40.
D e Schrijver van die niet onbelangrijk werkje tracht eerst
te bewijzen, dat de wording der Hollandfche Duinen moet
gezocht worden in de affluiting der Noordzee van den Atlantifchen Oceaan door de Anglo-Gailifche landengte, die na
derhand de ftraat van Calais geworden is. Ten tweede poogt
hij de gefchiedenis dier Duinen op te geven (natuurlijk zoo
wat in het breede tot zeker algemeen overzigt), federt het
beftaan dier zeeëngte tusfchen Frankrijk en Engeland; en
ten derde fpoort hij eenige bewijzen op voor den loop des
Rijns langs de Hollandfche binnenduinen, ten einde daaruit,
bij nadering, den tijd te bepalen, in welken gene (d. i. die)
duingronden ontftaan zijn, die zich heden ten oosten de Leidfcht vaart tot aan het Haarlemmermeer uitftrekken.
Met fcherpzinnigheid en befcheidenheid behandelt de Schrij
ver zijn onderwerp, waarbij hij niet verzuimt, de gefchiedkundige berigten te raadplegen en met zijne inzigten in over
eenstemming te brengen. Dat echter veel hier voorkomt,
dat meer als waarfchijnlijke gtsfing, dan als bewezen zaak
moet worden befchouwd, ligt in den aard der-behandelde
ftof. — Zonderling is des Auteurs gewoonte, om telkens
vooraf te fchrijven, waar vóór genoegzaam w a s , b . v. bl. l i
vooraf het beftaan dier waterkeeringen, en op een aantal an
dere plaatfen. Overigens is de ftijl goed en duidelijk.

Gefchiedenis der achttiende Eeuw en der negentiende tot op
den ondergang van het Franfche Keizerrijk; door F . c.
S C H L O S S E R , Hoogleeraar te Heidelberg.
Ijle Deel. Te
Groningen, bij W. van Boekeren. 1839. In gr. 8vo. 367
BI./3-:
H e t uitftekende genoegen, waarmede R e e . het hier boven
genoemde boek heeft gelezen, beweegt h e m , om daarvan
zoo fpoedig mogelijk eene aankondiging te fchrijven, in de
h o o p , dat dezelve eenigzins zal kunnen medewerken, om
het debiet van een werk te bevorderen, dat door deszelfs
hoogstbelangrijken inhoud en levendigen ftijl algemeen gele
zen verdient te xvorden. Een ontelbaar aantal romans en
verhalen worden dagelijks in onze taal overgebragt, hetzij
ze van meerder cf mindere waarde mogen zijn. R e e . hoopt,
dat de uitkomst zal leeren, dat ons publiek ook voor dege
lijker lectuur nog den fmaak niet heeft verloren, eh dat een
b o e k , als het onderhavige, dien opgang zal mogen maken,
waarop het ineen befchaafd land, waar kennis op prijs wordt
gefield, aanfpraak heeft.
Het tijdperk der gefchiedenis, hetwelk de Hoogleeraar
S C H L O S S E R zich ter behandeling heeft gekozen, is belang
vol en rijk aan gewigtige gebeurtenisfen, aan groote namen
van verfchillenden aard, aan veranderingen in den geheelen
maatfchappelijken, politieken, letterkundigen toeftand van
Europa. Het begint met den Spaanfchen fuccesfie-oorlog,
waar de namen van E U G E N I Ü S en M A R.LJ3 O R O U G H on
ze aandacht trekken, en met denNoordfchen oorlog, waarin
P E T E R D E G R O O T E en K A R E L XII in al hunne goede
en kwade ejgenfehappen ten tooneele treden. F R E P E R I K
D E G R O O T E in al de kracht van zijn genie, L O D E W I J K
XV in al de zwakheid van wellustigheid en zedeloosheid,
of K A T H A R I N A I I , de merkwaardige beheerfcheres van
een groot rijk, de ftrijd tusfchen Engeland en Amerika, en
de Franfche revolutie met al hare gruwelen en gevolgen,
zietdaar flechts eenige groote punten, waarop het oog zich
bij het noemen van de gefchiedenis der achttiende eeuw als
onwillekeurig vestigt.
Er beftaan intusfehen verfchillende wijzen, waarop deze
gefchiedenis kan worden behandeld; maar die, welke S C H L O S -
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S E R gekozen heeft, is voorzeker wel diegene, waardoor de
gefchiedenis inderdaad de leermeesteresfe der wijsheid wor
den kan. „ Het hoofddoel bij het fchrijven van dit werk
w a s , " zoo luiden de woorden des Hoogleeraars, „ om den
zamenhang der ftaatkundige gébeurtenisfen uit (met) de wij
zigingen van het huifelijke en burgerlijke leven aan te toonen, dus den geheelen uitwendigen vorm der befchaafde
maatfchappij van onze dagen, benevens den voortgang der
inwendige befchaving en de voornaamfte veranderingen in dat
gedeelte der letterkunde, hetwelk den geleerde niet uitflui
tend" aangaat, te ontwikkelen." Geene gemakkelijke taak
voorzeker, maar het middel, niet alleen, om ons den geest
der gefchiedenis te doen kennen, om óns den voortgang en
ontwikkeling der befchaving te doen opmerken, maar o o k ,
om ons de gefchiedenis van onzen eigen' leeftijd te doen
begrijpen, om ons den maatfchappelijken toeftand te verkla
r e n , waarin wij zelve leven, en ons op oorzaken te wijzen,
wier gevolgen nog voortduren. Er is misfchien in de nieu
were gefchiedenis geene eeuw aan te wijzen, waarin de ge
heele maatfchappij in hare verfchillende betrekkingen zoo
vele veranderingen heeft ondergaan, als in de achttiende;
en wij behoeven de inleiding van s e n L O S S E R flechts te
lezen, waarin hij met korte woorden het kenmerkende van
ieder tijdperk opgeefc, dat hij achtereenvolgens zal behande
l e n , om daarvan levendig doordrongen te zijn. Het gezegde
van L O D E W I J K X t V : Uitat,
c'est mot! was in het be
gin dezer eeuw nog de ftelregel, waarnaar fchier alle rege
ringen handelden, terwijl de volken het zich lijdelijk ge
troostten ; hoe veel moest er gebeuren, hoeveel veranderd en
ontwikkeld worden, voor dat de fouvercine magt des volks
het beginfel kon worden, van waar men uitging, het gezag,
dat alleen werd erkend, en dat brooddronken en teugelloos
met alles, kon fpotten, wat voorheen als heilig of eerwaar
dig werd befchouwd! Hoe belangrijk is het voor h e m ,
wien het l o t , de befchaving en ontwikkeling des menschdoms ter harte gaat, voor hem, die uit het voorledene voor
het tegenwoordige en voor de toekomst wil leeren, hier den
gang der gébeurtenisfen, den gang van den menfchelijken
geest na te gaan, oorzaken en gevolgen te verbinden, en te
onderzoeken, wat in zulk eenen tijd van beweging ten goe
d e , wat ten kwade heeft gewerkt!
En zietdaar, wat S C H L O S S E R in zijne Gefchiedenis

t r a c h t ' t e doen; zietdaar, wat het aantrekkelijke van zijn
boek uitmaakt, en het ook door hem met hooge belangftel
ling zal doen lezen, die met de gebeurtenisfenzelve gemeen
zaam bekend is. In dit eerfte Deel der vertaling vindt de
Nederduitfche lezer reeds iets daarvan, maar naarmate hij
verder komt, zal hij het gewigt van die befchouwingen duidelijker leeren inzien.
Na eene Inleiding, die over het d o e l , de verdeeling en
wijze van bearbeiding de noodige inlichtingen geeft, en ver
der een overzigt behelst van den ftaatkundigen toeftand van
Europa bij het eindigen van de zeventiende e e u w , begint de
Schrijver in het eerfte Hoofdftuk der eerfte Afdeeling terftond
met de befchouwing van den Spaanfchen fuccesfie-oorlog.
Met fikfche trekken worden in eene eerfte § de oorzaken van
dezen krijg en de toeftand der hoofdniagten, die daarin deel
namen, gefchetst, en daarbij regtmatige hulde toegebragt
aan onzen W I L L E M i l l , van wien s c 11 L O S s E R getuigt,
dat hij zich nooit grooter betoonde, dan in deze laatfte
oogenblikken van zijn leven. De tweede § behelst de ge
fchiedenis van den oorlog zeiven; en zeker is zelden van de
ze gebeurtenisfen zulk een helder, geleidelijk, levendig en
boeijend tafereel opgehangen, waarin niet alleen de wapen
feiten, maar ook de karakters der verfchillende in dien oor
log werkzame perfonen zoo kennelijk zijn afgeteekend, dat
wij hen als voor oogen zien. Een treffend kontrast maakt
hier de traagheid en ellendigheid van het Duitfche rijk met
de bekwaamheid en talenten van E U G E N I U S en M A R L B O 
R O U G H ; terwijl de toeftand van het Spaanfche hof en F I L I P S met niet minder krachtige trekken is afgemaald.
Een
derde § , over den vrede van Utrecht, Rnftadt en Baden,
befluit het eerfte Hoofdftuk van dit belangrijke werk.
Het volgende Hoofdftuk handelt over den Nooidfchen oor
log ; een niet minder belangrijk gedeelte der gefchiedenis dan
het voorgaande. Treffend is hier de teekening van it A R E t,
X I I , den heldhaftigen, ridderlijken, maar tevens ftijfkoppigen en dollen Koning van Zieden.
Tegen hem over ftaat
P E T E R D E G R O O T E , een man, moeijelijk om te beoordeelen , wiens talenten hier wel naar waarde worden gepre
z e n , maar wiens list, wreedheid en tirannij toch ook met
fterke kleuren werden geteekend, zoodat men zich als on
willekeurig gedroegen voelt, om met den Schrijver in te
ftemmen, als hij zegt: (bl. 310.) „ O o k bij p S T E E be-

vestigt zich de bekende ondervinding, dat zelfs bi) de he
roën de prijs, dien zij voor een' onfterfelijken roem en voor
eene magt en glans, die meer menfchen dan Gode welgeval,
lig i s , moeten betalen, van dien aard is , dat de bedaarde
aanfchouwer en de gewone mensch voor eene grootheid te
rugbeeft, die den grooten hoop en dichters en redenaars met
bewondering vervult." Bij P E T E R intusfchen gingen die
onedele eigenfchappen met veel groots en goeds gepaard, en
als de man, die Rusland het eerst uit deszelfs barbaarschheid heeft teruggeroepen, zal hij altijd merkwaardig blijven
en in de gevolgen een weldoener voor zijn land moeten ge
noemd worden, al is het dan o o k , dat zijne tijdgenooten
dikwijls veel van zijne woestheid hadden te lijden, en dat
zijn perfoonlijk karakter vele onedele trekken bezat. Maar
dergelijk eene vergoeding had A U G U S T U S II van Polen
niet. Het is een bedroevend fchouwfpel, dat de verregaande
zedeloosheid, de jammerlijke verkwisting, de geheele arm
zaligheid van dezen Vorst en zijn' gunfteling F L E M M I N G
ons oplevert, en het hart bloedt bij het zien van de gewetenlooze uitzuiging, waaraan het volk in die dagen blootftond, ten einde fchatten op te brengen, die in overdaad en
wellust werden verkwist. De haren rijzen ons te berge,
wanneer wij zien, dat aan het hof van dien ellendeling de
onbefchaamdfte losbandigheid zoo zeer alle palen te buiten
ging, dat hij zich niet ontzag, bij een bezoek van den Ko.
ning van Pniisfen, dezen met deszelfs zoon in een vertrek
te geleiden, waar de Gravin O R S E L S K A , zijne natuurlijke
dochter en tevens zijne meest begunftigde minnares, geheel
naakt op eene fofa lag. Geheel verfchillend was het karak.
ter van F R E D E R I K W I L L E M I van Pruisfen; maar of
fchoon zeker zijne fpaarzaamheid tegen de verkwisting van
anderen gundig afdak, zoo daan toch ook zijne kleingees
tigheid en bekrompenheid, zijne onbefchaafdheid en wille,
keurigheid hier op de regte wijze geteekend.
R e e . heeft aldus flechts eenige hoofdtrekken aangediptvan
datgene, wat men in dit belangrijke en onderhoudende boek
kan vinden. Het ontleent een nieuw belang daaruit, dat het
geheel uit de bronnen is g e p u t , en door aanhalingen van ge
lijktijdige Schrijvers den lezer nog beter in flaat d e l t , om
over den geest des tijds zelf te oordeelen. Het is in eenen
krachtigen, kernachtigen flijl gefchreven.
SCHLOSSER
fchroomt niet, zich van tijd tot tijd van woorden en uit.

drukkingen te bedienen, die misfchien een ander als te plat
zoude verwerpen; maar dit gebeurt vooraj dan, wanneer
verontwaardiging zijne pen beftuurt, en de zedelijkheid van
zijn werk (indien R e e . zich zoo mag uitdrukken) wint er
bij. De Vertaler, die zich loffelijk van zijne niet gemakkelijke taak heeft gekweten, heeft met regt begrepen, dat eigenaardige van S C H L O S S E R ' s ftijl niet te moeten wegnemen. Hij ga op den ingeflagen' weg v o o r t , en levere ons
fpoedig het vervolg! R e e . hoopt en vertrouwt t o c h , dat
deze onderneming genoegzamen bijval zal vinden. Ook voor
onze leesgezelfchappen (althans voor de betere onder deze)
is dit boek eene zeer gefchikte lectuur. Het zou ons van
den fmaak van ons publiek fpijten, indien het voor zulk een
werk geenen zin meer had, en het zou een flecht bewijs zijn
voor de degelijkheid onzer lezende klasfe. S C H L O S S E R ,
d i e , getuige zijne gunftige beoordeeling van it Archives van
den Heer G R O E N V A N P R I N S T E R E R (in de Heidelberger
Jahrbücherj,
ook het goede onzer historifche literatuur op
prijs weet te dellen, ondervinde h e t , dat ook wij de verdienden van den Duitfche» Gefchiedkundige naar billijkheid
weten te waarderen!
Enkele zinftorende drukfeilen hadden wel mogen worden
opgeteekend. Overigens is de uitvoering van dit werk eenvoudig en goed. Een ruim debiet beloone de onderneming
des Uitgevers!

Schetfen van het Eiland Java en deszelfs onderfcheidene Bewoners. Naar
het Hoogduitsch van P F Y F F E R V O N
N E u E C K , voormalig Zwitfersch Officier is dienst van het
Nederlandsch Gouvernement in OostindiS. Te Amjlerdam
bij J. C. van Resteren. 1838. In gr. 8vo. XXIF en 259
bl. ƒ 2 - 4 0 .
t

E e n veeljarig verblijf in het op den titel genoemde gedeelte
van Oostindi'ê flelde den Schrijver in flaat, zich met de zeden , gewoonten, behoeften eu taal der inboorlingen en bewoners bekend te maken. De vergelijking van zijne berigten
met die van anderen pleit voor zijne waarheidsliefde; terwijl
het hier behandelde onderwerp zeer zeker de opmerkzaamheid waardig is van den Nederlandfchen lezer, bij wien than*

de Nederlandfche Oostindifche bezittingen te befchouwen zijn
als de zuilen, waarop de welvaart en het geluk van ons
dierbaar Vaderland zijn gebouwd. Ten einde onze Lezers
eenigermate in de gelegenheid te fteilen, om te weten, wat
zij in dit werk vinden zullen, laten wij hier de opgave van
den inhoud volgen. Ifte Hoofdduk. Topographifche en ftatistieke fchets van Java.
I I . Natuurlijke Historie van Java.
I I I . De Javaan, befchouwd onder een ligchamelijk en zedelijk opzigt. IV. Algemeene levenswijze der Javanen. V.
Godsdienst der Javanen. VI. Kunflen en Wetenfchappen.
V I I . Burgerlijk en krijgsmagtig Beftuur. V I I I . Levenswijze
der Europeen op Java. IX. Tafereel der onderfcheidene Na
tiën , die het eiland Java bewonen. X. Befluit. Nalezingen. — Wij erkennen, dat meer grondige en volledige be
rigten over Nederlandsen - Oostindië door Nederlanders deels
kunnen geleverd worden, deels werkelijk geleverd zijn. Maar
men behoort, gelijk de Vertaler te regt aanmerkt, niet uit
het oog te verliezen, dat de Schrijver op niets verder aanfpraak maakt, dan op het leveren van Scketfen, dat i s , van
een vlugtig overzigt van Java;
terwijl men echter deze
fchetfen vol zal vinden van daadzaken, welker bijzondere
merkwaardigheid niet kan worden miskend. Indien aan het
werk een minder bekwame Vertaler ten deel gevallen w a r e ,
dan zou het eenigermate kunnen befchouwd worden als ver
ouderd en niet meer van toepasfing op Java's tegenwoordigen toëitand, die zoo zeer is veranderd na het jaar 1827,
toen de Schrijver dit eiland verliet, onder het beftiuir van
den Generaal V A N D E N B O S C H ; maar in de nalezingen
heeft de Vertaler zijne aanmerkingen tot verduidelijking, of
ook wel tot teregtwijzing, verzameld. Voor Lezers, die
minder op de avonturen, in eene gewone reisbefchrijving
voorkomende, dan op wetenswaardige zaken gezet zijn, is
het werk, gelijk het in onze taal thans wordt aangeboden,
eene welkome bijdrage.

Iets over het Ontwerp eener zoogenaamde Giro- of Handels
bank; bij gelegenheid der Recer.fiën van het werk van den
Heer w. c. M E E S , Proeve eener Gefchiedenis van het
Bankwezen in Nederland, gedurende den tijd der Repu
bliek , door j . A C K E R S D I J C K , Hooglecraar aan de Vut-

verfiteit te Utrecht. Te Rotterdam,
1839. In gr. 8yo. 68 Bl. f: - 70.

bij

W. Mesfcherr.

.Fe- regt is Prof, A C K E R S D IJ C,K verontwaardigd over den
onbefcheiden toon der drie Recenfiën van het werk van den
Heer M E E S , gelijk die Recenfiën voorkomen in hst Handelsblad van 5 , 9 , 11 en 17 Oct. 1838, den Konst en Letterbode van 26 O c t . , 2 en 6 N o v . , en den Gids, N ° . XI
van hetzelfde jaar. Ook hij houdt, even als w i j , het voor
waarfchijnlijk, dat die drie Recenfiën het werk zijn van denzelfden perfoon, en wel denkelijk van h e m , die in der tijd
de Bedenkingen over het Crediet, Gedachten over den Handel, en welligt meer van die ftrekking, nameloos in het licht
heeft gegeven, en wiens doel niets anders w a s , dan de nu
voorloopig althans mislukte oprigting eener Girobank, die
crediet zou geven, zonder ooit te betalen. Kort, krachtig
en helder verdedigt de Hoogleeraar de ware wetenfchap tegen alle (lichters van luchtkasteelen en bevorderaars van
windhandel; want het geliefkoosde ftelfel der vijanden van
den Heer M E E S verdient geenen beteren naam, en met juistheid zegt Prof. A C K E R S D I J C K , bl. 5 1 , hetgeen hij vervolgens nog nader uiteenzet, dat die foort van Bank, welke
door de beftrijders der wetenfchap, gelijk die alom in Eu.
ropa onderwezen en verdaan w o r d t , zoo gaarne zou worden
opgerigt, eene Bank zou zijn, welke infolvcnt opgerigt werd.
De kundige Lezer oordeele en kiezel

Notice Historique fur l'établisfement et les progrês de la
Socidté établie dans les Pays-Bas pour famélioration morale des prifonniers; fuivi du Reglement de la dice Socidté. Par J E A N E T I E N N E H O L L E T . Amfterdam, chez
S. de la Chaux et Fils. 183S. 8vo. 120 pag. ƒ 1 . 5 0 .
Kfet Voorberigt vermeldt de reden, waarom- dit werkje het
licht ziet. Niet alleen enkele perfonen uit het buitenland,
maar ook menschlievende Vereenigingen, of Gouvernementsadminiftratiè'n, uit verfchillende oorden van Europa, wensch.ten het op den titel genoemd Genootfchap, in deszelfs
aard, doel en werkzaamheden, te leeren kennen; dan daartegen bleef de onbekendheid met onze moedertaal, bij den
vreemdeling, eene groote, foms onoverkomelijke, zwarig-

heid In den weg leggen; en van hier, dat deszelfs Hoofdbeftuur befioot, aan een' zijner medeleden, den Heer M o L L E T , tevens Secretaris voor de buitenland fche betrekkingen,
de taak op te dragen, o m , door het opftellen van dit ge
fchrift in de Franfche taal, aan eene wezenlijke behoefte te
voldoen.
De Schrijver heeft dezen zijnen arbeid opgedragen aan zij.
ne Medehoofdbeftuurders, en hij deed zulks in weinige,
maar veelzeggende ' en hartelijke bewoordingen. Aandoenlijk
zelfs is het Mot dier Opdragt, die wij hier, vertaald, laten
volgen: „ De betrekkingen, die ik met UI. aanknoopte,
„ hebben mij den oogenbtik doen zegenen, waarin uw Va„ dcrland het mijne geworden i s ; en alhoewel mijn hart nog
„ (leeds in liefde wordt aangetrokken door dat Zwitferland,
„ waar ik het eerfte licht aanfchouwde, zoo beklaag ik het
„ mij niet, hetzelfde lot met den Rijn te deelen, d i e , af„ gedaald van de bergen van Helvetic, zijnen loop in d e
„ vlakten van Holland gaat eindigen; vermits mijne laatfte
„ blikken zich kunnen vestigen op die achtingwaardige vrien„ den, die eenige mijner laatfte levensjaren verzoet hebben,
„ door het bekoorlijke hunner Vereeniging zoo w e l , als door
„ het voorbeeld hunner deugden."
N a , in het Voorberigt, eenige algemeene denkbeelden,
zoo wel ten aanzien van het in dit Rijk aangenomen gevangenisftelfel, als van de beginfelen, die door het Genootfchap
worden aangekleefd, kortelijk ontwikkeld te hebben, behan
delt de Schrijver, in acht Hoofdafdeelingen, de volgende on
derwerpen : 1°. Oorfprong des Genootfchaps. 2°. Verrigtingen van het Gouvernement, met opzigt tot gevangenisfen en
gevangenen, 3°. Betrekkingen des Genootfchaps tot het Gou
vernement. 4°. Betrekking van hetzelve tot de gevangenen.
5°. Betrekking van hetzelve tot de ontflagenen. 6°. Binnenlandfche betrekkingen des Genootfchaps. 7 ° . Deszelfs betrek
king tot het buitenland, 8°. Befluit. Wordende hierachter de
vertaling van het Reglement des Genootfchaps gevonden.
Het blijkt, dat de Schrijver, bij het opftellen van dit
werkje, een gepast gebruik gemaakt heeft van de jaarlijkfcha
Verflagen, van wege het Genootfchap in 't licht gegeven,
waardoor dan ook dit gefchrift inzonderheid rijk in zaken
mag genoemd worden. Inderdaad, dit werkje mag als de
quintesfence van algdeze meer uitvoerige Verflagen worden
aangemerkt; en moet men zich verwonderen, dat bet Ge-

nootfchap, mee zoo geringe middelen, in verhouding cot dc
groote behoeften, en in zoo weinige jaren, zoo veel goeds
heeft mogen tot ftand brengen of helpen bevorderen. Hoogstbelangrijk zijn de mededeelingen, bl. 72 te vinden, en waaruit blijkt, d a t , van den jare 1828 tot 1837, een getal van
2903 ontflagenen tijdelijk zijn onderdeund, en 564 aan een
middel van beftaan zijn geholpen; van deze 3467 individus
hebben, volgens ingekomene berigten, een aantal van93zich
de hulpbetooning, aan hen bewezen, onwaardig gemaakt;
dan men mag teregt vragen: wat zou er van die 3467 geworden zijn, indien het Genootfchap zich deze ongelukkigen
niet had aangetrokken? Immers, de zorg voor gevangenen
en ontflagenen, althans in den zin en geest des Genootfchaps, w a s , tot vóór weinige jaren, ook in ons Vaderland,
eene geheel vreemde zaak.
De Tabel, op bl. 7 3 , is een gedenkftuk der weldadigheid
van diegenen onzer Landgenooten, d i e , alle vooroordeelen
ter zijde (lellende, in 1823 en vervolgens, de nieuwe InfteU
ling hielpen vestigen en federt opgebouwd en gefchraagd
hebben. Immers blijkt uit dezelve, d a t , van den jare 1825
tot 1837, vóór onderwijs en invoering van arbeid in de gevangenisfen, zijn bedeed ƒ 30,502: 8 7 ; dat aan ontflagenen
is verftrekt ƒ 3 4 , 5 5 5 : 9 2 ; dat de kosten van adminidratie
hebben beloopen ƒ 27,948 : 5 4 , en dat e r , in 't geheel, in
dertien jaren, een kapitaal van ƒ 9 6 , 4 5 9 : 4 5 door ongeveer
vierduizend onzer Landgenooten, ten nutte van gevangenen
en ontflagenen, is bijeengebragt.
Het is der aandacht van den bekwamen en der zake kundigen Schrijver geenszins ontfnapt, dat onze Nederlandfche
gevangenisfen en derzelver inrigting, over het geheel, nog
geenszins zijn, wat m e n , omtrent een en ander, als wenfchelijk mag befchouwen, uitgaande van het beginfel: dat
de gevangenisflraf tevens middel tot verbetering van den misdadiger behoort te zijn. D a n , hij gaat hierbij, aan de eenè
zijde, wel met rondborftigheid, maar ook tevens met befcheidenheid, en onder erkentenis van het bedaande goede,
t e werk. Recenfent huldigt hierin de wijze voorzigtigheid
des Schrijvers te meer, omdat er alle grond beftaat voor de
onderftelling, dat het de bedoeling is van het Hoog B e d u u r ,
óm eensdeels in de lokaliteit der des behoevende gevangenisfen , anderdeels in h e t , tot hiertoe gevolgd, gevangenisfielfel, die verbeteringen in te voeren, die zoo wel door het
5
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voorbeeld, elders gegeven, als door eigene ervaring, als
nuttig en doelmatig erkend zijn. Maar daarenboven befchouwt
Recenfent het als gepaster, om beftaande leemten en gebre
ken,"wier herdel en verbetering van het Rijksbefluur afhan
g e n , befcheidenlijk ter kennis van dat Beduur te brengen,
dan dat men een overzigt daarvan geve aan het publiek, en
nog wel (gelijk met het onderhavige werk het geval is) aan
een buitenlandsch publiek, te eenemaal onvermogend, om de
beftaande kwaal te verzachten of weg te nemen.
Van vele zijden beveelt zich dit werkje, alhoewel oorfpronkelijk ten behoeve van den vreemdeling opgedeld, ook
voor den Nederlander als belangrijk aan, wanneer hij begeerig mogt zijn, om van eene vaderlandfche Indelling, waar
omtrent onkunde en vooroordeel geheel verkeerde denkbeel
den vormen cn verbreiden, duidelijke en welgegronde begrippen te erlangen. Niemand zal dit boek onbevredigd uit
de hand leggen, en een iegelijk, die de waarheid liefheeft,
z a l , door de lezing, van dit eenvoudig Verflag, indien hij
tot hiertoe vreemd bleef aan deze Inrigting, zich gewis op
gewekt gevoelen, o m , door de uitgave van flechts één dui
ver 's weeks, een penningsken te offeren op het altaar der
menfchenliefde.
Recenfent bevond zich dikwerf in de gelegenheid, om met
de bedoelingen en werkzaamheden des Genootfchaps, ook in
bijzonderheden, bekend te worden, en maakt daarom aan het
einde van dit verflag de woorden des Heeren M O L L E T ,
bl. 15 van het Voorberigt, gaarne de zijne: „ Ik zal hier
„ bij het gezegde niets meer voegen dan eenige woorden,
„ ter verklaring van hetgeen ik door het Boetedelfel verda.
„ Het is h e t , door alle denkbare middelen, in praktijk bren„ gen van het voorfchrifc des Bijbels: „ Heb berouw en
„ bekeer u , en uwe zonden zullen u vergeven worden." In„ dien de gevangene, welke zijne misdaad ook z i j , daarover
„ berouw gevoelt, zich in waarheid boetvaardig toont, en
„ hij daarvan doet blijken, door een onderworpen, ootmoe„ dig, befcheiden en arbeidzaam gedrag, gedurende zijn ver„ blijf in den kerker; heeft hij dan niet de vergeving ver„ diend, die h e m , onder deze voorwaarde, beloofd was?
„ En die vergeving, wordt deze hem volkomen verleend,
„ waar men zich alleen bepaalt, om hem de deuren van het
„ verblijf der fmart te openen? Behoort men niet, gelijk„ tijdig, hem de helpende hand te reiken, en de aanwending
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„ der middelen gemakkelijk tc maken, tot het verkrijgen
„ eener eerlijke betrekking, waarin hij zich het onmisbaar
„ dagelijksch brood kan verfchaffen, zonder de toevlugt te
„ nemen tot zijne voormalige afdwalingen? Edele en edel„ aardige zielen, fpoedt u dan ter onzer onderlteuning ! Uw
„ e i g e n welbegrepen belang raadt u zulks, de menschheid
„ fchrijft het u voor, en de liefde, die deugd, welke alle
„ andere overleeft, maakt het u ten pligt! De Zaligmaker
„ der wereld beveelt u , uwe vijanden lief te hebben, en hen
„ wél te doen, die u haten en vervolgen; met des te meer
„ reden geldt d i t , zonder twijfel, omtrent h e n , die opgc„ houden hebben zulks te doen. Moge eiken dag het getal
„ van hen aangroeijen en zich verdubbeien, tot wie deze
„ oproeping niet vergeefs is gerigt geweest!"

M- V A N G E Ü N S , over het gebruik en misbruik van flerke
Dranken, bewerkt tot een Volksboek voor den tcgenwoordigen tijd, door o. G . H I L D R I N G.' Te Groningen, bij
J. Oomkens. 1839. In kl. 8vo. VIII en 163 bl. f-.. 60.
H e t misbruik van flerke dranken! Welk waar menfehenvriend, die over deze zaak ernftig nadenkt en met den toe
ftand onzer natie bekend i s , zoude niet gaarne alles aanwen
den , om het te keer te gaan ? Hoe ligtzinnig en onnaden
kend handelen toch z i j , die met de thans opgerigte Matigheidsgenootfehappen fpotten, e n , hoezeer voor zichzelven
het misbruik afkeurende, echter geene pogingen willen aan
wenden , o m , door raad en voorbeeld, door invloed en ver
maning, het kwaad, in den kring, waarin zij werken k u n .
n e n , te keer te gaan! Het gewone fpreekwoord: „ h e t mis
bruik neemt het gebruik niet w e g , " (abufus non tollit ufumj
geldt hier niet, want het gebruik zelve is veelal reeds mis
bruik. Men begint het in te zien. God geve , dat het niet
te laat z i j ! — N e e n , flerke dranken, die het bloed ver
hitten en eene koortsachtige opgewektheid in het ligchaam
brengen, zijn noch voor redelijke menfchen noodig, die eea
vrij gebruik hunner vermogens behoeven, noch voor zede
lijke wezens gefchikt, die te allen tijde God moeten ver
heerlijken en Zijnen wil volbrengen. Kan men inderdaad een
afzigtelijker, walgelijker tooneel uitdenken, dan hetgeen ons
een dronkaard vertoont ? Zijne menfchelijkheid heeft bij u i t -

gefchud en zijne vrijheid verloren; eene vreemde hand moet
hem geleiden, en eene onzalige drift vervoert hem dikwerf
tot de gruwzaamfte buitenfporigheden en misdrijven. Is dat
de mensch naar Gods beeld gefchapen? Is dat het pronkiluk der fchepping op aarde? En wie peilt de ellenden,
d i e , door het toedoen van zulke rampzalige flaven hunner
lusten, onder hunne betrekkingen en in hunne gezinnen wor
den gedicht? Zoo er ooit eene zaak i s , die eene edele
geestdrift verwekken moest, het is deze. De vrijverklaring
der (laven, die elk mensch, waardig dien naam te dragen,
toejuicht, geldt ons nog minder dan d i t ; hier willen wij
duizenden vrij maken en hunne kinderen met hen, die rond
om en met ons leven. En men vreeze n i e t , dat er het
menschdom iets bij verliezen zal. Hoe dikwerf het ook her
haald worde, is het nog niet overtollig: het gebruik van
fterke dranken is voor de infpanning van krachten voldrekt
niet noodig. De wonderen van heldenmoed, die Griekenlands oude vrijheid vestigden; de groote daden van L E O N I D A s , M i L T i A D E s en T H ó i i S T o c L E s waren geenszins
de vruchten van eenen bedwelmenden en prikkelenden drank;
en de onflerfelijke zangen van H O M E R U S zijn evenmin als
de meesterdukken der P H I D I A S S E N uit een dronkenmansbrein voortgekomen.
Wij wenfchen daarom, dat de goede zaak moge zegevie
r e n , en hopen, dat ook het Volksboekje, ' t welk wij aan
kondigen en dat een' fchat van nuttige zaken behelst, op
eenen vruchtbaren en wekoebereiden akker zijne milde za
den uitdrooije. Menfchenvrienden , Christenen, alwat uwe
hand vindt om te doen, doet dat met al uwe magt, eer de
nacht komt, waarin niemand werken kan!

Proeve eener Recenfie door een niet-recenferend
Schrijver.
Ook onder den titel van: Alweder iets over het Griekfche
Treurfpel, door v. V A N L I M B U R G B R O U W E R . Te Gro
ningen , hij W. van Boekeren. 1839. In gr. 8vo. IF en 39
bl.fi60.
dan is wel zeker de Heer V A N L I M B U R G
bevoegd, om zijne gedachten, of liever zijne
nadere gedachten, over het Griekfche Treurfpel mede te
Indien iemand,
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deelen. Maar al is men door en door geleerd, al bezit men
fijnen fmaak en warmte van gevoel, echter is men daardoor
nog niet onfeilbaar. Immers Prof. G E E L , de Heer j . w.
E L I N K S T E R K , en de op eeae eenigzins andere wijze, zoo
't fchijnt, zich gevormd hebbende of gevormd zijnde, aan
den beoordeelaar dezer Proeve insgelijks onbekende, Recen
fent van het werkje over den Schrik en het Medelijden in het
Griekfche Treurfpel, die in dit Tijdfchrift zijn gevoelen ge
uit heeft; al die Heeren bezitten bekwaamheid en talent.
Echter verfchillen zij in denkbeeld. Bij gevolg moet nu eens
d e z e , dan gene op he,t eene of andere punt hebben gedwaald.
Wat nu de thans aangekondigde Proeve van den Heer
L I M B U R G B R O U W E R betreft, volkomen kan Recenfent
zich vereenigen met zijn gevoelen over de vrees (niet fchrik)
en het medelijden in het Griekfche Treurfpel. Wat de befchouwing van O R E S T E S als %vhee betreft, zoodat hij door
A P O L L O niet alleen gelast, maar gedreven word.t, om zijne
moeder te ftraffen, ook hiermede kan Recenfent zeer wel
inftemmen. Naar de Godsdienstbegrippen der Grieken, hield
het fluitende der daad natuurlijk op door het bevel en de
aanblazing. O R E S T E S , in zijn binnenfte alzoo worftelende
met het tegen een hem gedaan Goddelijk gebod in ftrijd ko
mende menfchelijk gevoel, geraakt in eene tragifche ftelling,
gelijk aan die van A B R A H A M , toen hij meende op bevel
van J E H O V A zijnen zoon I Z A A K te moeten Aagten.
Maar dat E L E C T R A haren broeder toeroept: Tref haar
nog eens, zoo gij kuntI neen, dit fchijnt ons noodeloos tot
den aanleg van het ftuk. Dit geeft er. iets afgrijfelijks aan.
Immers E L E C T R A had geenen last van A P O L L O te vol
voeren. Zoo men S O P H O C L E S niet vergoden w i l , dan moet
men hier den Recenfent in de Letteroefeningen gelijk geven.
Het is waar, de Grieken dachten en gevoelden in vele opzigten anders dan wij. Doch wat algemeen menfchelijk ns,
dat is zoo wel antiek als hedendaagsch, wat het grondbeginfel betreft. Alleen de toepasfing daarvan k a n , nit hoofde
van deze of gene begrippen, gewijzigd worden. Zeer juist
beweert dan ook de Heer V A N L I M B U R G B R O U W E R , dat
men met de hulpmiddelen, die ons tegenwoordig ten dienfte
ftaan, al mist men v e e l , waarvan een Grieksch Dichter par
tij kon trekken, even zoo goed een voortreffelijk Treurfpel
zou kunnen vervaardigen, als men dit in Griekenland deed.
Met andere woorden, zoo b. v. S O P H O C L E S in onzen tijd

leefde en voor onze tijdgenooten werkte, zou hij even in.
drukwekkende, fchoon op eenigzins anderen leest gefchoeid e , Tragediën leveren. Den Rei en nog veel meer moeten
wij thans wel opofferen; doch daarentegen gedoogde de inrigting van het Griekfche tooneel, of wel de nationale be
grippen der oude Grieken, geene vooritelling van liefde of
minnenijd in het Treurfpel. Naar het Recenfent voorkomt,
zou men die hartstogten, mits tragisch werkende, niet alleen
in ftukken uit de Middeleeuwen en den hedendaagfchen tijd
kunnen behouden, maar ook in Griekfche ftukken, voor een
hedendaagsch tooneel bewerkt, mogen invoeren. Want wel
behöoren zij niet tot de oude, tegenwoordig voor onveranderde opvoering ongefchikt géworden, Tragedie; maar zij
zijn echter geenszins vreemd aan het karakter en de zeden
der Ouden. Of wat noopte P A R I S tot het fchaken van
HELENA?
Waarom toog A G A M E M N O N met al zijne Griek
fche bondgenooten ter verdelging van Troje ? Wat was de
reden der gramfchap -van A C H I L L E S ? — Liefde en min
nenijd , benevens de uit die hartstogten ontdane wraakzucht
en wanhoop, waren niet beneden de waarde van het Hel
dendicht: waarom zouden z i j , in hunne vreefeiijke werking,
in een Treurfpel niet mogen worden voorgefteld? Verkozen
dit de Grieken niet, waarom zijn de hedendaagfchen aan hun
voorbeeld gebonden, al fchilderen zij Grieken uit de helden
eeuw , die toch eveneens menfchen waren als wij ? Op dit
punt moeten wij inzonderheid verfchillen van hetgeen de
Letteroefenaar zegt, bl. 21 van N ° . I voor Jan. 1839.
Wat eindelijk 'het karakter van c R E o N aangaat, hier fchijnt
ons zoo wel de Heer V A N L I BI B U R G B R O U W E R als de
Heer E L I N K . S T E R K te dwalen, fchoon beider gevoelens
lijnregt tegen elkander overftaan. S T E R K oordeelt zeker te
gunftig over C R E O N : want het Noodlot of Godsbeftuur is
regtvaardig, en zoo C R E O N zulk een voortreffelijk Vorst
ware geweest, als waarvoor S T E R K hem groet, dan zou
hij door T I R E S I A S , door het Noodlot, ja eindelijk door
zichzelven niet zijn veroordeeld. Maar was hij een huiche
laar,
gelijk V A N L I M B U R G B R O U W E R hem afmaalt?
Neen! Vooreerst, een huichelaar, een veinsaard, moge in
een hedendaagsch Drama te pas komen, cf in een ftuk van
K O T Z E B U E onmisbaar zijn; zulk een karakter, zoo het
ten minfte niet met zekere grootheid gepaard gaat, is verre
beneden de waardigheid der Tragedie. En C R E O N , zoo
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zijne aanfpraak, .waarbij hij de grondregelen van zijn beftuur
openlegt, geveinsd ware geweest, zou geene historifche
grootheid bezitten; hij zou laag en verachtelijk zijn. Ten
tweede, de drift, die C R E O N veelal beheerscht, verbiedt
h e t , huichelarij in hem te onderftellen. Ten derde, al is de
Rei niet onfeilbaar, indien C R E O N geene loffelijke hoeda
nigheden en goede beginfelen bezeten had, de R e i , in de
A N T I G O N E uit de oudflen des volks, dus uit de verftandigften en eerwaardigften, beftaande, zou hem niet zoo toe
gejuicht en aangehangen hebben. Doch waarom zich liever
c R E o N niet voorgefteld , als in het algemeen pligtlievend
en opregt, maar uitermate geftreng van aard, hoog denkende
van het oppergezag der Vorflen, vaderlandlievend, maar
juist daardoor met afkeer vervuld tegen h e m , die de wape
nen tegen dat Vaderland, welks zoon hij w a s , voor eigene
grootheid gevoerd had. Een geftreng en oploopend karakter
vervalt daardoor tot wreedheid, tot onregt. Alzoo werd
zelfs een C R E O N voor het Godsgerigt ftraffchuldig. Trou
wens overdrijving, ook in het b e s t e , doet den mensch dwa
len. De edele A N T I G O N E , door wanhoop overmeesterd,
beneemt zich het leven. Zonder te groote overijling zou zij
gered zijn geweest. Z i j , zoo wel als E U R Y D I C E , zijn zelve
de oorzaak ven haren dood. — Hoe ontzettend! Hoa dee
len wij in het treurig lot van zoo vele achtingwaardigen,
d i e , door verfchillende hartstogten weggefleept, zich in het
ongeluk ftorten! Bij de overpeinzing daarvan beven wij
voor onszelven. Wij behoeven geene booswichten te zijn,
o m , bij eenen zamenloop van omftandigheden, ftraffchuldig
en ongelukkig te worden. Indien wij de A N T I G O N E van
S O P H O C L E S uit zulk een oogpunt befchouwen, zullen wij
door vrees en medelijden, in dien z i n , waarin de Heer V A N
LIMBURG
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zelf dat w i l , worden gelouterd.
Bij elke andere beoordeeling van C R E O N mist de Tragedie
haar doel.

Jacobaas Weeklacht
VAN

1839.

op het Huis te Teylingen. Door Mr. j .
Te Amjlerdam, bij P. Meijer Warnars.
In gr. Bvo. 24 Bl. f: - 30.

LENNEP.

Sedert geruimen tijd had de eertijds zoo vruchtbare Muze
van den Heer V A N L E N N E P ons flechts weinige dichterlijke

produkten aangeboden, en R e e . zal niet ontveinzen, dat hij
met leede oogen z a g , hoe de Dichter der Nederlandfche Le
genden en der Academifche Idyllen zich meer uitfluitend aan
den proza-roman fcheen toe te wijden. In den voorgaanden
winter echter vernam hij met genoegen, dat bij eene open
lijke vergadering van het Koninklijk Inftituut door V A N L E N 
N E P een nieuw dichtftuk was voorgedragen. Slechts ééne
ftem van goedkeuring en lof deed zich van alle kanten hooren, en met verlangen zag men de uitgave van Jacobaas Wee
klacht te geraoet. Aan dat verlangen is thans zoowel in de
werken des Inftituuts als door dezen afzonderlijken druk vol
daan, en er valt niet aan te twijfelen, of de algemeene ver
wachting zal rijkelijk zijn bevredigd. Naar het oordeel van
R e e . , hetwelk inftemt met dat van zoo vele bevoegde regt e r s , is dit kleine ftukje een juweel van goeden fmaak, van
waarachtige poëzij, van diep gevoel, van wezenlijke kunst,
die de hoogte der fchijnbaarfte eenvoudigheid en kunfteloosheid heeft bereikt, en hij getroost zich de lezing van menigen lijvigen dichtbundel zonder poëzij, indien hij van tijd
tot tijd zich mag verkwikken met ftukken, als Jacobaas
Weeklacht.
Het is een gelukkig denkbeeld van den Dichter, j A C O B A
V A N B E I J E R E N op het Huis te Teylingen tot zijn onder
werp te hebben gekozen. De fchoone, maar rampfpoedige
v r o u w , de fiere Landsgravin, wier leven zoo rijk was aan
treurige lotwisfelingen, dikwijls door hare eigene fchuld ver
oorzaakt , nu van rang en magt beroofd, op een eenzaam
kasteel in kwijnende ziekte den dood te gemoet gaande, welk
een fchoon onderwerp ter poëtifche behandeling! Gelukkig
ook is de keuze, om haar zelve als fprekende voor te ftellen, of liever, om de verfchillende denkbeelden, die m
oogenblikken van ernftig nadenken bij haar moesten oprijzen,
in natuurlijke en ongedwongene, maar tevens hoog kunftige
volgorde woorden te geven. De vijfvoetige jambe, die hier
de plaats van den ftijven alexandrijn of van de te gemeenza
me legendemaat vervangt, leent zich uitftekend, om de zwaar
moedigheid uit te drukken, die natuurlijk den grondtoon van
dit dichtftuk uitmaakt, en heeft tevens eene eenvoudigheid,
die voor dergelijke befpiegelingen onmisbaar i s , en eene verfcheidenheid, die voor eentoonigheid vrijwaart. Ook de taal
is in overeenftemming met het onderwerp; zij is eenvoudig;
zij heeft niets van die conventionele poëtifche woorden, waar-

in de eenige poëzij van zoo velen onzer foi-difant Dichters
bedaar. De poëzij zit bier in de z a a k , in de gedachte, in
het gevoel, in de natuurlijke uitdrukking v a n dat gevoel.
Hoe verfchillende ook beide ftukken zijn, R e e . gelooft,
Jacobaas Weeklacht, wat het genre betreft, te moeten ftellen
n a a s t de Lament of Tasfo, dat meesterftuk van B Y R O N ' S
dichtgenie, ook d o o r V A N L E N N E P vertaald.
Het ftuk vangt aan met de b e f c h r i j v i H g van j A C O B A'S
flapelooze n a c h t e n , en reeds de eerfte regels ademen een'
weemoed, die zich als onwillekeurig aan den lezer mede
deelt. De lijderes ftaat ons terftond levendig voor oogen, die
de lange en flapelooze nacht,
Die rust aan de aard, maar haar geen laafnis

bracht,

doorworfteld heeft, voor wie
V is maanden reeds geleden ,
Dat haar geen flaap weldadig de oogeleden
Gefloten heeft,
of, zoo zij al diep, die flaap fchonk haar geen rust,
bij V vruchteloos beflrijden
Van fchimmen , die het malend brein zich

teelt,

en
Waaruit zij zich niet losfeheurt, dan benaauwd,
Het bleek gelaat met tapplend zweet bedaauwd
En ziek van angst.
Ook de morgen vermindert haar verdriet niet; maar dan kan
zij toch vveder
geregeld en bedaard
Herdenken aan hetgeen zij heeft geleden ,
Aan V geen zij was en V geen zij is op heden,
en bij het als onwillekeurig haar ontfnapte woord van vroe
ger heil keeren hare gedachten tot het voorledene terug.
Zij gaat hare gefchiedenis door, haar eerfte huwelijk en weduwfehap, hare liefde v o o r A E K E L , haren moeijelijkentoe
ftand als Landsgravin, haar huwelijk met Graaf J A N , zijn
fchandelijk gedrag, hare eigene dwalingen en verkeerdheden,

en de ftraf, waarmede zij daarvoor moest boeten. Er is in
dit gedeelte van het dichtftuk veel karakteristieks, dat ge
tuigt, hoezeer de Dichter zich geheel in J A C O B A'S tocftand heeft verplaatst; van den eenen kant fpreekt de trotfche e-n eerzuchtige Gravin, de dóchter van W I L L E M V I ,
van de andere zijde de zwakke, naar liefde hakende v r o u w ,
die, niet geleerd hare driften te beteugelen, aan de infpraak
van den hartstogt alles opoffert; beide karaktertrekken ver
eenigen zich treffend, als zij zegt van Graaf J A N :
En toch, ik had dien fmaad vergeten konnen ,
Hij had wellicht mijn liefde nog gewonnen,
Zoo hij voor 't minst zijn feilen had vergoed
Met ééne deugd, met mannelijken moed.
De gedachte aan den fmaad, haar aangedaan, roept haar
een tooneel harer kindschheid voor den geest, als haar Va
der W I L L E M zich over haar bezit en hare vooruitzigten
verblijdde, en treffend is het flot van deze herinnering:
Wat bleef mij van mijn heerfchappij ? — Dit flot.
En van mijn volk, mijn heir, mijn duizendtallen?
. . . Daar gaan zij ginds, mijn machtige vazallen !
Er ligt in dezen laatften regel eene diepte van gevoel, eene
bitterheid van gewaarwording, die zich in ons eigen harte
overftort. Maar hoe fchoon is hier de overgang tot zach
tere aandoeningen, wanneer bij de herhaling van dit: Daar
gaan zij, de fchilderachtigfte befchrijving wordt gevoegd
van de eenvoudige flotbewoners, niet om eenige fraaije re
gels te pas te brengen, maar om bij J A C O B A den wensch
te doen geboren worden, dat ook haar lot gelijk aan het
hunne mogt zijn! Eens had zij geloofd, dat dit mogelijk
ware. Zij had in dat vooruitziet van de Grafelijke kroon
afftand gedaan en den geliefden B O R S E L E N gehuwd. Maar
zij had zich bedrogen: want hij,
Hij acht den prijs te hoog , dien zij

betaalde,

en
Meer dan zij betreurt zijn ziel V gemis
Der heerfchappij, die haar ontnomen is.

Bitter en grievend is die teleurftelling, en hartroerend hare
klagt, omdat haar de moedervreugd was onthouden. De
Dichter zag juist en voelde fijn, toen hij de ongelukkige
zich liet verliezen in de gedachte aan datgene, wat zij voor
haar kind zou gedaan hebben, en de fchoonheid der uit
drukking moet door ieder gevoeld worden, als zij fpreekt van
langzaam, zoetjens
D ' onwisfen tred der wankelende voetjens
te beduren. Maar niet minder gelukkig is hierop de over
gang tot geheel andere denkbeelden. Het is dat kind, waar
naar zij wenscht, hetwelk hare gedachten afleidt. Indien zij
een* zoon had, ach wat zou hij zijn?
Een fpeelpop voor oproerige onderzaten !
Een doelwit voor den haat van F L I P S !
En zoo vestigen hare gedachten zich onwillekeurig op de
zen. Dat was de man, die aan hare zijde had moeten ftaan,
de m a n , die voor haar Vaderland noodig is. Het gevoel der
vrouw gaat hier weder over in dat van de Gravin van Hol
land, en J A C O B A is voor een oogenblik weder de moedige,
trotfche, eigenzinnige, wraakgierige dochter van W I L L E M .
Dat gevoel fpreekt uit hare taal, die levendig, vurig, drif
tig wordt. Maar het duurt flechts een oogenblik, en die
geestdrift is voorbij. Zij voelt
ook thans de wraakzucht haar verlaten;
Haar geest wordt dof; haar levenskracht neemt

af,

en bij het naderen van het graf
Betaamt het niet aan vijandfchap te denken.
A c h , zij gevoelt te zeer, hoe veel vergeving zij zelve be
hoefde; en zoo komt zij terug tot datgene, waarmede zij
was aangevangen, tot de onrust en kwellingen, die haar dag
en nacht pijnigen, bij de herinnering van het kwaad door
haar gedicht, het bloed, door haar vergoten, en die haar
hare weeklagt met een innig gebed tot de Moedermaagd doen
eindigen.

De Dichter zelf voegt er nog eenige regelen b i j , die volkomen bij het ftuk pasfen en het waardig befluiten, zoodat
de indruk, dien men van hetzelve wegdraagt, die is van innig medelijden met de ongelukkige, en dat men hem van
ganfcher harte de regels nazegt, waarmede hij zijn ftuk eindigt, en waarvan de laatfte als eene gulden fpreuk, op duizend gevallen toepasfelijk, in ieders hart behoorde gegrift
te ftaan:
Blijven ons haar bittre rampen nutte les en leering biên;
Maar geen vonnis! — Maar geen haat meer, die alleen de
fchuld vil zien.
Neen, ons hart betreur'' de zonde, met de rampen,die zij baart; —
Maar het oordeel over zondaars heeft de Heer voor zich bewaard.
Zietdaar den inhoud en den lof van dit voortreffelijk dichtftuk! Als kleine, bij eenen nieuwen druk gemakkelijk te
verbeteren vlekjes, noemt R e e . het herhaalde: En toch, dat
wat dikwijls komt, en den te langen volzin bl. 6.
De Heer V A N L E N N E P verrijke onze poëzij nog dikwijls
met zulke verzen! Hij zal er meer duurzamen roem mede
behalen, dan door fommige zijner grootere, ook proza-ftukk e n , hoeveel goeds ook deze bezitten. Romans fchrijven,
gelijk de zijne, doen er meer; maar weinigen, zeer weinigen
zijn in ftaat, eene Jacobaas Weeklacht te dichten.

Gedichten van H . M A R o N I E R . Te Rotterdam,
nands. 1838. In gr. Svo. VIII en 240 bl.fl-

D e Heer

bij A. Wij60.

M A R O N I E R is reeds lang genoeg als Dichter bij
ons publiek bekend, om eene uitvoerige beoordeeling van
zijnen dichttrant overtollig te maken. Hij zelf betuigt in zijne Voorrede, waarin overigens het afgezaagde en tot walgens toe herhaalde onderwerp van Recenfenten-partijdigheid
al weder wordt aangevoerd, dat hij op geenen onderfcheidenden rang als Dichter aanfpraak maakt. Uit zoo vele zijner
vroegere ftukken heeft men hem leeren kennen, als een m a n ,
wien het niet aan dichterlijken aanleg ontbreekt. Hij heeft
zich eene zekere gemakkelijkheid van verfificatie eigen gemaakt , die zijne verzen vloeijend doet lezen; hij is bezield
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van eenen goeden, godsdienftigen geest, en maakt zijne
dichtftukken dienstbaar aan de bevordering en verbreiding van
zulk eenen geest. Hooge vlugt zal men vergeefs bij hem
zoeken, eenvoudige, wehneenende taal op vele plaatfen niet
miskennen; met één woord, M A R O N I Ë R is gewoon de lier
te hanteren, en wie met die gemakkelijkheid, welmeenendheid en goeden geest tevreden i s , zal ook in dezen bundel
zijne behoefte bevredigd vinden, vooral in (lukken als Ma
ria, De Christenleer aar, Bij de wieg van een onecht kind,
Tempelgang, Wederzien, De Pelgrim enz. Maar meer moet
men hier ook niet zoeken; het zijn gewone denkbeelden,
die door niets verrasfends of nieuws treffen; en de beide eer(le redevoeringen in verzen, zoo als men d i e , een vijfen
twintig jaren geleden, plagt te houden, zijn daarvan, door
keuze van onderwerp en behandeling, fprekende bewijzen.
Minst gelukkig is M A R O N I E R , als hij zich uit den kring
van eenvoudige, welmeenende en godsdienftige befpiegeling
rukt en historifche onderwerpen wil behandelen. A D O L F
en I M A G I N A , onder anderen, lijdt aan verbazende ge
rektheid.
Over het geheel is deze bundel z o o , als men dien van den
Heer M A R O N I E R kon verwachten, en wijst hem zijne befcheidene plaats onder onze Dichters aan. Zeer zelden laat
hij zich door de zucht naar het vreemde verlokken, om woor
den te fmeden, gelijk bl. 8 4 , waar wij lezen van een onderzonnig leven ; — ondertnaansch is ook al zoo oud ! . . .

Jacob Simonsz. de Rijk, een Voorbeeld van ware Vaderlands
liefde ; door w. P L O R K E R , Stads Burger-Schoolhouder te
Brielle. Te 'sGravenkage,
bij A . Kloots. 1838. In kl.
8vo. 106 Bl.fl20.

E e n welgefchreven boekje, door den Heer P L O K K E R in
het licht gegeven, om in zijne betrekking, als Onderwijzer
der Jeugd mede te werken, om haren lust meer en meer op
te wekken tot de beoefening der vaderlandfche Gefchiedenis.
Het leven en' karakter van den edelen D E R I J K , uit goede
bronnen bijeenverzameld, wordt in vele belangrijke bijzon
derheden vermeld en waardig voorgefteld; terwijl de fchets
van de omftandigheden des lands ten tijde van D E R IJ K juist

gefchikt i s , om de lezers op het regte ftandpunt te plaatfen,
van waar zij den vaderlandfchen held in al deszelfs groot
heid kunnen leeren kinnen. Het geheei heeft mede de ftrek
king , om aan te toonen, hoe h i j , d i e , door pligt en zede
lijkheid geleid, met het oog op hooger Beftuur zijn pad be
wandelt, tot heil voor zichzelven en anderen werken, kloek
moedig ftrijden en alle gevaren trotferen kan; waardoor het
dan ook allezins dienstbaar i s , om het gevoel der jeugd
voor het goede, ware, fchoone en godsdienftige op te wekken.
Den ftijl wenschten wij hier en daar wat minder afgebro
ken ; hierdoor zoude het boekje op vele plaatfen zich vloeijender laten lezen. Korte zinnen kunnen een' geheelen fchat
van denkbeelden bevatten en foms eene zeer goede uitwer
king doen; doch zulks moet altijd overeenkomftig het onder
werp zijn, dat men behandelt. Het boekje is met een vi
gnet en twee plaatjes verfierd; terwijl een flotzang, (welk
toevoegfel van een' anderen Onderwijzer, den Heer V A N
E s , niet geheel zonder dichterlijke verdienften is) het ge
heel befluit. De Heer P I O K K E R ftichte in zijne belang
rijke betrekking veel nut: het aangekondigde werkje kan
hiertoe bijdragen.

Gedichtjes voor Kinderen, door L , S C H I P P E R . Te Haarlem,
bij de Erven F . Bohn. 1838. In kl. Svo. 68 Bl.fl20.
D e z e Kindergedichtjes van den op onzen Zangberg nog
weinig bekenden Heer S C H I P P E R hebben wij .met genoegen
gelezen. Het behoeft naauwelijks gezegd te worden, hoe
moeijelijk het is, den eenigen V A N A L P H E N , in het dichten
voor kinderen, te" evenaren, Hij alleen verftond de kunst,
om den waren kindertoon, zonder platheid of weinigbeduidendheid, bij eene edele eenvoudigheid en kunftelooze inne
mendheid , aan te flaan. S C H I P P E R heeft gevoeld, voor
wie hij fchreef, en voor het kinderlijk verftand en hart wordt
hier veel goeds ter opleiding gevonden. Op fommige rijm
klanken, zoo als ze b. v. in het eerfte ftukje geplaatst zijn,
zouden wij wel eenige aanmerking kunnen maken; ook de
veelvuldige verkleinwoordjes hinderden ons wel eens: levenspligtjes, zaakjes en dergelijke zijn minder voegzaam;
doch de vervaardiger toont te veel fmaak, om niet bij eene

tweede proeve zulks onder het oog te houden en te vermijden. En hiermede wenfchen wij het lieve boekje een goed
vertier!

C O R T E Z , P I Z A R R O ; of de ontdekking van
Amerika, door j . H . C A M P E . Naar den veertienden druk,
uit het Hoogduitsch vertaald.
Met Platen \en Kaarten.,]
IIDeelen. le Amjlerdam, bij ten Brink en de Vries. 1838.
, In kl. 8yo. 571 Bl. ƒ 4 - 8 0 .

C O L U M B U S ,

De Amerikaanfche Volkplanters, of de wedergevonden Broeders. Eene Nederlandfche Gefchiedenis, voor de Jeugd.
Met Platen. Te Deventer, bij A. ter Gunne. In kl. 8vo.
180 Bl.fl60.
In het eerfte dezer werkjes voor de jeugd geeft de federt
vele jaren met roem bekende Kinderfchrijver C A M P E (wie
verflond , om zoo te fpreken , zijnen Robinfon Crufoë niet ?)
een uiterst onderhoudend en leerzaam verhaal van de ontdekking van Amerika, in den vorm van gefprekken tusfchen een*
vader en zijne kinderen. Het werkje is ook onder ons finds
lange bekend. Een eigenlijk kinderboek is het niet; aankomende knapen en meisjes zullen het fteeds met groot genoegen lezen, e n , met ouders en opvoeders doen gelijk w i j , den
Heer P . B E S T danken voor zijne welgeflaagde overzetting,
de uitgevers voor de keurige uitvoering. Het verwondert ons
in geenen deele, dat van het oorfpronkelijke eene zoo dikwijls herhaalde oplage noodig w a s , en twijfelen geenszins
aan eenen blij venden goeden opgang, ook bij o n s , van dit
bevallige en nuttige werk.
Ook N ° . 2 is geen onverdienftelijk toevoegfel tot de Bibliotheek voor de Jeugd. Men vergeve het o n s , dat w i j ,
bij den overgrooten ftapel van boeken voor volwasfenen,
aanprijzenswaardige boekjes voor het opkomend gedacht doorgaans flechts met aanbeveling aankondigen.

N'.VIII.Boekbefch. bl. 328. reg.20. leze men: waarover.
Bl. 335. reg. 7. placenta.
reg» 8. v. o. Deughdighe.
B l . 350. reg. 5. zee.
Bl.

360.

reg.

17.

KUYK.

reg. 2. v. o. voor den brandftapel.
Bl. 361. reg. 24. is.
N ° . IX.
bl. 387. reg.2.v.o. leze men: men ziet wel.
Bl. 391. reg. 9. v. o. vergast.
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"Voor eenen Brief van naauwelijks zes bladzijden eene
doorloopende verklaring van 3 3 3 , dat is dus voor elke
door malkander van 551 bladzijden aanteekeningen, dit
is z e k e r , op zichzelf b e f c h o u w d , niet zeer uitlokkend :
men vraagt z i c h , of P A U L U S dan zoo duister en moeijelijk gefchreven heeft; en verbeeldt men z i c h , dat de
ganfche Bijbelbundel eens in deze manier gecommenta
rieerd w o r d t , dan fchrikt men voor de immenfa
librorum moles, waarmede men dan overladen zal w o r d e n :
men brengt zich onwillekeurig langwijlige
Commentators
van vorige e e u w e n , zoowel in de Clasfifche als in de
Bijbelfche L e t t e r k u n d e , te b i n n e n , en denkt aan R A B E N E R ' S
Ilincmar
van Repkow,
Noten zonder
tekst.
De Hoogleeraar zelf fchijnt dit gevoeld te h e b b e n , daar
hij zich in de Voorrede over de uitvoerigheid eenigzins
verontfchuldigt, maar als redenen daarvan opgeeft, P .
dat hij eene doorloopende verklaring heeft willen fchrij
ven , waarin n i e t s , dat tot kennis van de woorden en
fpreekwijzen en van den ganfehen zamenhang der rede
dienen k a n , overgeflagen w o r d t ; 2 ° . dat hij dikwijls de
verkeerde beteekenisfen heeft moeten wederleggen, die
m e n , als bij uitlegkundige overlevering, aan de w o o r 
den gegeven h e e f t ; 3 ° . dat hij gemeend h e e f t , de ver
fchillende gevoelens der Uitleggers te moeten aanwijzen
e n , waar zij met zijn gevoelen (treden, te wederleggen;
4 ° . dat hij zijne verklaring ook door uitwendigen vorm
den lezers wilde aanbevelen. Gaarne laat R e e . deze re
denen gelden voor hetgene zij k u n n e n , en gevoelt
ook,
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hoe moeijelijk het i s , een' ander als het ware voor te
fchrijven, hoe verre hij de grenzen van zijnen arbeid
zetten m o e t ; maar hij kan toch niet ontveinzen., dat
hem de omflagtighcid, waarin de Commentator door dit
een en ander vervalt, wel- eens hinderde, en het fomtijds
moeijelijk m a a k t e , niet alleen deszelfs eigen gevoelen op
te d e l v e n , maar ook en vooral met den oorfpronkelijken
Schrijver, die opgehelderd w o r d t , zoo gemeenzaam te
w o r d e n , dat hem de zin en de fchoonheden van dezen
voortreffelijken Brief duidelijk voor oogen kwamen. —
H o e dit intusfehen z i j , men mag in allen gevalle den
Hoogleeraar dankbaar zijn voor het vele g o e d e , dat hij
hier tot het hoofdoogmerk bijeengebragt heeft; waarbij
men nog voegen kan het l i c h t , dat hij ook aan andere
plaatfen van gewijde en ongewijde Schrijvers toegebragt
h e e f t ; hoewel R e e . wel bekennen w i l , dat hem zulke
excurfus in oude en nieuwe Commentariên
doorgaans
niet bevallen, vooreerst
omdat zij de rede met eenen
ballast van geleerdheid, waaronder de eigenlijke Schrijver foms bedolven w o r d t , overladen en langwijlig maken , en ten andere omdat zulke uitweidingen grootendeels weder verloren en vergeten r a k e n , daar m e n , offchoon de Schrijver, even als de Hoogleeraar V A N
H E N G E L ,
door Indices daarin tracht te v o o r z i e n , dezelve daar niet z o e k t , en naderhand niet zal gaan zoeken , ten ware men onder het lezen met de pen in de
hand dezelve in zijne adverfaria
overgebragt heeft.
D e Hoogleeraar m e e n t , dat deze Brief van P A U L U S ,
offchoon groote moeijelijkheden hem fomtijds verhinderd
hebben zichzelven te v o l d o e n , nogtans door deze Verklaring opgehelderd i s . Het fpreekt van zelf, dat R e e .
zulks niet in bijzonderheden kan gaan toetfen; en al wilde hij zich zelfs maar tot enkele plaatfen b e p a l e n , dan
z o u hij n o g , hetzij bij overeen Hemming of bij verfchil,
flechts zijne individuele meening gezegd h e b b e n , waarvoor , behalve d a t , in dit Tijdfchrift geene genoegzame
ruimte i s ; maar tevens houdt hij het er niet v o o r , en
hij d e n k t , ook de Hoogleeraar n i e t , dat het onderzoek
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n u , om zoo te fpreken, gefloten is , maar dat er nog
wel eens onderzoekers en verklaarders na V A N H E N G E L
zullen opftaan, die hier of daar nog wel eens een ftraaltje, misfchien flaauvver, misfchien helderder, zullen la
ten v a l l e n , maar aan welke toekomende lichtontftekers
hij nogtans van voller harte raden w i l , het l i c h t , dat
hun hier van de Minerva
Leidenfis
toeftraalt, niet te
verfmaden.

V I C T O R

K E L L E R ' S

den , een vervolg
gewijd;

naar

Evangelisch
Deel.
In gr.

nalatenfchap

op zijne

het Hoogduitsch
Lulhersch

Te Leeuwarden,
Svo. XIV

aan

zijne

Uren aan de

Predikant

door j .

vrien

Godsdienst

M. L.

te Amjlerdam.

R O L L ,

Ijle

bij G . T . N . Suringar. 1838.

en 322 bl.

f3-60.

Het

vroegere werk van V I C T O R K E L L E R , een
Roomsch-katholtjk Geestelijke, gelijk men uit'het V o o r 
berigt van den Weleerw. Heer R O L L zien k a n , is in
geest en ftrekking bij ons publiek te algemeen bekend,
dan dat het noodig zoude z i j n , breedvoerig over K E L 
L E R ' S Nalatenfchap
te handelen. Het laatstgenoemde
werk is geheel in denzelfden trant gefchreven, als de
Uren aan de Godsdienst gewijd, en zal dan ook dezelfde
of foortgelijke goedkeuring en berisping ondergaan.
W i e in het algemeen wilde ontkennen, dat er in dit
boekdeel, even als in de vorige gefchriften van K E L 
L E R , v e e l , zeer veel goeds gevonden w o r d t , dat er in
verfchillende omftandigheden troost, ftichting en opwek
king in kan gevonden worden, zou alleen in zijn oor
deel door partijdigheid worden geleid, en de groote bij
val , dien de Uren hebben gevonden, zou voldoende
z i j n , om hem te logenftraiFen. E r is ook hier weder
een rijkdom van zaken behandeld, en men behoeft de
inhoudsopgave flechts door te l o o p e n , om zich te over
tuigen , dat vele onderwerpen uit het leven genomen en
voor het leven der Christenen van belang zijn. Het
Gg 2
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fpreekt van z e l f , dat de waarde der onderfcheidene ftukken ook zeer verfchillende i s , en dat, naar oogenblikkelijke gemoedsgefteldheid of behoefte, deze of gene der vcrtoogen meerderen indruk zullen maken.
.Naar het oordeel van R e e . zijn die befchouwingen,
welke uit het leven en de zedekundc genomen z i j n , het
gelukkigfte g e d a a g d , maar laten a n d e r e , waar de geloofsleer mede in aanmerking k o m t , nog al veel te wenfchen overig. Menfchenvrees
, ootmoed,
miskend worden , ware weldadigheid,
zonder huifelijkheid geen huifehjk geluk, fchijnen hem onder de best gelukte te mogen worden geteld. Eene algemeene aanmerking zou bij
hem z i j n , dat de behandeling dikwijls wat l a n g , wat
waterig i s , dat meerdere kortheid en kernachtigheid ook
dieperen indruk zou hebben te weeg gebragt.
R e e . gelooft niet te behooren tot het getal van h e n ,
tegen wie de W e l e e r w . Heer R O L L , in zijne Voorrede,
K E L L E R
in zekeren zin in zijne befcherming n e e m t ;
maar hij kan toch den wensch niet onderdrukken, dat
hier en daar niet alleen eenen Evangelifchen g e e s t , dien
niemand hier vruchteloos zal z o e k e n , maar ook meer
ftellige Evangelieleer wierd gevonden. M e n neme b . v .
het eerfte v e r t o o g : De beeldtenis van Jezus,
of het
beeld van een volkomen mensch.
Bl. 19 w o r d e n , tot
gemakkelijker o v e r z i g t , de grondbeginfelen der geloofsen zedeleer met weinige woorden aldus opgegeven: „ H e t
„ wezenlijke van beide beftaat d a a r i n , dat hij G o d als
„ den Vader van alle menfchen, en alle menfchen, zon„ der onderfcheid van v o l k , als G o d s kinderen voor„ fteldé; dat hij de aanbidding van G o d aan den be„ perkten kring der Mozaïfche
offerdienst o n t t o o g , en
„ dezelve tot eene zaak der gezamenlijke menschheid
„ m a a k t e ; dat hij alle uitwendig godsdienftig gebaar wil„ de veranderd hebben in eene vereering van G o d in
„ geest en w a a r h e i d , en de toenmalige godsdienftige ge„ bruiken begeerde vervangen te zien door reinheid van
„ zin en eenen onberispelijken, heiligen w a n d e l ; dat hij
„ in het algemeen zedelijke veredeling tot het doel van
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„ het dreven aller menfchen maakte, allen door den band
„ van hartelijke, belangelooze liefde wenschte te om„ d r e n g e l e n , en deze liefde befchreef als het eigenlijke
„ merkteeken, waardoor de zijnen zich moesten ken„ fchctfen; dat hij eindelijk gewaagde van onderfelijkheid
„ en vergelding aan gene zijde van het graf, en de on„ vergankelijke belooning Gods hechtte aan dandvastige
„ d e u g d , aan dreven naar gelijkvormigheid met G o d ,
„ aan onwankelbare getrouwheid des b e r o e p s , in édn
„ w o o r d , aan geestelijke volkomenheid , in zooverre zij
„ voor dervelingen bereikbaar i s . " D a t is alles w a a r ,
maar het is niet voldoende. W a a r de grondbeginfelen
eener Christelijke geloofsleer worden opgegeven, mag
C H R I S T U S
zelf niet aldus geheel voorbijgezien w o r 
den ; daar komt dan zijn leven , vooral ook zijn lijden
en derven voor de zonden der w e r e l d , eene voorname
plaats toe. T r o u w e n s , dat daarvan geen gewag wordt
g e m a a k t , bevreemdt ons minder, wanneer wij l a t e r , bl.
4 4 , l e z e n : „ In dit namelooze lijden zag hij het mid„ d e l , om achting in te boezemen voor zijne l e e r , en
„ aan geheel de wereld te b e w i j z e n , hoe eerwaardig en
„ heilig de wil zijns Vaders was in zijne o o g e n . " N e e n !
hooger, verhevener was het doel des Verlosfers in zijnen
k r u i s d o o d , en men kan over zijne grootheid niet fpreken,
zonder dat doel voor oogen te houden. Ook op het
v e r t o o g : Geloof, zouden foortgelijke aanmerkingen te
maken zijn.
Wilde men op iedere Helling, in deze ftukken voor
gedragen , l e t t e n , er zou menige onnaauwkeurigheid zijn
aan te wijzen in redenering enz. H e t meest bevreemd
den ons hier en daar opvattingen van bijbelfche zaken ,
b. v. andermaal uit het eerfte v e r t o o g , b l . 2 1 , dat j E z u s zijne discipelen lang had gadegeflagen vóór Hij hen
u i t n o o d i g d e , Hem op zijnen weg te vergezellen; het
geen door de Evangelifche verhalen blijkbaar tegengefproken wordt.
Offchoon R e e . dus niet behoort onder diegenen, die
onvoorwaardelijken lof aan K E L L E R ' S fchriften meenen
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te moeten toezwaaijen, zoo ontkent hij van den anderen
kant het vele g o e d e , daarin v e r v a t n i e t . Hij h o o p t ,
dat ook deze Nalalcnfchap
veel nut moge (lichten, en
dat G o d daartoe zijnen zegen gebiede!
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O p den titel van dit boekje (laat wel „ v e r k l a a r d " ,
in het Fransch zelfs „ expliqudes et mi/es è la portee
„ des petits enfans;"
maar gelijk de E e r w . Vertaler met
reden z e g t , „ de Gelijkenisfen van onzen H e e r , die al„ tijd voor de jeugd vele aantrekkelijkheid h e b b e n , " ( j a !
maar toch niet a l l e n , zegt R e f . , en niet allen zijn even
gefchikt voor dezelve) „ worden hier niet zoo zeer ver„ k l a a r d , d a n " ( 1 . als) „ wel toegepast op verfchillende
„ voorvallen iri het dagclijkfche l e v e n , en menige heil„ zame vermaning en liefderijke waarfchuwing wordt uit
„ dezelve afgeleid ter aankweeking van goede gezindhe„ den en verfchillende d e u g d e n . " — Gelijk Ref. den
lof van dit laatde aan dit boekje gaarne t o e k e n t , zoo
rekent hij daarentegen het e e r d e , het niet genoeg verklaren van de Gelijkenisfen, een hoofdgebrek van hetzelve ; want zonder verklaring, die fommige althans voor
de jeugd wel noodig h e b b e n , kunnen zij niet goed verd a a n , en zelfs niet goed toegepast worden. Voorbeelden althans van verkeerde toepasfing kan men hier meer
dan één vinden. Z o o zal de Gelijkenis van het verloren
ftuk gelds onder anderen moeten leeren, dat „ wij ons
„ niet beroemen moeten op deugden, welke wij bezitten,
„ maar zonder ophouden dreven naar d i e , welke ons
„ ontbreken, en dat men hiermede vroegtijdig moet be„ g i n n e n . " In die van de arbeiders in den wijngaard
zal „ de voorname leering" z i j n , „ in de eerde zulke
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„ Christenen voor te Hellen, die zich op hunne deugd
„ verheffen, in de laatfte degenen, die g e w i l l i g , opregt„ en nederig den wil van G o d g e h o o r z a m e n . " In die
van het onkruid onder de tarwe „ wilde onze Heer zijne
„ leerlingen doen o p m e r k e n , dat m e n , het misdrijf van
„ den fchuldigen itraffende, met de ondeugd tevens de
„ deugd zou kunnen uitrukken , welke op den bodem
„ van het hart van den fchuldigflen o n t k i e m t . "
Het hier gegeven onderwijs is ingekleed in den vorm
van verhaaltjes uit het huifelijk l e v e n , waarin eene moe
der uit deze of gene bijzonderheid aanleiding neemt, wel
eens niet zeer g e p a s t , maar ontijdig, gezocht en als uit
de lucht gegrepen, om haren kinderen eene Gelijkenis
voor te l e z e n , of te laten l e z e n , dezelve nu eens m e e r ,
dan eens minder gelukkig op het voorkomende geval toe
te pasfen, en daarover nu eens grondiger, dan eens o p 
pervlakkiger, doorgaans nog al op 'een' (frakken t o o n ,
te moralifcren. P a p a , die meest uit reizen is, verfchijnt
maar eens op het t ö b n e e l , leest ook eene Gelijkenis v o o r ,
cn zegt ook wel goede d i n g e n , maar is vrij fcherp , en
mogt waarlijk , vooral na zoo lange afwezigheid en bij
zijne met zooveel vreugde verwachte t e h u i s k o m s t , zijne
moraal wel wat vriendelijker preken. — In het 15de
verhaaltje zijn niet minder dan drie nog al ongelijkfoortige Gelijkenisfen in 8 bladzijden, waarvan de t e k s t er
4 beflaat, (men kan dus begrijpen, hoe o p p e r v l a k k i g ! )
behandeld. — Het Site (tukje heeft het (lot der Berg
rede van J E Z U S , dat eigenlijk geen Gelijkenis, maar
eene vergelijking
i s , ten o n d e r w e r p e ; maar hoe dit bij
eene kleine berispelijkheid van H E N D R I K in het fpelen
met zijn broertje te p a s , of liever te onpas , gebragt kan
w o r d e n , en hoe de Schrijffter zeggen k a n , dat J E Z U S
hier fpreekt van „ het geloof, eenige zekere voorwaarde
„ van het eeuwige l e v e n , " is R e e . onbegrijpelijk. —
D e drie laatfte verhaaltjes, die hier te vinden z i j n , b e 
hooren ook eigenlijk hier n i e t ; want zij handelen over
eenige (tukken uit de gemelde Bergrede; maar a n d e r s ,
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offchoon er ook wel aanmerkingen op gemaakt konden
w o r d e n , zijn zij niet het ilechtfte gedeelte van dit boekje.
In korte w o o r d e n , R e e . heeft wel het een en ander
goeds in dit boekje gevonden, maar wat zoo wel den
vorm als de verklaring van de Gelijkenisfen van J E Z U S
voor de jeugd a a n g a a t , loopt hij met dit Franfche p r o 
duct niet h o o g , en flapt er hiermede van af. Alleen
wil hij nog z e g g e n , dat er ook eene uitgave van be
ftaat, waarvan papier en druk beter zijn, met vier plaat
jes verfierd, en op den titel vermeerderd met de woor
den : „ een gefchenk voor jonge
lieden."
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Dit

werk van den genoeg bekenden Hoogleeraar C H O U 
wordt door eene Voorrede voorafgegaan, gedeel
telijk niet zonder bitterheid gefchreven.
Hoe fcherp
echter de berispende toon fommigen fchijnen m o g e , hij
is niet o n g e g r o n d ; het is ongelukkig, dat z u l k e n , als
hier door den Schrijver gegispt w o r d e n , door den tijd
het leven van vele menfchen zal worden t o e v e r t r o u w d ,
en wat zullen deze te wachten h e b b e n , waar het gefteld
is geweest gelijk de Schrijver z e g t :
„ Gelijk zoo vele
„ leerlingen in de Geneeskunde niet gelooven eenen leid„ draad tot hunne ftudie te b e h o e v e n , zoo zullen voor„ zeker nog meerdere van onze jonge practici naar geene
„ handleiding in hunne praktijk o m z i e n . "
L A N T

W i j hebben evenwel Hechts eene vertaling voor o n s .
D e Voorrede is van den Schrijver des werks , niet van
den Vertaler. Deze heeft er zelf niets bijgevoegd.
Het
ware te w e n f c h e n , dat het gezegde alleen toepasfelijk
op Duitsch/and.lwn
geacht w o r d e n , en dat men er niet
bij behoefde te d e n k e n : e'est partout comme chez nous.

Maar is de kring ook eng van d e g e n e n , wien het ernst
met de kunst i s ; bij hen zullen p o g i n g e n , als die van
onzen Schrijver, juist doel treffen. Zij zullen bevorde
ren , dat het artfelijke leven niet alleen uitwendige vruch
ten d r a g e , maar ook voor het inwendige leven van den
A r t s . T o t dezen wendt zich de Schrijver door dit ge
fchrift met een befcheiden vertrouwen. Hij worde niet
teleurgefteld, en zijne pogingen mogen hem en der
menschheid eenen rijken oogst bezorgen 1
W i j ontvingen federt eenigen tijd meerdere werken van
dien a a r d , d i e , gelijk de Schrijver van zijn eigen werk
g e t u i g t , omdat de grenzen niet fcherp getrokken kunnen
w o r d e n , binnen welke men de geneeskundige wetenfchap
beperken m a g , in vorm en aanleg van elkander afwij
ken , in ftrekking verfchillen.
De Schrijver zegt van zijn w e r k : „ Mogt dit boek„ met al deszelfs gebreken niet als een glinfterende drup„ pel bevonden w o r d e n , d i e , zonder nut en fpoedig
„ verdwenen , den grooten vloed der medifche literatuur
„ alleen helpt o p z w e l l e n , maar als eene d o n k e r e , zich
„ gaarne verbergende k e r n , waarmede het betere als een
„ kristal zich moge vereenigen, voor den bijzonderen
„ Geneesheer niet alleen, maar ook voor de geneeskun„ dige wetenfchap en kunst in het algemeen." Ondanks
het gezwollene en duistere van dezen z i n , door de ver
taling noch verholpen noch verbeterd, zal niemand dit
gefchrift als een voorbijgaand, vergankelijk voortbrengfel
van den dag befchouwen. V o o r zulk een lot wordt het
door den wezenlijk belangrijken inhoud gewaarborgd. De
h o o f d p u n t e n : I . de herkenning der ziekte; I I . de be
handeling
der ziekte;
I I I . de voortgaande
behandeling
van den zieke; I V . de verdere vorming van den praktifchen Geneesheer, zijn in 198 § § wel niet geheel b o 
ven bedenkingen, maar doorgaande evenwel zeer wel
bearbeid.
Z i j , voor welke dit boek gefchreven i s ,
( V o o r r e d e , bl. V ) zullen het niet zonder vrucht l e z e n ,
en ook de geoefendfte practicus zal hier en daar nog een'
nuttigen w e n k , een doelmatig gezegde ontmoeten.

Indien den Schrijver, gelijk hij v e r z e k e r t , de litera
tuur , die niet geheel ontbreken m o g t , geene gemakke
lijke taak w a s , hij heeft zich evenwel zeer goed van
dezelve g e k w e t e n , zoo ais dit van hem verwacht kon
worden. Mogten wij dit ook met ruimte van den Ver
taler kunnen z e g g e n ! Zijn werk is niet onder het ge
wone , onder het alledaagfche fabrijkmatige te t e l l e n ,
maar hij heeft zich geenszins van den knellenden band
van het oorfpronkelijke kunnen vrijmaken. Men merkt
het gewrongene vooral in de Voorrede cn in de Inleiding
o p . Sommige zinfneden zijn zoo moeijelijk te verftaan,
dat zij eene herhaalde lezing vorderen, om wél begrepen
te worden. O o k op de keus van woorden vallen hier
en daar gegronde aanmerkingen.
Ondanks de gemaakte bedenkingen, is deze Handlei
ding als doelmatig tot de Geneeskundige Praktijk te be
fchouwen , cn alzoo der aanprijzing wel waardig.
Als een aanhangfel wordt op het einde van dit bock
nog gevonden: I . De raad van A S K L E P I A D E S .
I I . De geneeskracht
der Natuur,
oorfprong der Ge
neeskunst.
I I I . Schets eener tockomftige bearbeiding der
praktifche
Geneeskunst.
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Th
w e r k , dat door den Hoogleeraar P H . w . V A N
H E u s D E , in zijne Brieven oyer het beoefenen der Wijs
begeerte , werd aangeprezen, en door Prof. D E G R E U 
V E , in zijne Brieven in antwoord,
dikwijls met lof
aangehaald i s , verfchijnt thans in onze t a a l , na eenige
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omwerking te hebben ondergaan; waardoor de laatfte aan
zijne belofte geftand doet.
Niemand zal o n t k e n n e n , dat er omtrent de Wijsbe
geerte , als wetenfchap b e f c h o u w d , in ons l a n d , vooral
uit vooringenomenheid en o n k u n d e , vele misbegrippen
heerfchen, wat het wezen en de waarde van dezelve be
treft. Men befchouvvt de befpiegelende Wijsbegeerte
meestal als eene drooge ftudie van afgetrokkene waarhe
d e n , of wel van herfenfehimmen, die volftrekt van geene
toepasfing op de overige wetenfehappen en wel het minst
op het werkelijke leven zijn. Een zoodanig oordeel kan
wel niet anders dan uit onkunde van het wezen der Wijs
begeerte voortfpruiten; want h u n , die het meest tegen
dezelve u i t v a r e n , moet men meestal de kennis van hare
eerfte grondbeginfelen ontzeggen. Zij hebben volftrekt
geen begrip van h e t g e e n , waartegen zij te veld t r e k k e n ;
zij hechten zich aan bijzondere misbruiken , die wel eens
van de afgetrokkene redenering gemaakt w o r d e n , en zien
het geheel en de ftrekking der befpiegeling over het
hoofd. H o e zouden zij ook iets van de heilzame toe
pasfing derzelve op alle wetenfehappen en op het leven
kunnen gewaar w o r d e n , daar zij onkundig zijn van den
aard eener wetenfchap, die ons alleen tot de echte ken
nis van al de andere kan geleiden?
Het is door deze V o o r l e z i n g e n , dat men genoegzaam
over deze belangrijke onderwerpen kan ingelicht worden.
Eene korte opgaaf van den inhoud en de üotfommen
derzelve kan hiervan ten bewijze ftrekken. De eerfte
handelt over het begrip der Wijsbegeerte,
en er w o r d t
in aangetoond, dat dezelve de wetenfchap van alle vrije
kennis ' i s , objectief ten opzigte van haren inhoud be
f c h o u w d , en fubjectief ten opzigte van haren v o r m ; de
wetenfchap van de- wetten en voorwaarden der menfche
lijke kennis. In de tweede Voorlezing , die over de ziel
kundige ontwikkeling
der wijsgeerige kenwi/ze h a n d e l t ,
w o r d t b e w e z e n , dat zij zich g r o n d t , w a t haren inhoud
b e t r e f t , op zuivere redekennis, en ten aanzien van haren
vorm , op zuiver d e n k e n , of op het verftand. De der^
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d e , die het doel der Wijsbegeerte ten onderwerp h e e f t ,
b e t o o g t , dat dit doel cn de beftemming der Wijsbe
geerte zich uititrekt tot het geheele menfchelijke l e v e n ,
met betrekking tot deszelfs h o o g e r e , zuivere doeleinden,
van wetenfchap, kunst, Godsdienst en deugd. De vierde
Voorlezing handelt over de tegenflandcrs
der Wijsbe
geerte , de vijanden der geest vrijheid, de Practici, d e P o pularisten, of het zoogenoemde gezonde menfehenverftand
en het onmiddellijke gevoel; waarin dewctenfchappelijke
en afgetrokkene befpiegeling grondig tegen hunne aan
vallen verdedigd w o r d t , en voor het eenzijdig gebruik
van het zoogenoemde gezonde menfehenverftand cn het
dvveepen met het onmiddellijke gevoel wordt gewaarfchuvvd. D e vijfde wijst de betrekking aan van de er
varing tot de Wijsbegeerte,
en de belangrijkheid
der
zelve voor Natuurkunde
en Gefchiedenis.
De zesde de
betrekking, der Wijsbegeerte
tot de Geneeskunde,
de
Regtsgcleerdheld
en de Theologie, waarin zeer beharti
genswaardige wenken en opmerkingen v o o r k o m e n , even
als in de zevende V o o r l e z i n g , die over de
Wijsbegeerte
en den Tijdgeest handelt.
W i j hebben met genoegen en opmerkzaamheid deze
Voorlezingen nagegaan, en e r , offchoon niet veel verrasfend nieuwe gezigtspunten , echter eene duidelijke uit
eenzetting van denkbeelden in aangetroffen, die den eenig
zins gemeenzame in de Duitfche Wijsbegeerte verder
tot het beoefenen van de wetenfchap der befpiegeling kan
aanfporen. Eene andere vraag is h e t , of wij dezelve
volkomen gefchikt k e u r e n , om tot eene inleiding der
wijsgeerige wetenfehappen voor jonge lieden of liefheb
bers van dit'vak te dienen. W i j moeten verklaren, dat
zij ons h i e r v o o r , wat inhoud en vorm aanbelangt, te
Duitsch
en te eenzijdig voorkomen. Men moet reeds
eenigzins met de gefchiedenis en de ftelfels der hedendaagfche Duitfche
Wijsbegeerte bekend zijn , om a l l e s ,
w a t S C H M I D in zijne polemica tegen fommige derzelve
a a n v o e r t , te kunnen vatten. D e Vertaler erkent zelf in
zijne V o o r r e d e , dat zijn Schrijver hier en daar partijdig
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i s , maar voegt er tevens b i j , dat dit in eene Inleiding
tot de echt fpeculative Wijsbegeerte geen nadeel doet.
Wij houden het tegendeel (taande, en zijn o v e r t u i g d ,
dat men zich hierin zoo veel mogelijk tot een verheven
en algemeen (landpunt moet verheffen, waaruit men de
eerde grondbeginfelen der wijsgeerige wetenfchap moet
o v e r z i e n ; terwijl men zich dan minder met het wederleggen van bijzondere ftclfels behoeft in te laten. De
verdiendelijke Vertaler heeft in zijne Voorrede verder de
redenen ontwikkeld, waarom hij zelf geene oorfpronke
lijke Inleiding tot de Wijsbegeerte gefchreven heeft; hoe
zeer wij met dezelve eenigzins kunnen i n d e m m e n , had
den wij toch liever gezien dat hij dit plan gevolgd ware.
Hij zoude dan ook niet genoodzaakt zijn geweest, o m ,
door invoegfelen van meerdere of mindere l e n g t e , fommige te derke of partijdige oordeelvellingen en onjuiste
gezegden te wijzigen ; hetgeen toch , na al de m o e i t e ,
welke hem zulks gekost h e e f t , eene ongelijkheid van dijt
en foms van den gang der denkbeelden veroorzaakt, die
den geoefenden lezer dadelijk in het oog valt. Hij zoude
dan verder, ook wat den vorm betreft, eene zekere
Duitfche kleur in de voordragt en fommige Germanismen
in de woorden vermeden h e b b e n , waartoe men zoo ligt
v e r v a l t , wanneer men een wetenfchappelijk werk uit het
Duitsch
vertaalt. W i j zullen dezelve niet afzonderlijk
a a n w i j z e n o m d a t hier de waarde der onderwerpen zoo
zeer den vorm o v e r w e e g t ; maar wij moesten er echter
de opmerkzaamheid op vestigen, omdat wij onze taal
even zoo goed als de Duitfche gefchikt h o u d e n , om er
afgetrokkene denkbeelden zuiver in uit te drukken. Onze
l a n d a a r d , die al de vereischten tot het beoefenen der
wetenfchappelijke Wijsbegeerte in zich vereenigt, en
minder met ligtzinnigheid, overhelling tot dweeperij en
fombere zwartgalligheid, dan de Franfchen,
Duitfchers
en Engelfchen,
behebt i s , heeft in zijne taal een vol
komen gefchikt middel, om zijne gedachten met duide
lijkheid en juistheid in te kleeden. Eigenlijke wijsgeerige
kunsttermen moeten in eene Inleiding tot de Wijsbegeerte
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zoo veel mogelijk vermeden w o r d e n , en niet zonder eene
daarbij gevoegde verklaring worden gebruikt.
Uit een levensberigt, dat in eenen eenigzins zwellen
den ftijl gefchreven i s , verneemt m e n , dat de Schrijver
dezer Voorlezingen de zoon is van eenen m a n , die zich
ook omtrent de Wijsbegeerte, volgens de methode van
K A N T ,
verdienftclijk gemaakt heeft. Hij z e l f w a s te
vens ook een leerling van den beroemden F R I E S , die
in zijne Neue Kritik der Vernunft
de leemten en on
volkomenheden van de leer van K A N T heeft trachten
aan te vullen en te verbeteren,, en die in onophoudelijken
ftrijd was tegen de abfolute ftelfels der nieuwere Duit
fche Wijsbegeerte. Hieruit is ook de partijdigheid van
S C H M I D
tegen de gevoelens van F I C H T E , s C H E L L I N G
en H E G E L te verklaren., d i e , daar zij dikwijls
met eene onregtmatige hardheid over hunnen gemeenfchappelijken meester oordeelden, terwijl hunne ftelfels
uit zijne leer voortgefproten z i j n , o o k , o p hunne b e u r t ,
door de gewijzigde volgelingen van K A N T , eenzijdig en
niet altijd grondig en onpartijdig beoordeeld zijn.
Niettegenftaande onze aanmerkingen , wenfchen wij de
ze Voorlezingen in handen van a l l e n , die in de Wijsbe
geerte als wetenfchap belang rtellen, voornamelijk in die
van jonge^ lieden, die zich aan het akademisch onderwijs
toewijden, om eerlang in de aangelegenfte betrekkingen
der maatfchappij op te treden ; ten einde hun te doen
zien_, dat hunne ftudie, wil zij iets meer dan eene bekrompene broodftudie z i j n , op eenen wijsgeerigen grond
moet rusten , daar het alleen . de Wijsbegeerte i s , die
den aard en de ftrekking van iedere wetenfchap en be
trekking moet aanwijzen; terwijl zij anders niet dan op
eene onvruchtbare veelweterij, empirifche p r a c t i j k , en
onverdraagzame aankleving van e e n e , zonder grondig
o n d e r z o e k , aangenomene l e e r , uitloopen.
W i j doen voor het overige hulde aan de m o e i t e , die
de Hoogleeraar D E G R E U V E aan deze Voorlezingen
befteed h e e f t , en verlangen fpoedig de o v e r i g e , met ge
lijke zorg door 'hem b e w e r k t , in het licht te zien ver-
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fchijnen, met den vvensch, dat zijn voorbeeld van werkzaamheid in het vak der Wijsbegeerte door velen onzer
Hoogleeraren en Geleerden moge gevolgd worden.

Gcfprekken

der

Dooden.

Boekeren. 1839.

In gr.

Te

Groningen,

Ylmo.

bij W . van

91 bl. f : - 9 0 .

Als
Schrijver van dit k l e i n e , maar geestige boekje heeft
zich in den Letterbode bekend gemaakt de Hoogleeraar
p. V A N L I M B U R G B R O U W E R .
T r o u w e n s , wie
den G R Y L L U S van denzelfden Schrijver kent en deze
Gefprekken
opmerkzaam l e e s t , zou gemakkelijk tot de
gisfing k o m e n , dat beide uit déne pen zijn gevloeid.
H e t is b e k e n d , hoe L U C I A N U S dialogi
mortuornm
gefchreven h e e f t , en in navolging van deze ontvangen
wij hier drie Gefprekken, in de onderwereld g e h o u d e n ,
in geestigen, fatirifchen toon gefchreven, en w a a r d i g ,
om naast die van den Griekfchen Satyricus te worden
geplaatst. Zij zijn van zeer verfchillenden inhoud. In
het eerlte gefprek w o r d e n , in de zamenfpraak tusfchen
O R P H E U S ,
H E R M A N
en E U G È N E , de philofophifche droomerijen der Duitfche geleerden over O R P H E U S
geestig en fcherp ten toon gefield. H e t tweede is een
vervolg op eene der Zamenfpraken van L U C I A N U S ,
en de geletterde lezer zal wél d o e n , vooraf den Griek
na te l e z e n , om regt fmaak te vinden in Micyllus
en
zijn haan.
H e t derde l e v e r t , in het gefprek van D r .
M A T A N A S I U S
met den dichter C H O E R I L U S , eene
geestige fatire op de mania van vroegere en latere uitgevers van clasfifche fchrijvers, die eenen vrij nutteloozen
arbeid belleden aan het maken van tallooze n o t e n , en
om w o o r d e n , letters en nietigheden de ftudie der zaken
verwaarloozen; een g e b r e k , dat men den hooggeleerden
Schrijver niet te last zal l e g g e n , die in de degelijke
vruchten zijner letteroefeningen t o o n t , dat het hem om
gewigtige z ken te doen is. De Heer B R O U W E R geeft
deze Gefprekken louter als fpelingen; maar ook daarin
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komt menige trek v o o r , die meer i s , dan eene geestige
aardigheid, en die wel mag ter harte genomen worden.
De behandeling is allergelukkigst. Het zijn gefprekk e n , en de naam (vooral in het eerfte) behoeft niet
genoemd te worden, om dadelijk te w e t e n , wie de fpreker i s . E r is eene losheid en gemakkelijkheid i n , die
niets te wenfchen overlaten. Proeven mede te d e e l e n ,
gaat niet. W i j raden liever ieder a a n , die fmaak in
geestigheid en luim heeft, om zich dit kleine boekje aan
te fchaffen.

Het Christendom
vallen

teekeningen
flralifche

de Zuidzee,

uitgave

j .

en Zeden

of Reizen

W I L L I A M S ;

over de Natuurlijke
Eilanden

leveringen
Deel.

in

van den Zendeling

der Bewoners.
vertaald.

Aan

der

de Talen,
Naar

AuOver

de

acht/Ie

Met Platen.

Te Gorinchem , bij H . Horneer. 1838.

Svo. XII

Lotge

met

Gefchiedenis

, den Oorfprong,

uit het Engelsch

en

Ijle

In gr.

en 321 bl. ƒ 3 - 2 0 .

Het
eerfte Deel van den titel dezes werks doet aireede
z i e n , wat als het hoofddoel van hetzelve 'te befchouwen
i s ; en offchoon het aan zulke aanteekeningen niet ont
breekt , als in het tweede gedeelte vermeld ftaan, en de
Schrijver ook in ' t vervolg nog meer zoodanige b e l o o f t ,
(Voorr. b l . I l l en I V ) zoo is het nogtans uit alles blijk
b a a r , en wordt het door hem erkend, dat het Zendelingswerk de hoofdzaak van zijn fchrijven is. Hoe hij
zich dit voorftelt, ziet men aldaar bl. I V en V : „ Z e l f s
„ wanneer men dezelve (de Zendelingsondernemingen)
„ uit het laagst mogelijke oogpunt b e f c h o u w t , als een
„ werktuig namelijk voor de omverwerping van kinder„ a c h t i g e , vernederende en wreedaardige bijgeloovighe„ d e n , voor het verheffen van een groot gedeelte van
„ ons geflacht op de fchaal der w e z e n s , en voor het
„ invoeren onder hen van de w e t t e n , de o r d e , de ge„ b r u i k e n , de kunften en de genoegens van het befchaaf-

„ de l e v e n , — moet het nut derzelve erkend w o r d e n , "
e n z . ; en verwonderd vraagt men zichzelven: „ Is dit
„ het laagst mogelijke o o g p u n t " ? E e r zou men nog
zeggen : „ Wanneer men ze befchouwt als een werk„ tuig van koophandel en w i n z u c h t , " waarvan men de;
Engelfchen
wel eens befchuldigt. E n wat is dan n u ,
volgens W I L L I A M S , het hoogde oogpunt ? „ Hare
„ hoofdbedoeling i s , om van zeshonderd millioenen van
„ Adams kinderen den vloek af te w e n d e n , die op hen
„ r u s t ; " (waar (laat dit laatfte gefchreven?) „ h e n tot
„ de waardigheid van verftandige fchepfelen en kinderen
„ G o d s te verheffen;" (is dit zoo verre verwijderd van
het boven genoemde verheffen van een groot gedeelte van
ons gedacht op de fchaal der wezens ? ) „ hunne ge„ dachten bezig te houden met de befpiegeling, en hunne
„ harten te vervrolijken met het uitzigt der onfterfelijk„ h e i d . " Ja voorzeker! dit behoort onmisbaar tot de
bedoeling van het Zendelingswerk; doch daarmede is het
van het vorige niet afgezonderd, maar het moet eene
opleiding tot eene Christelijke Godzaligheid z i j n , die de
beloften h e e f t , zoowel van het tegenwoordige, als van
het toekomende leven.
D e groep der Aujlralifche
eilanden , waaromtrent dit,
eerfte Deel berigten mededeelt, is die der
Hervey-eilanden ; terwijl het t w e e d e , die omtrent de Samoa- of Nayigateurs-cilanden
fchijnt te zullen bevatten. Omtrent
de eerfte, en bijzonder omtrent de vorming van zulke
koraaleilanden, vindt men h i e r , in het tweede Hoofdftuk, eenige niet onbelangrijke berigten. In het overige
des werks zijn dergelijke aanteekeningen, die de Natuur
kunde of de Natuurlijke Historie betreffen , zeldzamer,
en geven Ref. geen genoegzame ftof, om er zich langer
bij op te houden.
Voornamelijk wil dus Ref. nog een oogenblik ftilftaan
bij de hier geleverde refultaten van het Zendelingswerk;
en dan vindt hij aan de eene zijde reden, om zich te
verblijden over d e n , ook hieruit blijkbaar w o r d e n d e n ,
weldadigen invloed van het Christendom op zedelijkheid
BOEKBESCH.
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J.

W I L L I A M S

en g e l u k , waarvan onder anderen de gefchiedenis der
bekeering tot het Christendom van den Koning van Aitiu
in het 6de Hoofdftuk, en de uittrekfels uit aanfpraken
van inlandfche Christenleeraars, bl. 253 env. (derzelver
getrouwe, mededeeling vooronderftellende) ten bewijze
kunnen {trekken. Zoo vond hij ook veel goeds in het
door de Zendelingen ingevoerde burgerlijk Wetboek op
Rarotonga,
bl. 142 enz. Maar aan de andere z i j d e ,
wanneer R e f . , als vriend van eene redelijke Godsdienst,
en dus vooral van redelijk C h r i s t e n d o m , dit werk in het
licht zijns tijds b e f c h o u w t , dan moet hij zich bedroeven
over de gebrekkige en ellendig bekrompene w i j z e , waar
op het Evangelie door de Zendelingen wordt medege
deeld. Men vergunne hem eenige Haaltjes daarvan, zoo
als hij ze onder het lezen aanteekende, bij te brengen!
Bl. 75 laten inlandfche door de Zendelingen gevormde
Leeraars op het onderwijs omtrent het bertaan van G o d
terdond volgen een gefprek over Engelen en D u i v e l e n :
de zaak zelve eens daarlatende, moet men toch vragen :
Is hét verftandig, reeds in het begin van het onderwijs
over dit onderwerp te fpreken , en dit voor zulke men
fchen ? U i t b l . 81 en andere plaatfen b l i j k t , dat deze
Zendelingen het Opperwezen den volke voordellen onder
den Israëiitifchen naam van J E H O V A , bl. 209 ook on
der dien van den God Jacobs;
waartoe dit ? waarom
niet liever onder den Christelijken naam van hemelfchen
Vader? — Bl. 107 komt het verhaal voor van eene op
zee zwalkende b o o t , welker inlandfche Christen-manfchap het uiterfte gebrek l i j d t , en nogtans zwarigheid
m a a k t , om visch te v a n g e n , omdat — het Zondag w a s .
W e l k een angftig naauwgezet Joodsch C h r i s t e n d o m !
J U D A S
M A C C A B E U S
was reeds verlichter en w i j z e r ,
dan deze Engelfche Christen - Zendelingen.
W I L L I 
A M S , dit zij te zijner eere g e z e g d , keurt het ook wel
af, maar men ziet er toch u i t , wat die Zendingshélden
dikwijls leeren. Bl. 140 wordt gefproken over eenen
Zendeling, die over de liefde van C H R I S T U S predikte,
en wel in het eerde deel zijner rede over derzelver aard

en eigenfchappen, en daartoe zijne hoorders op Epk.
I I I w i j s t , als hierop toepasfelijk, en z o o , in het 2de
deel op Rom. V I I I , als ziende op derzelver onverander
lijke n a t u u r : wie dit een en ander in de aangehaalde
plaatfen ongedwongen aanwijzen k a n , erit mihi magnus
Apollo. — Dat de Zendelingen zich der veelwijverij niet
gunftig b e t o o n e n , is allezins pligt- en doelmatig; maar
zou het wel goed te keuren en niet veel te ftreng z i j n ,
Christen gewordene Heidenen tot echtfcheiding en weg
zending van wettige vrouwen en kinderen te n o o d z a k e n ,
gelijk daarvan bl. 151 env. een voorbeeld v o o r k o m t ? —
I n het tiende Hoofdftuk vinden wij des Schrijvers echtgenoote ziek g e w o r d e n , en nu meent z i j , dat dit eene
Goddelijke bezoeking i s , omdat zij hem van eene reis
naar de Navigateurs
- eilanden had willen a f h o u d e n :
welk eene bekrompene denkwijze! maar wat doen ook
vrouwen en kinderen mede op zulke togten ? — Bl. 190
wordt verhaald, dat een door de Zendelingen gevormd
L e e r a a r , o p Rarolonga gekomen, terftond begonnen was
met den inwoners het verbranden van hunne afgoden aan
te r a d e n : uit eene noot e c h t e r , bl. 2 0 5 , zou men zeg
g e n , dat W I L L I A M S dergelijke maatregelen a f k e u r t ,
en inderdaad, hoe onverftandig, met zulk eenen gewel
digen raad te beginnen, die de menfchen, welke aan hetg e n e , dat z i j , hoe ongerijmd dan ook , voor het heiligfte
h o u d e n , gehecht z i j n , noodzakelijk verbitteren m o e t !
Waarlijk, zulke beeldftórmers waren de Apostelen van
J E Z U S
n i e t ! — Ref. maakte ftraks melding van de
loffelijke zijde der aanfpraken van inlandfche Christenleeraars ; maar zij hebben ook zeer hare berispelijke zij
de , en leveren menige proeve van de zonderlinge denk
wijze , hun ingeboezemd. B . v. bl. 254 worden „ dui„ zendpooten en hagedisfen, fpinnen en r a t t e n , vuig en
„verachtelijk gedierte" g e n o e m d , die m e n , nu „ d é
„ kandelaar, het woord G o d s , aangebragt i s , " als „ a f „ zigtige voorwerpen met huivering en walging be„ fchouvvt." Z o o dacht P A U L U S niet, toen hij fchreef:
„ Alle fchepfel Gods is g o e d , en geen ding is vervverHh 2

„ pelijk." — Bi. 256 vindt men eene p r o e v e , datmen
zich op Tahiti even tritheïstisch over den eenigen waarachtigen G o d weet uit te d r u k k e n , als in fommige fymbolifche fchriften van vroeger e e u w e n ; en bl. 2 6 3 , 4 ,
dat die arme inboorlingen ook al onderwijs krijgen in de
typologie,
gelijk bl. 296 met veel lof vermeld wordt een
voor hen opgeftelde „ breedvoerige en leerrijke Catechis„ mus , welke een veelomvattend ftelfel van Godgeleerd„ heid in fchoone en treffende taal b e v a t t e " ! ! — Bl.
266 wordt verhaald van de vrouw eens O p p e r h o o f d s ,
welke reeds lang verlangd had Christen te worden, N . B .
om zoo mooi gekleed te gaan als de C h r i s t e n v r o u w e n ,
terwijl zij „ in Satans gewaad" gekleed w a s . Fraaije
voorftelling d u s , haar door de Zendelingen bijgebragt!
— Ref. zou nog meer Haaltjes van dezen aard kunnen
bijbrengen; maar het aangevoerde moge genoeg z i j n ,
om de verflagen van h e t , in zijnen aard en,bedoeling
prijfelijk, maar niet overal even gelukkig uitgevoerd Zendelingswerk, met oordeel des onderfcheids te doen lezen,
uit de dwaasheid van anderen wijsheid te leeren, en deze
voor de groote en goede zaak des Goddelijken Christendoms met waarheid en liefde te doen aanwenden!
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I)e Heer V A N H E U S D E d o e t , in eenen Brief, die
voor eene Voorrede dienen k a n , aan zijnen N e e f , Prof.
R O V E R S ,
verflag, wat hem aanleiding tot het onderzoek naar den Schrijver van de Rhetorica ad Herenni um
gegeven, en wat hij daartoe gedaan heeft. — N a ter
inleiding opgemerkt te h e b b e n , dat de r e d e n , waarom
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dit onderwerp door velen ter fprake gebragt i s , daarin
te zoeken fchijnt, dat dit werk te voren doorgaans aan
C I C E R O
toegefchreven w e r d , doet hij (Cap. I) eene
korte opgave van de verfchillende gevoelens der latere
Geleerden daaromtrent, en handelt (Cap. II) bijzonder
over de gisfing van S C H U T Z , die het aan G N I P H O ,
eenen leermeester van C I C E R O , toefchrijft, welke hij
tracht te wederleggen. — Hierop z o u men verwach
ten , dat hij tot het voordellen van zijn eigen gevoelen
zou overgaan; maar hij geeft eerst n o g , (Cap. I l l ) o m ,
zoo het fchijnt, aan eene vrij fchrale en dorre ftof eenige
meerdere uitgebreidheid en belangrijkheid bij te z e t t e n ,
een overzigt van de beoefening der Taal- en Redekunde
bij de Romeinen,
tot aan den tijd van C I C E R O , en
komt alzoo (Cap. I V ) tot eene vermelding van hetgene,
dat er van L . A E L I U S S T I L o , en van deszelfs fchoonzoon S E R V I U S C L A U D I U S , welk laatfte hier minder
belangrijk fchijnt, bekend i s ; ja geeft zelfs de fragmen
ten o p , die men van deze beiden, met meerdere of min
dere zekerheid, bij andere Schrijvers vindt. N a deze
breede uitweiding komt hij eindelijk, p . 8 4 , (Cap. V )
can het eigenlijke onderzoek. Hiertoe voert hij eerst
eenige bijzonderheden a a n , die hem fchijnen te bewijzen,
dat A E L I U S waarlijk de Schrijver van het bewuste werk
geweest i s , maar die R e e . niet veel meer dan de moge
lijkheid hiervan fchijnen aan te toonen. Daarna tracht
hij drie bedenkingen, welke tegen dat gevoelen kunnen
ingebragt w o r d e n , weg te n e m e n , namelijk 1. dat de
Auctor ad Herennium een v,ers, waarmede L U C I L I U S
het eerfte boek zijner Hekeldichten aan L . A E L I U S o p 
d r a a g t , b e r i s p t , hetwelk V A N H E U S D E m e e n t , dat
hij nogtans kan gedaan h e b b e n , omdat die Dichter des
zelfs vriend S C A E V O L A gehekeld h a d : maar kan men
toch wel zonder noodzaak onderftellen, dat A E L I U S
zoo onbefcheiden en onbeleefd zal geweest z i j n , dat hij
den D i c h t e r , die hem zijn werk o p d r o e g , juist om eene
fout in eenen regel zijner o p d r a g t , zoo openlijk in gefchrifte zou ten toon gefteld hebben ? 2. Waarom c i-
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C E E O
zijne Rhetorica
de Inventione
niet afgewerkt
h e e f t , die zoo zakelijk en woordelijk met het werk van
den Auctor ad Herennium overeenkomen. V A N H E U S D E - m e e n t , dat C I C E R O , bij het onverwacht uitkomen
van het werk van A E L I U S z e i v e n , (waarbij bij dan
t o c h , in parenthefi
g e z e g d , den naam van plagiarius
kwalijk ontgaan k a n ) het zijne geftaakt heeft: maar dit
kon immers waar z i j n , wie ook de bewuste Auctor
moge geweest z i j n , en doet niets af ten bewijze voor
A E L I U S .
3. Waarom Q U I N T I L I A N U S
het werk
ad Herennium niet aangehaald, en A E L I U S niet als
Schrijver genoemd heeft; hetwelk V A N H E U S D E meent,
dat hij zal gedaan h e b b e n , om C I C E R O te fparen ,
die het zijne uit de lesfen van zijnen meester geput h a d :
maar dit kon immers waar zijn , wie ook de Meester
moge geweest z i j n , en bewijst dus weder niets bepaald
voor A E L I U S . — H o e dit een en ander ook z i j , en
hoewel deze letterkundige quaestie in het oog van R e e .
niet van zoo groot belang i s , zij nogtans de poging des
Schrijvers van deze Disquifitio in eere , die' daaraan zijne
moeite befleed heeft!

Historifche
Deel.

Kamper
Tweede

Aegidius

Kronijk;

Druk.

Valckenier.
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van
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genoegen kondigen wij d e z e n ,
vroeger
flopene feilen gezuiverden, en met latere nafporingen en
bijzonderheden verrijkten herdruk eener in ons oog zeer
belangrijke Kronijk a a n , welke allereerst in ftukjes is
uitgegeven, en van welke het eerfte ftukje in 1817 in
het licht verfcheen, en federt door 23 andere gevolgd werd.

kun-

O p eene w i j z e , die allen lof verdient, heeft de
dige Schrijver, in dit eerfte d e e l , loopende van C h r i s tus geboorte tot op het einde der regering van Keizer
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K A R E L
V ( 1 5 5 5 ) , o n s , gelijk hij in het. Voorberigt
fchrijft zijn oogmerk te z i j n , in X V I I I Hoofdftukken,
de eerfte X I X ftukjes bevattende, eene fchets gegeven
van den vroegften toeftand van Ovenj'sfel,
van de o p 
komst , den aanwas en voormaligen bloei der ftad Kam
pen , van de z e d e n , gebruiken,. krijgs- en regeringsza
ken der voormalige i n w o n e r s , en daarbij tevens doen
z i e n , hoe d e z e , onder verfchillende Graven en Heeren
gezeten, bij derzelver onderlinge t w i s t e n , aan geweld en
heerschzucht ter p r o o i j e , maar ook fteeds tot vechten
en verwoesten bereid w a r e n ; en hoe zij d a a r n a , onder
het beftuur der Bisfchoppen vereenigd, in gedurigen krijg
met naburige V o r f t e n , echter van lieverlede uit den
ftaat der ruwheid en afhankelijkheid tot dien van be
fchaving en het waarderen der vrijheid zijn opgevoed,
en daardoor voorbereid, om de verkregene regten en
vrijheden tegen de dwingelandij der Spaanfche Vorften
te verdedigen.

W i j prijzen allen oudheidminnaars en beoefenaars der
Vaderlandfche Gefchiedenis deze Kronijk, in welke vele
onbekeude z^ken worden aan 't licht g e b r a g t , en waar
door wij oris in ftaat gefteld zien tot eene betere bepaling van het ware o o g p u n t , waaruit onderfcheidene in
Ovenj'sfel en inzonderheid te Kampen voorgevallene gé
beurtenisfen behooren beoordeeld te worden, tep fterkfte
aan. Spoedige verfchijning van het tweede Deel is onze
w e n s c h ; en met dien w e n s c h , twijfelen wij n i e t , of
zullen z i j , die met den inhoud van het tegenwoordige
bekend zijn, zich gereedelijk met ons vereenigen.

Schets eener Gefchiedenis van den Oud-Nedeijandfchen Staat,
van den aanvang der Grafelijke regering van F I L I P S V A N
B O U R G O N D i ë , of het jaar 1433, tot aan de {looping van
dien Staat door den inval der Frar.fchen, in het begin van
het jaar 1795; met eene Inleiding over de vroegere Staatsgefteldheid en Gefchiedenis der zeven, later, door de Unie
van Utrecht, Fereenigde Gewesten, door M A T I H I J S ' S I E -
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G E N B E E K . Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1839.
In gr. 8vo. XII en 518JK ƒ 4 - 60.
Redevoering ter gedachtenis van den zesden [van Wintermaand
des jaars 1813, dag waarop de Koning der Nederlanden van
de kern opgedragene Souvereiniteit bezit\heeft genomen, den
zevenden dier maand van het jaar 1838, in eene openbare
Vergadering der Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde te Leiden uitgefproken door M A T T I I I J S S I E G E N B E E K ; met eene toepasfelijke Cantate.
Te Leiden, bij S.
en J . Luchtmans. 1839. In gr.
8vo.f:-65.
Abrégé de l'Histoire de la Patrie depuis 1'époque la plus reculée jusqu'a nos jours, a l'ufage de "'adolescence et des
écoles fecondaires duRoyaume des Pays-Bas; par F . D O U C H E Z . Ï I Parties. A Amfterdam, chez G. Portielje. 1838.
Petit en 8vo, ƒ 2 - 2 0 .
Oordeelkundig, onpartijdig en gematigd is voorwaar de
Schets der Gefchiedenis van Oud-Nederlands Staat, gelijk de
achtingwaardige Koosleeraar S I E G E N B E E K haar geleverd
heeft. Wanneer men bij deze verdienden var. het werk nog
voegt, dat het in een' goeden en deftigen, aar. niet onderwerp
voegenden hütoriedijl is gefchreven, en telkens tiaar de bronnen -verwijs*, waaruit het verhandelde geput i s , en waaraan
het kan getoetst worden; als men opmerkt, dat Schrijvers
van geheel tegen elkander inloopende beginfelen met dezelfde
naauwkeurigheid worden aangehaald, en de waarheidlievende
lezer, wien men nergens bijzonder voor of t e n iemand of
iets zoekt in te nemen, alzoo zich deeds den weg siet aangewezen , ja aangemoedigd wordt tot nader vergelijkend onderzoek ; wanneer men over dat alles nadenkt, dan za! men
zich zeker over de uitgaaf van dit werk- verheugen, en het
bij andere belangrijke fchriften over onze Gefchiedenis, vooral bij W A G E N A A R en B I L D E R D rj K , inzonderheid als teregtwijzing voor laatstgenoemdens hartstogtelijke en partijdige
befchouwingen, gaarne eene plaats in zijne boekerij inruimen.
Ook de Redevoering ter gedachtenis van den 6 Dec. 1813,
met de hier en daar niet ongelukkig gedaagde dichtregelen der
Cantate, en de belangrijke aanteekeningen achter het ftukje,
zijn ons uit de hand des bejaarden, maar altijd werkzamea
Profesfors welkom.
a e

Het werkje van D O U C H E Z , waarvan wij de twee eerfte
deelen aankondigen, en welks derde deel, van 1795 tot op
onzen tijd, nog verfchijnen moet, beantwoordt tot dusver
zeer goed aan het oogmerk der uitgaaf voor de ontluikende
jongelingfchap en voor het onderwijs op de middelbare fenolen. Voor zoo ver wij het hebben nagegaan,, is het naauwkeurig en vrij onpartijdig, ten minfte gematigd, gefchreven.
Niet weinig gemak voor de jeugdige beoefenaars der Franfche
taal geeft achter ieder deel een woordenboekje, alleen voor
de moeijelijkfte woorden' en fpreekwijzen, door den Amfterdamfchen onderwijzer B I G O T er aan toegevoegd.

Reizen in Circasfië en eenige naburige Landen, in 1836 gedaan , door E D M Ü N D S P E N C E R , Esq. Uit het Engelsch
beknopt vertaald door j . O L I V I E R , J Z N . Te Amfterdam,
bij Gebr. Diederichs. 1839. In gr. 8vo. 282 Bl. f 2 - 90.
Onder die landen, welke, bij de zich fteeds uitbreidende magt
van het Rusftfche Keizerrijk, tegenwoordig de aandacht groolelijks tot zich trekken, behoort voorzeker ook het op den
titel genoemde Circasfië. Bekend is ook de naijver, waarmede de Engelfchen de pogingen der genoemde Mogendheid gadeflaan, om haar gebied door de bewoners van de Caucafifche
bergftreek te doen eerbiedigen. Is het deze naijver, welke,
bij de onder de Engelfchen zoo zeer heerfchende zucht tot
reizen, zeker ook het zijne toebrengt, om Britfche reizigers
die landftreken vooral in onzen tijd te doen bezoeken, in
welken het Rusftsch gebied de Engelsch - Oostindifche bezittingen hoe langer hoe meer nadert; zoo vloeit hieruit echter
voor de wetenfchap dit gewin voort, dat zoodanige, tot nog
toe weinig bekende landen en volken, hoe langer hoe meer
voor de onderzoekingen van den aardrijkskundige toegankelijk
worden. Eene reisbefchrijving van deze foort is het, welker
vertaling wij thans hebben aan te kondigen. De Schrijver,
die zich reeds vroeger door zijne Schetfen van Duitschland
en van de Duitfchers voordeeüg bekend gemaakt heeft,
fcheepte z i c h , volgens zijn verhaal in dit w e r k £ t e Pestk in
Hongarije op eene ftoomboot i n , en voer den^Donau af,
over de Zwarte Zee, voorbij Konftantinopel, naar de Dardanellen; maakte van daar een uitftapje te land, om de voormalige ftandplaats van Troje te bezigtigen, en voer vervol-
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gens weder naar Konftantinopel terug. Na eenig verblijf al
daar en het bezigtigen van het merkwaardige van die ftad en
hare omftreken, begeeft zich de Schrijver met eeneEngelfche
ftoomboot naar Tribizonde in Klein Azië, en van daar op
eene Turkfche brigantijn naar eene haven ten noorden van
Tribizonde, Pchad genaamd, op de Circasfifche kust, waar
het Caucafifche gebergte zich genoegzaam tot aan de Zwarte
Zee uitftrekt. Door middel van eene Turkfche aanbeveling
gelukte het den Reiziger, om door de, anders omtrent vreem
delingen zeer wantrouwende, bergbewoners gastvrij te wor
den opgenomen. — Hier eindigt het aaneengefchakeld reis
verhaal en vangt de befchrijving aan van Circasfië en deszelfs
bewoners. Niet alleen deze befchrijving, maar ook het ver
haal der vaart van den Schrijver over den Donau, door en
tusfchen de 'landen, aan'het Oostenrifkfche, Rusfifche mTurkfche gebied onderworpen, levert veel wetenswaardigs op.
Daar het verhaal van dezen togt en van het verblijf te Konflantinopel, en de berigten aangaande het oude Troje, bijna
de helft van het werk beftaan, ontvangt de lezer hier inder
daad meer, dan op den titel beloofd wordt. Wat Circasfië
zelf betreft, heeft de Vertaler het te regt noodig geoordeeld,
vele niet zeer onzijdige beoordeelingen van de maatregelen
der Rusfifche Mogendheid ten aanzien van dit land weg te
laten. De berigten zelve, aangaande de natuurlijke gefteldhgid van Circasfië, de zeden, gewoonten, levenswijze en het
karakter der Circasfiërs, verdienen in allen deele de aandacht
der beoefenaars van land- en volkenkunde, als betrekking
hebbende tot een volk, hetwelk, ook wegens deszelfs ligchamelijke fchoonheid, eenen gevestigden roem heeft verkre
gen, en deszelfs afzonderlijk volksbeftaan zoo lang en met
zoo veel kloekmoedige volharding heeft weten te bewaren.
Daar, waar onze Reiziger vroegere Aardrijkskundigen, zoo als
K L A P R O T H , P A L L A S en C L A R K E , van onnaauwkeurigheid befchuldigt, zet het aan zijne teregtwijzingen niet wei
nig gezag b i j , dat geen Europeesch reiziger van den nieuweren tijd, voor zoo veel ons bekend is, zoo goed de gelegen
heid gehad heeft, om Circasfië ,te leeren kennen, als onze
S c h r i j v e r t e r w i j l tevens daar, waar wij niet kunnen vooronderftellen, dat de Heer S P E N C E R door ftaats- of volksvooroordeelen verblind i s , zijne berigten in allen deele den
ftempel van waarheidsliefde dragen. Als eene proeve van de
wijze, waarop de Schrijver verhaalt, plaatfen wij hier de

volgende befchrijving van het militaire Cordon, hetwelk Oos
tenrijk getrokken heeft, om zijne provinciën tegen de invallen
en ftrooperij-en der Turken te beveiligen,
„ Dit uitmuntend Cordon ftrekt zich uit van Bocca di Catare, in Neder-Dalmatië aan de Adriatifche z e e , tot aan de
Bukovina aan de grenzen van Polen, en doorloopt de pro
vinciën Creatie, Slavonië, Hongarije en Zevenbergen, een
afftand uitmakende van vierhonderd-vijf-en-vijftig Duitfche
mijlen, bewoond door eene bevolking van bijna twaalfmaal
honderd-duizend zielen, die hunne landerijen, regten en pri
vilegiën , onder de uitdrukkelijke voorwaarde genieten, dat
zij ter verdediging van de grenzen.de wapenen zullen voe
ren. Ieder man, van achttien tot vijftig jaren oud, is tot
deze krijgsdienst verpligt, en na verloop van dezen tijd verrigten zij gedurende tien jaren de dienst, waartoe gewoonlijk
oude krijgslieden gebezigd worden. Elk regiment kiest zijn'
eigen' Kolonel, die met zijnen militairen rang het gezag van
een burgerlijk opperhoofd vereenigt." Langs, de geheele linie
Is eene reeks van wachthuizen opgerigfc, die genoeg nabij
elkander Haan, om de onderlinge gemeenfchap te onderhou
den; en zoo er eene rivier tusfchen ligt, worden zij op pon
tons gebouwd. De wachthuizen in de bergdistrikten zijn in
de rots gehouwen en zeer fterk. Vermits zij doorgaans ach
ter borstweringen verborgen of onder digt lommer verholen
liggen, worden zij eene geduchte hinderlaag voor een inval
lend leger. Achter deze keten zijn de wachthuizen der offi
cieren, van alarmklokken enz. voorzien, waardoor, in geval
van dringend gevaar, de geheele bevolking van deze ontzag
gelijke grenslinie, in minder dan vier uren tijds, onder de
wapenen kan gebragt worden.
„ Dit belangrijke distrikt, hetwelk vóór nog geen twintig
jaren, door derwaarts gezondene officieren, als eene foort
van ballingpiaats werd aangemerkt, is thans zoo aanmerkelijk
verbeterd, dat de reiziger, die dit gedeelte van den Qostenrijkfchen. Staat bezoekt, altijd met vreugde het gebied van
het militaire Cordon betreedt. Hij vindt hier niet flechts
zeer wél onderhoudene wegen, die vaak met vruchtboomen
beplant zijn, maar ook goede herbergen; de fteden en dorpen
zijn beter gebouwd, en hebben openbare wandelingen voor
het volk, hetwelk op zon- en feestdagen, in hunne beste
kleederen gedost, bij de vrolijke toonen van viooi en zak
pijp, zich met danfen verlustigt. Hunne velden zijn hier
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ook beter onderhouden, en de kleine fchilderachtige hutjes
van de boeren, met bloeijende tuinen omringd, hebben het
voorkomen van welvaart en vrijheid; want de zware hand
van eenen landheer wordt hier evenmin gevoeld, als die van
eenen fchraapzuchtigen rentmeester, die het volk de vruchten
van hunnen arbeid ontrukt.
„ Deze militaire landbewoners leven in een' ftaat van ware
aartsvaderlijke onfchuld, en men' ziet niet zelden een geheel
geflacht, foms uit zeventig perfonen beftaande, eendragtig en
vriendfchappelijk onder een en hetzelfde dak wonende. Som
tijds vereenigen familiën, die met elkander vermaagfchapt
zijn, zich tot eene enkele gemeente, bebouwengemeenfchappelijk den grond, en deelen gelijkelijk de opbrengst van hun
nen arbeid. Zij kiezen doorgaans den man, wiens gedrag het
voorbeeldigst i s , tot hun opperhoofd, en deze is de onher
roepelijke fcheidsman en regter, ingeval er het een of ander
gefchil tusfchen de leden van het groote huisgezin mogt
ontftaan."
Over het geheel komt het oas voor dat de Vertaler zich
loffelijk van zijne taak gekweten heeft. Hunne voor hare,
waar van vrouwen gefproken wordt, zoo als: hunne moeder,
hunne gelaatstrekken, kunne gelaatskleur, zal de Vertaler
zelf ons wel veroorloven als eene uitzondering op dit gunftig
oordeel aan te (lippen. De afbeelding tegenover den titel,
offchoon van geene groote waarde als plaat, is echter vol
doende , om de gedaante van een Circasfisch Opperhoofd in
uniform aanfchouwelijk te maken.

Plegtige Intrede van Keizer KA R E L D E N V I J F D E N , in Utrecht,
in den jare 1540. Voornamelijk volgens den Triumphus Caroli V Caefaris, van C O R N E L I U S V A L E R I U S , door Jhr.
Mr. A. M . c. V A N A S C H V A N w i j d t . Te Utrecht, hij
L . E . Bosch. 1838. In gr. 8vo. XII, 92 en
18Bl.fl-:
N a eene Voorrede, die tot algemeene toelichting van het
volgende ftrekt, vindt men hier eerst een levensberigt van
CORNELIUS V A L E R I U S ,
den dichter van den Triumphus
Caroli V Caefaris, welk gedicht, vergeleken met de Kronijk
van H E N R I C A V A N E R P en de Analecta van M A T T H A E u s , niet, weinig bouwftof voor den hoofdinhoud van dit
werkje geleverd heeft. Die hoofdinhoud behelst, overeen-

komftïg den titel van het boeksken, het verhaal der plegtiga
intrede van K A R E L V in Utrecht, ten jare 1540. Dit verhaal begint met bl. 1, en eindigt bl. 24. Nu volgen de bij.
lagen, eerst eene lijst der Regenten van de ftad Utrecht,
federt 24 Oct. 1539-16 Oct. 1540; daarna eenige uittrekfels
uit de Utrechtfche Staten - Notulen des jaars 1540, tot het
hoofdonderwerp betrekkelijk, alsmede uit deKameraarsrekeningen, waaruit men de kosten van al die feestelijkheden
eenigzins kan nagaan. Met bl. 41 beginnen de ophelderende
aanteekeningen, doorloopende tot bl. 92. Maar nu treft men
aan, met geheel nieuwe paginering, (hetgeen wij minder
verkieslijk oordeelen) de beide in de Voorrede aangehaalde
Latijnfche gedichten van c. V A L E R I U S op de intrede van
KAREL
V te ^Utrecht, in 1540, en op de feestviering der
Orde van het Gulden Vlies te Utrecht, in 1546. Een facfimile der handteekeningen van K A R E L V en eenige aanzienlijken en Regenten, tot levering waarvan Jhr. B E E L D S N I J D E R V A N V O S H O L den Schrijver in ftaat had gefteld, b e .
fluit en verfiert het geheel.
Zeker heeft Jhr. A S C H V A N W I J C K eenen verdienftelijken
arbeid verrigt; maar het jammert ons, juist om de waarde
van het werkje, dat de correctie, voor het weinige Grieksch
en het veelvuldige Latijn, niet beter is uitgevallen. De verfchooning, daarvoor bij het lijstje der Errata gevraagd, zou
wel eenige weinige feilen over het hoofd doen zien, maar
kan moeijelijk tot verontfchuldiging voor zoo veel verftrekken. Behalve een paar notabele fouten in het Grieksch, i s ,
in de mededeeling der Middeleeuwfche ftukken in het Latijn,
de toenmalige fpelling met de naderhand herftelde klasfieke
gedurig ondereengeward, zoodat men nu eens vinden zal
Praepof.tus, ftraks weder (gelijk men in de Middeleeuwen
fchreef) Prepofïtus; nu eens dioecefis, dan weder diecejis. Somwijlen is niet de a of de o uit de tvveekianken ae en oe (gelijk behoorde) weggelaten , maar integendeel de nooit onderdrukt wordende e. Best zou het zijn, dergelijke ftukken mede te deelen gelijk zij waarfchijnlijk gefchreven zijn, en dus
voor ae en oe altijd de enkele e te laten drukken. Eenige
feilen in het Hollandsch gaan wij voorbij. Het fpreekt van
zelf, dat deze literarifche aanmerkingen op de wezenlijke
waarde van het werkje niets mogen afdingen.

Verzameling van Franfche Woorden, uit de Noordfche Talen
afkomflig of door fommigen afgeleid, bijeengebragt door
Mr. j . H . H O E U F F T , Ijle Stuk. A—E. Te Breda, bij
Broefe en Comp. 1837. In gr. 8vo. 160 Bl. f 1 - 60.

D e z e Verzameling is een nieuw blijk, dat deljeer H O E U F F T
in zijnen ouderdom nog fteeds werkzaam i s , om uit zijnen
rijken fchat van taalkennis en belezenheid oude en nieuwe
dingen voort te brengen. Ref. wil uit het Voorberigt, zoo
veel mogelijk met' 's Mans eigene woorden , kortelijk mede.
deelen, wat de Schrijver hiermede bedoeld en hoe hij hierin
gehandeld heeft. . Onder hét bewerken van zijne Taalkundige
Aanmerkingen op eenige Oud-Friefche Spreekwoorden had hij
voor eigen gebruik eenige aanteekeningen op het papier gebragt, om met voorbeelden te toonen, dat de Schrijvers der
Franfche Etymologifche Woordenboeken veelal, uit onkunde
van de Noordfche Talen,, in de groffte misdagen vervallen
zijn. Zes jaren geleden befloot hij, om die aanteekeningen
uit te geven, maar werd hierin weder teruggehouden door de
uitgave der Origines Francaifes van nu wijlen P . O U G E N S ;
doch daar hiervan niet meer dan het eerfte Deel verfchenen
i s , heeft hij nu zijn vroeger voornemen wéder opgevat ,en
uitgevoerd, daarbij zelfs nog zoo veel mogelijk gebruik ma
kende van een eerst later tot zijne kennis gekomen Etymologifches Verzeichnifs van s T O S C H. — Voorts heeft hij, bij
het opgeven van verfchillende, zelfs tegenftrijdige afleidin
gen, niet dan zeer fpaarzaam zijn eigen gevoelen geuit, om
geen meesterachtig beflisfenden toon aan te nemen, en den
Lezer zeiven het genoegen der keus over te laten. Hoe befcheiden en vriendelijk en jonger lieden ten voorbedde dit
ook z i j , had Ref. nogtans wel gewenscht, dat zulk een be
voegd Regter zijn eigen oordeel wat meer uitgedrukt hadde,
daar hetzelve, met goede gronden geftaafd zijnde, den taal
kenners niet onverfchillig kan zijn: evenwel moet men, vol
gens deszelfs verzoek, wel in het oog houden, dat hij geen
eigenlijk gezegd Etymologicon, maar alleen eenige bijdragen
of bouwftoffen tot hetzelve den beoefenaar der Franfche en
Cimbrifche taalkunde wilde aanbieden; en hiermede is deze
Verzameling juist zeer goed gekenmerkt. — Ook heeft de
Schrijver hier en daar eenige klaarblijkelijk verkeerde aflel-

dingen in het midden gebragt, doch zulks fomtijds gedaan,
om de te groote neiging van fommigen tot h e t , uit de gelijkheid van letters of uitfpraak, vormen van afleidingen tentoon
te ftellen, en fomtijds om uit een zoodanig dwaalbegrip aan
anderen aanleiding te geven tot het opfporen van de ware
herkomst van een woord.
Zulk een Repertorium nu van bouwftoffen, die tot de Etymologie van verfcheidene verouderde of nog gangbare Franfche woorden in de Noordfche Talen te*vinden zijn, is n a tuurlijk voor geen uittrekfel of bijzondere beoordeeling vatbaar. Wat de laatfte betreft, zijn Ref., bij het doorloopen,
wel verfcheidene woorden voorgekomen, bij welke hij zich
met de opgegevene afleidingen niet vereenigen kon, of die
hij ten minfte zeer onzeker vond; ook wei eens de zoodanig e , waarop hij het puntdicht, dat men op eene afleiding van
M É N A G E maakte, en dat de Heer H O E U F F I bl. 58 a a n haalt , kon toepasfen:
„
„
„
„

Alfana vient cPequus, fans doute;
Mais il faut convenir ausfi,
Que pour arriver jusqu'ici
II a beaucoup perdu en route."

Doch wilde hij hierover uitweiden, dan zou hij de grenzen
van eene hier pasfende recenfie verre moeten te buiten gaan;
en met het geven van eene fobere proeve van dien aard verkrijgt de taalkennis geen aanwinst. — Eene enkele aanmerking van eenen anderen aard zij het Ref. vergund nog in het
midden te brengen. Het is hem namelijk voorgekomen, d a t ,
bij het afleiden van Franfche woorden uit de Noordfche Talen, alleen de naaste afleiding moest in aanmerking genomen,
èn dat dus zoodanige woorden niet behoefden vermeld te
worden, die men, j a , wel eindelijk misfchien tot eenen
Noordfchen oorfprong terugbrengen kan, maar die toch eigenlijk daaruit niet regtftreeks genomen, en eerst door middel van eene andere Taal in het Fransch gekomen zijn. Het
is toch overbekend, dat de Latijnfche en Griekfche Talen
vele woorden aan het Fransch verfchaft hebben, en bij het
fmeden van nieuwe nog gedurig verfchaffen: nu is het, j a ,
zeer wel mogelijk, dat de ftamvormen van fommige dier Latijnfche en Griekfche woorden iets met die van eene of andere Noordfche Taal gemeen hebben; maar daarom kan men

nog niet zeggen, dat die Franfche woorden uit die Noordfche
Taal herkomitig zijn. Bij voorbeeld , in de woorden agriculteur, agriculture, die Ref. op dit oogenblik, bl. 5 , voor
zich heefc, zij het al eens waar, dat „ het laatfte gedeelte
„ komt van den Keltifchen wortel col, de daad van fnijden
„ beteekenende, en agriculteur dus iemand i s , die het land,
„ de aarde doorklieft, doorgraaft-," maar desniettemin zijn
die woorden, zoo als zij daar nu in het Fransch zijn, zeker
niet uit het Keltisch, maar uit het Latijn, agri cultor, agri
cultural en de opgegevene afleiding zou alleen in overwe
ging kunnen komen, wanneer men over het Latijnfche woord
colere handelde. Is ener, charité, klaarblijkelijk het naast
van carus, (charui) , caritas (charitai),
couronne van coro
na, zoo goed als tróne van thronus, waarom zal men dan
den oorfprong in het Noorden gaan zoeken ? — Indien deze
aanmerking van eenig belang mogt bevonden worden, dan
zouden er uit de gegevene Verzameling misfchien verfchei
dene woorden kunnen gemist worden; maar in allen gevalle
blijft zij een nuttig Repertorium van taalgeleerdheid, waar
voor men den Heere H O E U F F T dank verfchuldigd i s , en
welks voortzetting men verlangen mag.

Memorie betrekkelijk de wederregtelijke intrekking van de be
noeming van den Ingenieur-Directeur der Hollandfche IJze
ren Spoorweg-Maatfchappij, op den 7 Dec. 1838. Ifle Stuk.
Te Amfterdam, bij S. de Grebber. 1839. In gr. 8vo. 43
Bl.fi -60.
Schoon dit niets tot de zaak in betwisting doet, moeten
wij beginnen met de aanmerking , dat deze Memorie van taal
fouten krielt, voorat tegen de geflachten der zelfftandige
naamwoorden, en dat ook de ftijl alles behalve gekuischt is.
Wat het onderwerp aangaat, wij hooren hier flechts ééne
partij, en weten niet, wat de tegenftanders van den Schrijver
hier en daar nog verder zullen antwoorden. Indien echter
deze Memorie geheel de waarheid en. niets anders dan de
waarheid behelst, dan is de Heer B R A D E onbillijk en on
dankbaar behandeld, en voor zoo veel hij door het aangaan
eener dading met Commisfarisfen der Hollandfche IJzeren
Spoorweg Maatfchappij zijn oorfpronkelijk regt mogt vertee.
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kend en zich in betrekking van gefalan'eerd Ambtenaar dier
Heeren mogt verplaatst hebben, is dat niet alleen ten ge^
volge van allerlei lagen en kunstgrepen geweest, maar zelfs
heeft men van den tekst dier Acte (Bijlage C) een misbruik
tegen den Heer B R A D E gemaakt, zoo fchandeüjk en argligtig als maar immer mogelijk is. Doch de zaak zal in regten
behandeld w o r d e n , ( * ) en daarbij moet het blijken, of Commisfarisfen van den IJzeren Spoorweg de grieven tegen h u n ,
zoo het hier fchijnt, onregtvaardig gedrag kunnen oplosfen.
Voor hunnen goeden naam is het niet genoeg, bij gebrek
van bewijs ter andere zijde, (hetwelk mogelijk plaats zal
hebben) voor den Regter te zegevieren. Hunne goede trouw
moet blijken aan het Publiek.
(*) Men kent nu reeds den aanvankelijken uitflag van dac
Pleidooi, en wel ter gunde van den Memoriefchrijver; doch
weet tevens, dat Heeren Commisfarisfen daartegen in appel
gekomen zijn. Redact.

De vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Provinciaal Friesch Genootfchap, ter beoefening der Friefche Ge*
fchied-, Oudheid- en Taalkunde. Te Leeuwarden, bij G.
T . N . Suringar. Ijlen Deels Ijle en 2de Stuk. 1837, 8. In
gr. Svo. 188 Bl.fl20.
In een Voorberigt aan den Lezer ontvangt men eerst eenig
verflag van den aard en den gang der werkzaamheden van bet
Provinciaal Friesch Genootfchap in het algemeen, en van het
ontdaan dezer voortgezet wordende verzameling van Menge
lingen , welke door hetzelve worden uitgegeven, in het bij
zonder. Daarna vindt men een vertoog over eene nederzetting
of volkplanting der Friezen in Zwitferland, benevens eenige
aanmerkingen over den togt der Friezen naar Rome, door wij
len Mr. F . B I N K E s ; een ftuk vol belangrijke navorfchingen
en gistingen, waarbij echter zeer veel onzekers natuurlijk is
overgebleven. J A N B O N G A , een krachtig en ftout histo
risch gedicht van j . D . A N K R I N G A . Brief van G os L I K
C O L O N N A , Hopman over eene compagnie Franeker burgers,
aan den Magiflraat der ftad Franeker. Deze brief, den 15
Augustus 1672 gefchreven, doet zien, dat de bedoelde com
pagnie vrij onhandelbaar en weinig vaderlandschgezind w a s ;
BOEKBESCII.
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doch reeds waren er 120 vrijwilligers van dezelfde kleine ftad
uitgetrokken, en dus viel er van de gedvvongene ligting wei
nig uitllekends te verwachten. De briefis medegedeeld door
A. T E L T I N G .
De Heer I I E T T E M A geeft eenige toelich
ting op eene bewering van Mr. H . A . E v E R T s z . , dat zeker
welbekend Friesch Gefchiedfchrijver S U F F R I D U S P E T R U S
en niet P E T R I (gelijk men gewoon is) zou behooren ge
noemd te worden. De lieer R . P O S T H U M U S tracht eenige
Friefche woorden, fpreekwijzen enz. op te helderen. Tot
dusver het eerfte Stukje, fn het tweede ontmoet men Her
inneringen van Martena-huis te Franeker, door Mr. j . w.
D E C R A N E ; een ftuk, hetwelk in belangrijkheid niet be
hoeft onder te doen voor dat over der Friezen volkplanting
in Z'xitferland door Mr. B I N K E S , waar het eerfte Stukje
mede werd aangevangen, en men vindt bij het medegedeelde
nopens het Martena-huis natuurlijk meer historifclie zeker
heid, want men doolt hier niet om in den tijd der dichter
lijke volksoverleveringen. Wijders treft men in dat tweede
Stuk nog aan: Gedachten hij het lezen van het Idioticon Frificum, of Woordenboek van bijzonder in Friesland gebrui
kelijke woorden en fpreekwijzen, door E v. W A S S E N B E R G H ;
van Jhr. Mr. M . H E T T E M A . De Heer I I E T T E M A , die
ook het eerfte Stukje met eene taalkundige bijdrage verrijkt
had, neemt thans in het tweede vooral, tot opheldering van
het Friesch, zijne toevlugt tot het IJslandsch, om de ge
letterden op die minder bekende, maar, volgens des geleer
den Commentators gevoelen, met het Friesch zeer naauw
verwante taal, oplettend te maken. Eens ongenoemden Proe
ve van de taal, zoo als dezelve op het eiland Schiermonnikoog
gefproken wordt, befluit, tot bladvulling, dit tweede Stukje.
— Over het geheel befchouwd, levert derhalve de aange
kondigde verzameling tot dusver een voldoend bewijs van
de werkzaamheid en het nuttige der bemoeijingen van het
Friefche Genootfchap, hetwelk zich met de uitgaaf dezer
Mengelingen belast heeft, op welker verder vervolg wij allezins prijs ftellen.

Aardrijkskundig
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Euthymia,

verzameld door j . A . B A K K E R , J . V A N H A R R Z . et) c. V A N R E Y N .
11de Stuk. Te Rotterdam , bij H. VV. van Harderwijk en S. van Reijn Snoeck.
1838. In gr. S*o. 123 Bl.fl40.
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Algemeene en bijzondere Technologie, door Dr. s, B L E E K RODE.
Vde en Vide Aflevering. Te Groningen, bij P.
S. Barghoorn. 1838. In gr. Svo. 4 0 9 - 6 0 0 bl. Bij Int eek.
f 2 - 40.
A l s men op den inhoud l e t , hebben een leesboek over de
aardrijkskunde, verhandelingen en losfe ftukken uit zedckunde
en fraaije letteren, en een gcltreng wetenfcbappelijk werk
uit het vak van natuur- en werktuigkunde al zeer weinig met
elkander gemeen. Wij voegen ze dan ook eenïglijk zamen
als vervolgwerken , die flechts eene korte vermelding vorderen en bekomen kunnen.
Het aardrijkskundig Leesboek is met deze beide Afleveringen volledig. Wij hebben den zindelijken herdruk met genoegen gelezen, e.i vereen'tgen ons ten volle met den lof,
vroeger in dit Tijdfchrift (*) aan den eerften druk gegeven.
De platen zijn goed uitgevoerd, en een gegraveerde titel met
vignet, bij de laatfte Aflevering gevoegd, beveelt het geheel
evenzeer als het cartonnen bandje tot een fraai gefchenk,
bijzonder tot prijs op de middelbare fcholen, aan.
De keurig net gedrukte Euthymia gaat op dezelfde uitmuntende wijze voort. De Opmerkingen over Romans en Romanlectuur van B A K K E R zouden, al bevatte het ftukje niets
anders, ons vurig doen wenfchen, dat het algemeen verfpreid
wierde, en met bedaard nadenken gelezen door Romanfchrijv e r s , Romanvertalers en Romanlezers. Het onderwerp is in
onze dagen eene meer uitvoerige, opzettelijke behandeling
overwaardig, waartoe wij den verftandigen, gematigden en
fmaakvollea Schrijver nog wei durven opwekken. Een fraai
onderwerp voor een Socratisch gefprek} De Lof der Dwingelandij is eene goed volgehoudene ironie. Ook het overige
heeft waarde. Wij vinden niets, dat zijne plaats niet verdiende ; c n , fchoon in het algemeen alles, wat Tijdfchrift
is, niet door ons kan worden aangekondigd en beoordeeld,
maken wij gaarne met het onderhavige (dat ook niet op geCj

1325. Boekbefch. bl. 874.
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regelde tijden, maar nu en dan in het licht komt) eene eervolle uitzondering, omdat het zulk een fchoon innerlijk met
zulk een bevallig uiterlijk vereenigt.
Dr. B L E E K R O D E ' S Technologie, eindelijk, wordt in deze
ftukken zoo voortgezet, dat daarin de beweegkracht van
water en van wind behandeld wordt. Daar aan het laatfte
gedeelte de platen nog ontbreken, hebben wij het nog flechts
kunnen doorloopen. Wij hopen, dat de Schrijver zijnen belangrijken arbeid zonder al te lang verwijl zal voortzetten,
fchoon de Uitgever den fpoed niet maakt, waartoe hij zich
bij de inteekening had verbonden. Doch het is hier: fat cito,
[i fat bene. Zoo de verdienftelijke Schrijver het foms niet
mogt kennen, maken wij hem opmerkzaam op een w e r k ,
getiteld: H A R T M A N N , Encyclopaedifches Handbuch des
Mdfchinen- und Fabrikwefens, uitgegeven te Darmftadt bij
L E s K E . Wij kennen het nog alleen uit Duitfche Recenfiën, maar volgens deze zou het zeer belangrijk zijn voor
het onderwerp, dat de Heer B L E E K R O D E behandelt.
Het bovenftaande zij genoeg tot aanbeveling dezer vervolgftukjes.

De Vrijmetfelarij en de Jezuitisch-Hierarchifche
Propaganda.
Gefchiedkundige Vergelijking.
Door G . F R I E D E R I C H ,
Theol. Doet., Evang.Pred. te St.Catharina, binnen Frankfort aan den Main. Une Socièti, qui ne travaille qu'a
faire germer, fructifier toutes fortes de vertus dans mes
Etats, peut toujours compter fur ma protection. Cest la
glorieufe tdche de tout bon Souverain, et je ne discontinue,
rai jamais de la remplir. F R E D , L E G R A N D , fur la
Magonnerië. Naar het Hoogduitsch. Te Amfterdam, bij
Gebr. Diederichs. 1839. In gr. 8vo. XVIen 129 bl. f 1 - 2 3 .
het groot verfchil in de heerfchende gevoelens over de
Vrijmetfelarij, is het voor Recenfent onmogelijk, een oordeel over het bovenftaand werkje te vellen, hetwelk aan allen
zal voldoen. Somtijds hoort men in dén kring der befchaafde
wereld de bewering, alsof de eeuw der Vrijmetfelarij zou
zijn vervlogen, alsof zij zichzelve zou hebben overleefd en
in de rij der maatfchappelijke inftellingen overtollig zou zijn
geworden; om nu niet te fpreken van het eenvoudige ge»

meen, hetwelk de leden van dit Genootfchap houdt voor
zoekers naar den (leen der wijzen. Bij anderen daarentegen
is zij het noli me tangere, hetwelk men met geene ruwe hand
mag aanraken, zonder verontwaardiging en gramfchap te doen
uitharden, ja eene geestdrift op të wekken, welke de onin
gewijde in zijne onkunde wel eens gewoon is te vergelijken
bij die, welke heerscht in de minneliederen, door den H.
F R A N C I S C U S aan de Maagd M A R I A toegezongen.
Ons
zij het daarom genoeg, zonder zeiven partij te kiezen, dit
flukje aan te kondigen als eene zeer aanprijzende voorftelling
der Vrijmetfelarij, vooral dewijl z i j , zoo als de Schrijver be
weert, in regtftreekfchen ftrijd verkeert tegen de JezuitschHierarchifche Propaganda, welke hier befchreven wordt als
„ de ultramontaanfche Congregatie, die de menschheid op
„ nieuw, in dweepzieken ijver, met den vergiftigen adem
„ van Jezuitfche grondftellingen en handgrepen poogt te ver„ pesten, om haar daardoor in een' bedwelmenden fluimer te
„ doen nederzinken; en dan de bedwelmden in den donkeren
„ nacht der Middeleeuwen terug te voeren."
De gefchiedenis der Jezuitenorde, van welke ook hier eene
fchets wordt gegeven, is te zeer bekend en te dikwijls be
fchreven , dan dat men in dit kort beftek omtrent dezelve
iets nieuws zou kunnen ontvangen. Het inderdaad belangrijke
van dit ftukje beftaat voornamelijk daarin, dat hetzelve den
lezer bekend maakt met de tegenwoordige woelingen van dit
Genootfchap, en met het deel, hetwelk de genoemde Propa
ganda heeft aan ftaatkundige omwentelingen en pogingen tot
omwentelingen. Zijn er voorftanders van het hier aangeval
len Genootfchap, die zich in ftaat gevoelen, met op waar
heid gegronde redenen, het hier beweerde te wederleggen;
zij zijn het aan de eer van deze Orde verpligt. Zoo lang
echter dit niet volledig ten uitvoer gebragt i s , is het onder
havige ftukje, benevens de gefchriften, die hier worden aan
gehaald, de opmerkzaamheid van lezers van iederen ftand,
van Overheidsperfonen zoo w e l , als van onderdanen, overwaardig. Tot zoo lang zeggen wij raet denSchrijver: „ H e t
„ menschdom moet voor-, niet achterwaarts gaan; deGods„ dienst van J E Z U S , hetgeen zij in hare oorfpronkelijke
„ reinheid, overeenkomftig den zin haars Goddelijken Stich„ ters', w a s , al verder en verder, en in fteeds toenemende
„ mate, worden: — verkondigfter van licht en liefde! Dat
„ is de wensch van alle braven, waarin zich al het goede,

„ edele en fchoone oplost. Tot bereiking van dit doel, moe„ ten z i j , flandvastig v e r e e n d , een'dalen muur, eene heilige
„ k e u r b e n d e vormen tegen den vergiftigen, verdand en hart
„ m o o r d e n d e n pestwalm van het Jezuïtisme,
't w e l k , werk„ zamer dan o o i t , ons gedacht weder in den afgrond van
„ verderf dreigt te dorten, w a a r geen enkele draal van vrij„ heid van denken, of redelijke zelfdandigheid, in het akelig
„ duister van den dikdonkeren nacht vermag door te dringen."

Tooneelen uit het Dagelijkfche Leven. Zestal Verhalen van
F . H. G R E B .
Te Dordrecht, bij van Houtrijve en Bredius.
1838. In gr. 8vo. XVI en 205
bl.fl-:
De

Opdragt van dit bocksken is aan den Heer A. V A N D E R
aan wien de Auteur erkent groote verpligting
te hebben, naardien zijn geest door het génie van dien Dichter dikwerf werd aangeblazen, en deze hem in zijne letterlievende oefeningen van jongs af heeft voortgeholpen. Dan
volgt Iets, dat jlrekken kan tot Voorberigt, waaruit men zien
k a n , dat deze Verhalen oorfpronkelijk ter vervulling van
leesbeurten zijn opgefteld, dat zulks op aanraden van een*
vriend gefchied is, en wat dezen tot die raadgeving bewoog.
Aan het dot van dit Iets vindt men eenige welgemeende raadgevingen aan de Recenfcnten, en een heilwensch aan eiken
toegevenden Lezer.
De titels der Verhalen zijn: ,Ouderenfchuld, Kinderfchuld,
Vooroordeel, Ligtzinnigheid, Teleurflelling , Miskenning.
Het eerde levert een waarfchuwend tafereel, ten bewijze,
dat de fchande van de daden der ouders op hunne kinderen
overgaat, gelijk hier de dochter van M A R I A W E L N E T S
zich verpligt ziet haren teedergeliefden minnaar op te geven,
en kort daarna aan de tering wegkwijnt, omdat de moeder
des minnaars, bovendien reeds uit adeltrots tegen die echtverbindtenis ingenomen, daarvan niets meer hooren wilde,
toen zij vernomen had, dat M A R I A z i c h , ook als v r o u w ,
aan verregaande ongeregeldheden had overgegeven. De laatde
maakt, uit wanhoop, een einde aan haar leven, en de ongelukkige minnaar volgt, na van de paden der losbandigheid,
waarop zijne teleurdelling hem gevoerd had, teruggekeerd te
zijn, zijn meisje vroegtijdig in het graf.
Kinderfchuld heeft het vierde Gebod van de Wet der tien
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Geboden, niet der, maar, zoo ais 'tzekér gemeend zal zijn,
naar de Angsburgfche Geloofsbelijdenis, (eigenlijk volgens
den kleinen Catechismus van L V T « F- R , l'loofdft. I ) tot mott o , t. w.
uwen Vader cn t'we Bloeder, enz. Een on
gelukkig flagtoffer der verleiding van een zedeloos meisje en
van haren even ondeugenden bfoeder vvordt hier fprekende
ingevoerd, r : verbaalt op eene roerende-' wijze, hoe het ver
onachtzamen der vermaningen van br&ve ouders hem van
misdaad toi misdaad, yan onheil tot \onheil gevoerd heeft,
zonder dat iets in flaat is geweest, dtó folteringen van zijn
geweten tot b»daren te brengen. Het jflot dezer gefchiedenis
is dan ook, dat de ongelukkige, die vrijwillig tot den rang
van bedelaar is afgedaald, na iene vl^aag van zinsverbijste
ring, in een gering Zeeuwsch herbergje den geest geeft.
Het derde Verhaal behelst de lotgevallen en bekentenisfen
van een flagtoifer des vooroorde:ls van den vader zijner eer
fte geliefde, die hem hare haid weigerde, omdat de vader
des minnaars bankbreukig was geworden. De menfcbenhater,
wiens nagelaten gefchrift ons d( bijzonderheden deswege me
dedeelt, heeft, in zijnen wre\e! onverfchillig en losbandig
geworden, zijne vrouw van vedriet doen fterven, en komt,
na zijne eerfte geliefde als gelikkige vrouw en moeder ont
moet en nog eenigen tijd eei afgezonderd leven geleid te
hebben, aan de tering om.
De onzalige gevolgen van het ligtzinnig fpotten met de
Liefde worden in het vierde Verhaal gefchilderd. Een jeug
dig losbol heeft het hart vai een bevallig buurmeisje aan
haren minnaar ontroofd; de vroeger ingetogen minnaar vangt
een liederlijk leven aan , dott in dronkenfehap eene poging
tot zelfmoord, wordt nog gertd, maar verlaat het Vaderland,
zonder dat ooit meer iets van hem vernomen wordt. Het
meisje, nu ook door den tweeden minnaar verlaten, komt
van droefheid o m , en de fchuldige begeeft zich met der
woon naar elders.
In het ftuk, Teleurftetling getiteld, beklagen wij eenenongelukkigen jongeling, die een meisje huwt, dat wel bevallig
en onberispelijk, maar niet in ftaat is zijne gevoelige en fijn
gedamde ziel te doorgronden. De derde hoofdperfoon in dit
Verhaal is een ander meisje, beter hiertoe in ftaat, maar
voor welke hij meer vriendfehap dan liefde meent te gevoe
len, waarom hij tot zijne eerfte, reeds verlatene geliefde te
rugkeert.
Deze echter, voor de oppervlakkige genie-

tingen der wereld meer dan voor edeler gewaarwordingen
vatbaar, wordt hem, na een tweejarig huwelijk, ontrouw,
en de ongelukkige man vindt, vermoedelijk ten gevolge van
zelfmoord, te Scheveningen in de zee zijn graf.
Het laatfte Verhaal heeft tot inleiding een gefprek over
de redenen, waarom kunflenaars (kunstbeoefenaars van profesfie, ware hier welligt gepaster woord geweest) over het
algemeen zoo laag flaan in de achting hunner medemenfchen.
Onze Schrijver vindt de hoofdoorzaak daarin, dat de wereld
te ongevoelig, te veel aardsch i s , om in de kunflen meer
dan een vermaak, een tijdverdrijf te befchouwen, daarom
ook den kunftenaar niet naar verdiende huldigt, enz. F E R 
D I N A N D E V E R T S O N was het flagtoffer eener zoodanige
Miskenning. Eerst wilde niemand hem in betrekking dellen,
omdat hij Dichter w a s ; toen werd hem de hand van een be
mind meisje geweigerd, omdat h i j , en defespoir decaufe,
Acteur was geworden. Nadat hij uit de brandende woning
des vaders de voornaamde bezittingen van dezen geborgen
had, en de trouweloosheid des aandaanden echtgenoots van
het meisje was ontmaskerd, zou de zaak zich welligt nog
gefchikt hebben; maar die ongelukkige tering kwam ook
hier tusfchenbeiden; de arme J O H A N N A daalde in het graf,
en F E R D I N A N D , aan zijne eenige liefde getrouw tot in
den dood, bleef tot zijn einde toe treuren en tooneelfpelen.
„ Gij moogt weder komen verhalen," riepen de vrienden
van den Heer G R E B , toen zij fcheidden, en hij eindigt zijn
boek met de woorden : „ Mogt ik ook bij mijne lezers mo
gen wederkomen f'
Hoezeer w i j , omdat het hier oorfpronkelijke voortbrengfelen geldt, reeds vrij uitvoerig zijn geweest, erkennen wij
t o c h , dat uit de gegevene ruwe omtrekken niet veel over
de bewerking valt te oordeelen. Maar den doorgaanden geest
zal men er toch genoegzaam uit zien, en opgemerkt hebben,
dat de thans zoo menigvuldig voorgefchrevene Roman-ingre
diënten, vooral zelfmoord en tering, ook hier rijkelijk zijn
aangewend. Ree. neemt de vrijheid, den Heere G R E B te
vragen, of hij zich van zoodanige herhaling van akeligheden,
in een zoo beperkt bedek, grooteren invloed belooft, dan
van de karakterkundige voorftelling der minder ijfelijke, maar
toch even beklagelijke gevolgen van onderfcheidene ondeug
den en dwalingen, gelijk die in het dagelijkfche leven voor
koken ? Hij vreest, dat vele lezers, die daardoor in zich-

Kelve keeren zouden, nu de door hem gefchilderde uitkomften als te overdreven, te romantisch, zullen aanmerken, en
dat daardoor voor fommigen hunner het goede doel zal ver
loren gaan, dat de Verhaler zich heeft voorgedeld.
Eene tweede algemeene aanmerking i s , dat de Schrijver,
die het toch in zijne keuze had, wien der door hem inge
voerde perfonen hij de zedelesfen wilde doen uitdeelen, en
de beflisfende uitfpraken, bij vriendfchappelijke redetwisten, in
den mond leggen, welligt de hem eigenebefcheidenheidmeer
zou hebben doen uitkomen, wanneer hij daartoe een ander
dan bijna altijd zichzelven had gekozen.
Wij zouden te breedvoerig worden, wilden wij al de bij
zondere aanmerkingen nederfchrijven, onder de aandachtige
lezing, dezer Verhalen gemaakt. Elk heeft zijne wijze van
zien, en wij laten den Heere G R E B de zijne. Alleen hopen
w i j , om zijnentwille, dat hij niet al te zwart over de mis
kenning en vooroordeelen denkt, waaraan perfonen van fmaak
en verdiende onderworpen zijn. Wie zichzelven wrevelig uit
den kring wil rukken, waartoe wij hier op Aarde bepaald
zijn, zal zeker in dien kring weinig bijval vinden; maar wij
gelooven, dat men, met de vereischte menfchenkennis, door
anderen bemind en geacht, en voor de Maatfchappij nuttig
zijn kan, al beoefent men, zonder daarom datgene te verwaarloozen, waartoe wij tot onderhoud van ons en de onzen
verpligt zijn, eenig vak van wetenfchap of kunst. De voor
beelden ontbreken niet.
Dit een en ander verhindert ons niet, de lezing dezer met
fmaak en onderhoudende levendigheid gefchrevene Verhalen
aan te prijzen, die allen het loffelijk'doel tot bevordering
van deugd en goede zeden, tot afmaning van fchadelijke
meeningen en gevaarlijke dwalingen, hebben. De Verhaler
kome, zich gegronde aanmerkingen ten nutte makende, bij
ons Publiek weder, en helpe, door goede oorfpronkelijke,
maar minder akelig afloopende Verhalen of anderfoortige
voortbrengfelen, fchadelijke vreemde lectuur verdringen! Hij
blijve de vreugd zijner brave ouderen ; toone voortdurend aan
zijne tijdgenooten, dat men gevoel en fmaak kan bezitten,
zonder ligtzinnig te zijn; zij bevrijd voor de gevolgen van
Vooroordeel en de fmarten der Teleurdelling; e n , wel verre
van miskend te worden, ondervinde hij, dat men, ook onder
o n s , ware verdienden weet op prijs te fchatten en te ver
gelden !

De Zceftraat van 's Hage naar Scheveningen , door C O N 
S T A N T ij N H U Y G E N S ; op nieuw uitgegeven, naar de he*
dendaagfche taal en [peiling gewijzigd en met eenige Aan
teekeningen voorzien , door Mr. j . G . L A L A u. Te 'j Cravenhage en Amfterdam, bij de Gebr. van Cleef. 1838. In
kl. 8vo. XII, 71 bl.
f:-15.

H e t is niet te verwonderen, dat de Korenbloemen van

HUY

in onzen leeftijd minder bekend zijn, dan de dicht
werken van V O N D E L , H O O F T en vooral C A T s . Gezwegen toch van het vele, d a t , vooral in zijne Sneldichten, te
zeer afwijkt van hetgeen w i j als welvoegelijk aanmerken, is
H U Y G E N S vooral duisterder, dan zijne tijdgenooten, vooral
door de ineengedrongen kortheid, het al te fpelend vernuft
en de jagt op verouderde fpreekwijzen en woorden, die dik
wijls bij hem aangetroffen worden. Jammer echter, dat deze
gebreken hem meer ongelezen laten liggen, dan hij verdient.
Zijn' Zeeftraat onder anderen is een der zinrijk (te gedichten
van den zinrijken H U Y G E N S , maar zoo vol van duistere en
vreemde zegswijzen en van droeve regels, d a t , buiten op
zettelijke beoefenaars 'onzer oudere Letterkunde, weinigen
dit Leerdicht hebben gelezen. Het was dus geen ongelukkig
denkbeeld van den Heer L A L A U , eene proeve te nemen,
„ om zulk eenen Dichter het ouderwetfche kleed uit te trek„ ken, en in eene zoodanige nieuwe kleeding te v.oorfchijn
„ te brengen, dat h i j , zonder aanftoot te lijd.en, in een fat„ foenlijk gezelfchap zou kunnen verfchijnen. Ten dien ein„ d e , " zoo vervolgt h i j , „hebben wij 't oorfpronkelijke door
„ verandering van fpelling, omzetting van droeve regels, of
„ verandering van zulke, die thans te zeer tegen rijm, taal
„ of uitdrukking zondigen, voor het lezend publiek bruik„ baar trachten te maken, ons ten regel (tellende; om in die
„ veranderingen zoo fpaarzaam te zijn, als immer mogelijk
„ fcheen, opdat H U Y G E N S H U Y G E N S blijven zou."
In hoeverre de Heer L A L A U in dezen zijnen arbeid ge
daagd z i j , moet uit vergelijking van zijne met de oorfpron
kelijke uitgave blijken. Ons bedek laat niet t o e , daartoe het
geheele Gedicht te doorloopcn; dit is ook niet noodig, en
het zal genoeg zijn, dat wij b . v . uit het eerde derde gedeelte
eenige plaatfen bijbrengen, die gelukkig verbeterd zijn, met
GENS

andere, waar ons die verbetering minder goed toefchijnt. Om
plaats te winnen, zullen wij ons daarbij onthouden van alle
taal- en letterkundige uitweidingen, waartoe de gelegenheid
ons anders alligt zou kunnen verlokken.
Wij zeiden flraks, dat H U Y G E N S niet zelden duister worde
door het gebruik van verouderde woorden en fpreekwijzen.
Hij doet het ook in dit Gedicht op vele plaatfen. Een paar,
door den tegenwoordigen Uitgever zeer goed verbeterde,
voorbeelden mogen voldaan.
Het wereldfche beleid van Landen en van Steden
Begaep ik even foo;
fchreef de Dichter.

Het is teregt veranderd in lefchouw.

Ded' ick het ijverigh, en met de felve t r o u w ,
Die 'ck noch het Vaderland, als 't fijn most, leesten fouw.
Leesten, 't Hoogduitsch kisten, prast are, zegt K I L I A A N ,
en na hem woordelijk B I L D E R D I J K in zijne aant. te tl. pl.
Het is jammer, dat die geleerde man zijne aanteekeningen op
H U Y G E N S meer, dan die op H O O F T , heeft ontfierd met
de ellendigfte uitvallen. Slechts ééne proeve. Op het woord
oortjens (Zceflraat,
bladz. 17 zijner uitg.) teekent hij aan:
„ Men mag hier wel aanmerken, dat een eortjen twee duiten
„ (een vierde vatf een ftuiver) w a s : want onze kleinkinderen
„ zullen 't zekerlijk ,niet meer weten, na de invoering van
„ 't verftand - verflompend decimaal ftelfel in munt," e n z . ! !
Men zou bijna vragen, hoe het verftand-verflompend ftelfel
heette, waarin de fchrijver van zulke vreemde invallen en
uitvallen opgevoed was? Maar wij moeten niet afwijken.
L A L A U veranderde den regel aldus:
Waarmee 'k den Lande n o g , al« 't zijn moest, dienen zóu.
Dienen regeert echter den derden naamval niet, waarin den
Lande ftaat.
H U Y G E N S fchreef:
Terwijl ick 't feggen gae, en dien flagh van gedachten
Of w e l , of qualick, foeck in andere te /machten.
d. i. fmakelijk maker., een verkeerd en geheel ongewoon ge-

bruik van dit woord. De verandering in deze uitgave is dus
eene goede verbetering:
Terwijl ik 't zeggen ga, en wat ik van die zaken,
Of w e l , of kwalijk o o k , zoek fmakelijk te maken,
Hard is de uitdrukking:
Ick fie geen Herren lichten,
Die V voor die van eertijds niet toe en ftae te zwichten,
maar verbeterd i n :
Die het niet pasfen zou voor vroegeren te zwichten.
Ert, als ick wegh fou zijn, een vroom mann' mogelijck
Van herten feggen fou: Die brodder had gelijck,
is ook zoo vloeijend niet, als:
En als ik weg zou zijn, een wijs man, die het las,
Van harte zeggen z o u , dat het geen dwaasheid was. (*)
In de regels:
Daar viel geen houden aen: als 't hert van onderen
Aen 't blixemen geraeckt, will 't boven donderen.
wordt, om niet te fpreken van het duistere der geheele uitdrukking , onderen en donderen als jlaand rijm gebruikt, hetgeen verkeerd is: Het is daarom, met behoud van den z i n ,
fchoon in een ander beeld, zeer goed veranderd:
Daar viel geen houden aan: als 't hart van onder blaakt,
Dan flaat de vlam ligt u i t , de tong wordt welbefpraakt.
Doch wij zijn aan de waarheid verpligt te zeggen, dat dit
zuiveren van de dictie het poëtifche wel eens benadeelt.
Maar 't pleiten ging niet aan: men leende mij geene ooren,
Schoon d' overtuigingskracht der rede zich liet 'hooren.
moge netter zijn, maar is ook prozaïfcher,

dan het oude:

(*) In deze en de vorige aanhaling valt, verkeerdelijk,
de klemtoon op het.

Daer 't linnelickst geweld van Reden in kon boren.
En wipte, zegt HUYGENS:
En wipte menighmaal ter flincker en ter rechter,
Eer h i j , fijn eigen R o l , fijn eigen fcherpe Rechter,
Het vonnis vellen dorst.
Het was misfchien orn regter (dexter•) niet op regter
te laten rijmen, dat LA LAU fchreef:

(judex)

Zijn eigen zaakbeflechter.
HUYGENS bedoeling is min of meer duister. Heeft hij met
fcherpe Rechter bedoeld onverbiddelijke regter of fcherpregter? In het laatfte geval zou zijn tijdgenoot VONDEL de
diaerefts hebben gebruikt en gefchreven fcherrepregter.
Alle verandering is geene verbetering. Dit fpreekwoord
vindt hier en daar ook in dit werkje zijne toepasfing. Op
dit punt kunnen wij kort zijn.
HUYGENS fchreef:
En 't queeckfel heeft fich felfs gequeten, foo het most,
En manlick uytgevoert hetgeen ick wel begost.
Naar den zin behoorde het te zijn moest en begon; doch de
Heer LA LAU heeft de bedoeling niet juist uitgedrukt, aan
het rijm een offer brengende, toen hij fchreef: zoo het KON
en begon. Zoo rijmt ook bij HUYGENS hert (cor) op
werdt. De Uitgever heeft de woorden behouden, maar een
ongebruikelijk rijm gegeven in hart op wordt (bladz. 6 ) en
worden op harden (bladz. 11, in plaats vzn werden op harden.)
Waar de Dichter zegt, dat alles zijn' beftemden tijd heeft,
en men dien flechts dient te weten, zegt h i j :
De kind'ren weten tijd van knickeren en koten,
E n , fonder Almanack, en is 't haer noyt ontfchoten
Wanneer ' t goed knickeren, wanneer 't goed koten w o r d t ;
Soolangh fchiet alle kracht van redenen te kort.
Deze regels verdienden niet te worden overgeflagen. Het is
eene vernuftige aanwending van eene dagelijkfche opmerking.
Eene korte levensbefchrijving van HUYGENS, het verflag
van deszelfs reis naar Oranje, met iets over dat Prinsdom,

benevens het ontwerp van den ftraatweg zeiven, maken geen
ongefchikt toevoegfel uit tot het net gedrukte boekje. De
aanteekeningen zijn zeer weinige. Het ware te wenfchen,
dat het aangewende middel mogt medewerken, om den lust
tot beoefening der fchriften van CONSTANTER, gelijk hij
zich noemde, te verlevendigen. WE S TERB A EN'S Ockenburg
ware voor dergelijke behandeling, waarbij veel moest
worden uitgelaten, ook niet ongefchikt.

Dichterlijke

Mengelingen

fchoten,

bij

bl.fl-

20.

van

J. Iluifingh.

P . j . v . DÜSSEAU, Te
1838. In kl. 8i>o. FHI

IFin-

96

E e n niéuw bundeltje bij den grooten flapel van de zoodanigen, die beter ongedrukt bleven, omdat zij zich door niets
onderfcheiden. Heerscht er dan ih deze Dichterlijke
Menge
lingen geen goede, godsdienftige geest? O j a ; maar hij zal
door het gebrekkige der ftukken weinig indruk maken. Is
maat en rijm niet in orde? O j a ; maar maat en rijm maken
geen gedicht. Het verwonderde R e e . op den omflag van dit
boekje te zien, dat de Heer DUS SE AU Predikant en dus
een geftudeerd man is. Van den zoodanigén toch verwacht
men met regt meer, dan van den ongeftudeerde. Hij kent de
heerlijke voorbeelden der Ouden; zijn fmaak is door ftudie,
door lectuur, door omgang ontwikkeld, en hij moest te kies
keurig zijn, om eigene gebrekkige produkten in het licht te
zenden. Misfchien zegt de Heer D U S S-E A U , dat hij dat ge
brekkige niet heeft ontkend in zijne Voorrede; dat is z o o ,
maar die erkentenis beteekent niet veel, zoo lang zij niet
van de uitgave terughoudt. Vraagt m e n , wat R e e . dan op
deze ftukken heeft aan te merken, het is d i t : zij zijn in in
houd en gedachten alledaagsch en weinig dichterlijk, in u i t .
drukking gebrekkig. Ziet eens b . v. een couplet uit het vers:
de Orkaan

••

Paleizen, op wier hooge tinnen
Het oog bewondrend ftaart,
Ontroeren ook de trotfche zinnen
Van 't godendom der aard'.
De hut en ftulp, met rieten daken,
Doen ' t landvolk bange zuchten Haken,

En vorst en onderdaan buigt zich eerbiedig neer
Voor de onbegrensde magt van aller fchepflen Heer.
Het leven is hun beiden heilig,
Maar riet en marmer even veilig.
Wie zal uit de zes eerfte regels, wanneer hij niet uit het
verband ziet, dat de Dichter zoo iets heeft willen zeggen,
begrijpen, dat de orkaan het paleis zoo min, als de hue
fpaart? Wat beteekent h e t , dat het leven hun beiden heilig
is? Eene dergelijke proeve, en wij vinden ze op iedere
bladzijde, is voldoende, om te doen zien, dat de Heer
DUSSEAU de gave niet bezit, om zijne gedachten klaar en
duidelijk in maat en rijm uit te drukken. Hij houde zich
liever aan het proza.
Het best zijn nog de vertalingen; maar ook deze kunnen
niet wedijveren met de overbrengingen, die w i j , van fommi

gen der ftukjes, van TOLLENS of ook van T E N B RU GGENCATE bezitten. R e e . gelooft d u s , dat de Heer DUS
SEAU zijnen tijd nuttiger kan hefteden, dan met verzen te
maken.

Mijne belofte. Gedichten door G. G. VAN M E U R S. Te 'S Gra~
venhage, bij K. Fuhri. 1838. In gr. 8vo. 78
Bl.fl.:
D e menfchen doen fomtijds vreemde beloften, die veel lie
ver ongedaan of althans onvervuld moesten blijven. Daaron
der behoort ongetwijfeld ook de belofte, volgens welke de
Heer VAN MEURS dit bundeltje in de wereld zendt. Het
fchijnt uit eene toefpraak aan zijne kinderen te blijken; dat
hij aan zijne eerfte vrouw de uitgave heeft beloofd. Dat
eene gade eene toegevende beoordeelaarfter van het werk
eens geliefden echtgenoots w a s , Iaat zich begrijpen; maar
indien zij de dichtftukken van haren man als ware poëzij
heeft befchouwd, dan had z i j , bij al hare deugden, weinig
begrip, wat er tot een goed vers behoort. Was haar d o e l ,
deze rijmen, waarin overigens een goede geest heerscht, als
eene gedachtenis voor hare kinderen te beftemmen, dit doel
ware of door overfchrijven of des noods door drukken zon
der uitgave te bereiken geweest. Voor het publiek moet
men beter 'bcflagen ten ijs komen, en met alle welwillendheid
kan men van deze ftuttken niets anders zeggen, dan dat zij

goed gemeend zijn, maar volftrekt geene poè'dfche waarde
hebben, en dat het veel beter w a r e , indien de Heer VAN
MEURS ze te huis had gehouden. Men behoeft het eerfte
ftuk, de arme Weduwe met hare Kinderen, flechts te lezen,
om daarvan overtuigd te zijn. R e e . zal er hier en daar een'
regel uit mededeelen, om zijn gevoelen te flaven. Men bemerkt terftond, dat de Dichter, door rijm en maat gebonden,
zich niet naar eisch weet uit te drukken, als h i j , ter befchrijving van den hongersnood, verhaalt:
A c h , a c h , één bete flechts ftaat daar voor 't troostloos harte!
of als hij de koude aldus fchildert:
De fnerpende koude doet ' t water verftijven,
Doen hen zoo veel mooglijk in ' t hutje verblijven,
Fan wege de buldrende en barre natuur.
Als later de zoon der weduwe, als een arme grijsaard verkleed, verfchijnt, dan wordt datgene, wat aandoenlijk moet
heeten, eigenlijk lachverwekkende, b . v . :
Vierentwintig donkre uren
Moest ik in de kou verduren
Zonder ééne bete brood, —
Sprak de grijsaard — o mijn vrinden,
Moest ik hier deez hut nu vinden,
Om te zien uw grooten nood?
N e e n , ik kan en mag niet eten
H i e r , waar de armoe is gezeten,
N e e n , ik ga weer verder voort.
A c h , fprak toen de weduw, eerwaardige oude,
Wat ik u mag bidden, blijf hier met deez koude,
Bewoon met ons hier dit veifchrikkelijk qord!
Een uitlokkend voorftel!
blik der herkenning:

Nog aandoenlijker is het oogen-

Daar ftaat h i j , rijk gekleed, als in een vorst herfchapen,
En roerend ftaan zij hem al weenend aan te gapen!!!
De Heer VAN MEURS doe in het vervolg niet weder zulke
onbezonnene beloften! — Het vignet is even treffend als
de poëzij.

Bijdrage ter vereering der nagedachtenis van ROELAND
VAN WIJK, JACOBUS ZOON, in leven Phil. Theoret.
Mag. Litt. Hum. Doctor en Rector der Latijnfche Scholen
te Kampen, door G. H. HEIN, P. H. GALLÉ, D. H. P.

ABBING, A. L. LESTURGEON <?» W. S. DE ROOY. Te
Zwarijluis,
f:-75.

bij R . van Wijk, Anthz. 1839. VIII en 81 bl.

Onder de vele verliezen, die, vooral in den laatften tijd,
de geleerde en letterkundige wereld door den dood van verdienftclijke mannen in verfchillende vakken ondervonden heeft,
behoort ook voorzeker het verlies, hetwelk de Latijnfche
Scholen te Kampen trof, door het affterven van haren achtingwaardigen Rector E. VAN w p , j z . De werkzame man
werd in den bloei zijner jaren aan zijne gade, een achttal
kinderen, en dierbare betrekkingen ontrukt! De nagedach
tenis van dien waardigen onderwijzer en opvoeder der jeugd
openlijk te vereeren kon dan wel niet anders of moest aan
allen, die hem gekend hadden, hoogst-welgevallig zijn. Dit
gefchiedde in de te Kampen gevestigde Afdeeling der Maat
fchappij Tot Nut van V Algemeen, op den 19 December des
vorigen jaars, bij welke gelegenheid de Heer HEIN, Predi
kant aldaar, doeltreffend over de verdienden van den afgeftorvene fprak, en VAN WIJK fchetfte 1.) in zijne vorming
voor het wetenfchappelijke, 2.) in zijnen openbaren werkkring,
3.) in zijne betrekking, waarin hij tot deze Afdeeling der
Maatfchappij: Tot Nut van V Algemeen heeft gefiaan.
Schoon wij hier geen eigenlijke levensbefchrijvende lof- of
lijkrede aantreffen, is echter de behandeling zeer gepast, en
zijn de punten goed uiteengezet; in welke al dat belangrijke
omtrent VAN W IJ K wordt voorgedragen, dat zijnen vrienden
en vereerders niet anders dan welkom kan geweest zijn. Het
ftuk bevat vele noemenswaardige aanteekeningen, die de blij
ken leveren dat VAN WIJK den naam van Geleerde in zijn
vak ten voilé verdiende. Geheel uit het hart is de aanfpraak
van D ° . HEIN bij het graf van VAN WIJK: vertroostend en
opbeurend voor de bedroefde betrekkingen. Ook de Heer
GALLÉ heeft een' laatften groet bij het graf zijns vriends
uitgefproken, welke regelen den echten toon en de uitdruk
king des deelnemerrden gevoels kennen doen. Eenige verzen,
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van vrienden van den afgeftorvene, worden mede in dit bun
deltje, als blijken hunuer hoogachting en hulde, aangetroffen.
Van de dichterlijke waarde fpreken wij niet; wij vereeren
het doel: het gedicht \ran den fleer G A L L i verdient eervolle
onderfcheiding. Wie coupletten, vervaardigt als het volgende
en dergelijken weet de lier wéTte hanteren:
Wien zou 't niet bang zijn in de ziel,
Als hier geen hooger'lichtftraal v i e l ,
In 't donker van den nacht der graven?
De fpotter fuft; :— de wijsgeer bloost; —
De rede zwijgt; — de Bijbel troost:
U toeft het zaligst loon der braven! —
Dat loon zij het deel van V A N W IJ K en van allen, die het
goede ter bevordering van waarheid, deugd, kennis en ver
lichting, in hunnen werkkring voorflaan !
Het aanzienlijk getal Inteekeftaren, of het verder ruime
debiet, moge vooral bijdragen tot het doel waartoe het werk
je , bijzonder voor de naaste betrekkingen van den overlede
n e , werd uitgegeven; die wij met den Eerw. H E I N toeroe
pen : „ dit zij uwer aller troost — de Afgeftorvene heeft
wel k o r t , doch tevens lang eti niet te vergeefs geleefd!"
Op de fpelling ware hier en daar wel wat aan te merken,
dan wij zien uit het Voorberigt: „ afwijkingen van de alge
meen aangenotnene heeft men aan de vrije keuze der Opftellers overgelaten, zonder daarin iets te veranderen." Eenheid
is echter altijd verkiefelijker.

Gedichten van B . F H , D E K A N T E R . ' 's Gravenhage,
W. P . van Stockum. 1838. In kl. 8vo. VI en 96 bl.fl-

bij
25.

Ziet daar, lezers, een bevallig gedrukt bundeltje Gedich
t e n , waaraan geen billijk beoordeelaar gloed en warmte,
vloeijendheid en fierlijkheid zal ontzeggen. De Heer D E
K A N T E R
toont in de meeste zijner ftukjes, dat hij inder
daad een gevoelig Dichter is. Het is meestal niet de ver
hevenheid der onderwerpen of gedachten, maar de gevoelige,
w a r m e , hartelijke toon, die deze ftukken met welgevallen
dóet lezen. De Dichter heeft naauwe verwantfchap met
H ö L T Y in Duitschland en met B E L L A M Y bij Ons. Intnsfchen kan R e e . zich volftrekt niet veteenigen met het invoe.

B. P H . D E K A H T E Ï ,

GEDICHTEN.

503

ren van de oude Latijnfche en Griekfche voetmaten in onze
poëzij. De meeste proeven mislukken; en reeds d i t , dat
geene proeve ook ,• hoe verdienftelijk, algemeenen opgang
maakte, is een bewijs, dat de zaak niet bij ons te huis behoort. Er is te veel over dat punt van weerszijden gefchrev e n , om daarover hier op nieuw te fpreken. De Heer DE
KANTER. zou door onze redenen niet worden overtuigd,
evenmin als zijne gedichten ons zijn gevoelen kunnen doen
omhelzen. Maar de indruk, dien de lezing zijner verzen,
in der Ouden voetmaten opgefteld, op R e e . maakte, was
telkens deze: Hóe jammer, dat de Dichter, d i e , blijkens
andere ftukken in dezen bundel, onze gewone rijmende metra
zeer goed weet te bezigen, ook hier niet liever dien eenvoudiger toon heeft aangeflagen! Er is en blijft in het andere
iets ftijfs en gedwongens, iets onnatuurlijks, dat onaangenaam
aandoet.
Ondanks deze aanmerking, beveelt R e e . de lezing van dit
bundeltje eiken beminnaar van lieve, gevoelige poëzij ten
fterkfte aan. De uitvoering is zeer net.

Aan de Bruid van den Erfprins.
F . Bohn. 1839. In gr. 8vo. 4

Te Haarlem,
bl.f:-15.

hij Erven

D i t dichtftukje is onderteekend NICOLAAS BEETS ; maar
men zou haast denken, dat de een of ander den Dichter eene
kool heeft geftoofd, en diens naam heeft geftolen, om zijner
rijmelarij opgang te doen vinden. Zoo verre is het beneden
de bekende dichterlijke talenten van den Heer BEETS. Indien dat het geval ware, verdiende het wel bekend te worden. Moeijelijk laat het zich toch vooronderftellen, dat de

Dichter van JOSE, KUSER en GUY DE VLAMINO een
ftukje van zes coupletten zou willen uitgeven, dat letterlijk
niets beteekent en grootendeels plat proza is. Moeten het
misfchien poëtifche wendingen heeten, wanneer, tegen alle
regels onzer taal, twee coupletten met de onbevalligfte en
ftootendfte conftructiè'n beginnen?
Ons Haagfche Hof zich fier betoont
Op al den luister, die het kroont.
ens

De Burgerij naar 't zoet gelaat,
Met liefde en eerbied, de oogen flaat.
Kk 2

Is het welligt eene dichterlijke omfchrijving van het eenvou
dige denkbeeld, dat de Bruid weldra met haren Bruidegom
in het Vaderland komen z o u , wanneer gezegd wordt:
Dat zij de princelijke voeten
Haast zetten zou op Hollands grond.
Ook het vierde couplet is treffend. Daarin wordt gezegd,
dat de moeders de kleine kinderen van den grond zullen til
len, om hun de Bruid te doen zien, en hun zeggen zullen,
fchoon 't hun wonder fchijn,
Dat wij onze Erfprincesfe groeten,
Die eens hun Koningin zal zijn.
Het is te hopen, dat voor die kleine kinderen de krachtige
tegenftelling niet moge verloren gaan van onze
Erfprincesfe
en hun Koningin.
Het fraaist van allen intusfchen, gezwe
gen van den echt-Hollandfchen L e e u w , die „ hoflijk haar te
voet valt"
is het flot:
En Hollands juichtoon (tijgt ten hoogen:
O Koningskind, en Vorftenbruid!
Kijk, dat zijn nog woorden van kracht en beteekenis!!! De
Vervaardiger heeft zeker geen zeer hoogen dunk van den
dichterlijken fmaak van het jonge p a a r , dat hij het zulke rij
men durft aanbieden.

Een dag in het Kamp
bij Rijen,
1831, in luimig rijm
be
fchreven
door j . o V E R B E E K , J R . , Schutter
bij de Ijle
Komp.
van het ijle Batt.
der 1de Afd. mobiele
Noord-Hollandfche
Schutterij.
(Uitgegeven
ten
voordeele
van
het
fonds tot onderfteufiing
van de gewapende
dienst.)
Te Am
jlerdam,
bij J. D. Sijbrandi. 1839. In gr. 8vo. 40 bl. f : - 5 5 .

I^en (tukje, dat geene aanfpraak maakt op poëtifche waarde,
maar getrouwelijk befchrijft, wat er al zoo in het kamp ge
beurt. Het komt wat laat; maar er zijn welligt nog Schut
ters genoeg, die zich het vroeger ondervondene nog eens
willen herinneren en dit kleine ftukje koopen. Wij hopen
h e t , om het weldadige doel der uitgave. Wie fmaak vindt
in ftukjes gelijk het bekende Familiaar
Souper,
de
Trekfchuit
e n z , , zal welligt hier evenzeer zijnen fmaak voldaan vinden.
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Een
w e r k , dat met een aanprijzend Voorberigt
van
den bekwamen en Christelijk-liberalen
Rotterdamfchen
Kerkleeraar H u ë T in het licht verfchijnt, laat zich met
een gundig vooroordeel in de hand n e m e n , en hierin is
de fteller van het volgende verflag niet teleurgedeld,
maar w i l , om het zeer g o e d e , dat hij er in v o n d , hetg e n e , dat er hem minder in b e v i e l , gaarne ter zijde zetten. Om den a a r d , het oogmerk en den inhoud van
hetzelve te leeren k e n n e n , meent hij het beste te .zijn,
den inhoud van het gemelde Voorberigt hoofdzakelijk
mede te deelen, en er eene of andere aanmerking t u s fchen te vlechten.
T e Lucern werd tot in 1826 geen Evangelisch-Hervormde Gemeente geduld: ten voordeele van d i e , welke
toen aldaar gedicht w e r d , gaf haar Predikant R I C K L I ,
tien jaren geleden, eenen bundel Leerredenen of Bijbeloefeningen u i t , ter verklaring van den eerden Brief van
J O A N N E S .
Dit werk werd in Duitschland
met de
meeste goedkeuring, ook van bevoegde beoordeelaars,
onder anderen van L Ü C K E in zijne Theol. Stud, und
Krit.,
ontvangen.
Hierdoor ontdond bij den Heer
M E I J E R ,
Predikant te Houtenisfe,
in Zeeland,
het
EOEKBESCH.
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verlangen, om dit werk te vertalen: hij nam hiertoe den
raad in van den Heer H u ë T , offchoon hem onbekend;
deze moedigde hem hiertoe a a n , en fchreef er op deszelfs verzoek een Voorberigt voor. — Het werk zelf
is door den Vertaler veelzins van gedaante veranderd.
W a t voorafging en flechts van plaatfelijk belang w a s ,
is weggelaten. De algemeene aanmerkingen over. den
eerden Brief van J O A N N E S vindt men voor het wezenlijke in eene Inleiding van den Heer M E I J E R . W e g gelaten is ook de vertaling van den geheelen Brief; maar
boven elke der 25 hier voorkomende ftukken is die van
dat gedeelte des Briefs geplaatst, dat daarin behandeld
w o r d t . — ( D e n achter het Voorberigt volgenden inhoud
van den JoanneïfchehBvkf,
zoo als R I C K L I zich dien
in zamenhang voorftelt, wil Ref. hier althans in deszelfs hoofddeelen kortelijk o p g e v e n : Inleiding.
De
zekerheid, reinheid en het doel der Apostolifche
verkondiging H . I: 1—4. Eerfte Deel.
De grondwaarheden des Christendoms. I : 5 — I I . I I . a. W e z e n der ware gemeenfehap met G o d . I : 5—7. b. Mogelijkheid derz e l v e , in weerwil van onze zondigheid. I: 8—II. 2 . c.
H a r e werkelijkheid door het bewaren van Gods geboden.
I I : 3—11. Tweede Deel.
Vermaningen, op de voorgeftelde waarheden gegrond. I I : 12—III: 22. a.
Den
Vader lief te hebben. I I : 15—17. b. Het geloof i n d e n
Z o o n getrouw te blijven. I I : 18—27. c. De regtvaardigheid te b e t r a c h t e n , en alle zonde te vlieden. I I : 28
— I I I : 22, Derde Deel. Het geloof in J E Z U S C H R I S T U S en de broederlijke liefde, als de beide grondzuilen
des Christendoms. I l l : 23—V: 12. a. Overzigt hierv a n . Geloof en liefde de hoofdfom van geheel het Christendom. I I I : 2 3 , 2 4 . a. Geloof en liefde, de grondflagen onzer gemeenfehap met G o d . I V : 1—13. b.
Geloof en liefde, op de zekerfte Goddelijke getuigenisfen
rustende. I V : 14—V: 12. Befluit.
De vrijmoedigheid van den Christen voor G o d , en haar vaste grond.
V : 13-21.)
v

D e homiletifche vorm van het oorfpronkelijke werk is
aanmerkelijk gewijzigd, en van hier menige verandering,
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uitbreiding en inkorting. ( N a a r R e p . oordeel is echter
die vorm nog maar al te z i g t b a a r : na eene doorloopende
ophelderende of paraphraferende verklaring volgt door
gaans d a t g e n e , wat men in eene Leerrede de toepasfing
n o e m t ; en men gevoelt het zeer duidelijk, dat Hoorders
in Lezers
veranderd i s : dit tweeflachtige wil Ref. het
minst bevallen.) Daarentegen zijn de hoofd- en onder
deden des Briefs , ook in de opfchriften, duidelijker voor
oogen gefield dan in het oorfpronkelijke. Voor het ove
rige is gewijzigd, wat geheel plaatfelijk, of min verftaanbaar, of voor misverlland vatbaar w a s ; want de
Vertaler wilde het werk tot een Christelijk, niet alleen
{lichtelijk, maar ook" waarlijk leerzaam H u i s b o e k , en
tevens tot eene welkome bijdrage voor eigenlijke Geleer
den m a k e n , opdat alzoo dit Apostolifche gefchrift, als
het eigenlijke en te allen tijde bruikbare wezen des C h r i s 
tendoms voorftellende, door dezen arbeid in gewigt en
waardij voor den Christen mogte winnen. — M e t dit
gevoelen van den Heer M E I J E R flemt de Heer H u ë T
over het geheel ( „ i e d e r heeft t o c h , " zegt hij te r e g t ,
„ zijne eigene wijze van z i e n , zeggen en fchrijven")
o v e r e e n , (en zoo ook R e f . ) : hij heeft uit dit w e r k
„
R I C K L I
leeren kennen als eenen opregten vereerder
„ van het C h r i s t e n d o m , eenen fchranderen Schriftver„ klaarder, en eenen helderdenkenden en bezadigden G o d „ g e l e e r d e , " wiens boek „ z i c h aanprijst door eene goéde
„ echt Christelijke ( t e m m i n g , " ook door „ zeer vernuf„ tige verklaringen van duistere p l a a t f e n e n de w i j z e ,
„ waarop hij den Brief opvat en den zamenhang toe„ l i c h t . " Ten aanzien van dit laatfte zullen fornmigen
de bedenking h e b b e n , ook door L Ü C K E g e o p p e r d , of
fchoon niet zwaar g e d r u k t , of R I C K L I zich dit ver
band niet wel eens te k u n d i g voorftelt. ( I n deze be
denking deelt ook Ref. eenigzins: in eenen brief aan
gemeenzame vrienden, of waarin veel gevoel h e e r s c h t ,
fchrijft men niet naar zulk een ordelijk afgemeten plan :
men behoeft daarom nog niet zonder d o e l , zonder o r d e ,
zonder eenigen zamenhang in het wilde daarheen te fchrij-
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v e n ; maar men komt ligtelijk tot uitweidingen of herha
lingen , en dikwijls door de fijntte punten of draden van
a a n r a k i n g , door ééne enkele g e d a c h t e , door één enkel
woord van het eene op het andere ; en zoo omtrent dunkt
het Ref. ook in dezen Brief, waar men het den ouden
J O A N N E S
kan a a n z i e n , dat zijn hart van de groote
zaak des geloofs en der liefde, o f , om met den Heer
M E IJ E R te fpreken, van het ware wezen des Christendoms vol i s . ) In een Aanhangfd,
„ alleen voor G e „ leerden beflemd, en dat elk ander Lezer zonder fchade
„ ongelezen zal kunnen l a t e n , " heeft de Schrijver de
wetenfchappelijke g r o n d e n , , waarop zijne verklaring en
indeeling des Briefs r u s t e n , nader aangewezen; en de
Vertaler heeft dit met eenige aanteekeningen verrijkt.
( D e aard van dit Tijdfchrift, en de r u i m t e , die hierin
genomen kan worden , laten Ref. niet toe, zich met eene
opzettelijke beoordeeling van dit Aanhangfd
bezig te
houden : der overweging van deskundigen beveelt hij het
wel a a n , en erkent gaarne het vernuft des Schrijvers,
om zijne wijze van opvatting van orde en zamenhang
in dezen Brief te verdedigen, maar kan tevens niet ont
veinzen , dat zij hem dikwijls te k u n d i g en te gedron
gen voorkomt. •— Volkomen vrede daarentegen heeft
Ref. met een ander hierop volgend bijvoegfel over de
bekende plaats , H . V : 7 , 8 , welker belangrijke ge
fchiedenis in de nieuwere kerkelijke vertalingen door den
Schrijver, die de bewuste woorden : h T 3 hvfzvQ — h ry y j ,
met het volkomende regt als onecht verwerpt en uit zijne
vertaling u i t l a a t , gegeven w o r d t , en waarbij de Vertaler
doelmatig laat voorafgaan, wat L Ü C K E , in zijn Commentar über die Schriften des Evang. Johannes,
aan
gaande het ontdaan dier hoogstverwerpelijke lezing bijgebragt heeft. — Deze Brief van J O A N N E S , merkt
H u ë T , zich hierin bij R I C K L I en M E I J E R voegen
d e , verder a a n , handhaaft de oorfpronkelijke Christe
lijke leer tegen onchristelijke leeringen van dien t i j d ,
met name tegen de Gnostieken:
(Ref. twijfelt, of de
Gnostieken hier nog niet wat te vroeg gezocht z i j n ;
maar hij kan hierover te dezer plaatfe niet uitweiden ,

HET ,WEZEN

DES

CHRISTENDOMS.

509

en er ligt daarenboven over fommige antichristifehe gevoelens , waartegen de eerfte Christengemeente op verfchillende plaatfen te ftrijden h a d , eene duisterheid, die
welligt nooit geheel opgehelderd zal worden) al vinden
die oude dwalingen nu geene voorftanders m e e r , ook in
onze dagen nogtans blijft dit Apostolisch gefchrift voor
het wezen des Christendoms belangrijk, want ook nu
nog ftelt men daarvoor wel eens of willekeurige verdraaijingen, of diepzinnige befpiegelingen, of duistere
en der zedelijkheid en der liefde fchadelijke leerftelfels,
of vruchten van dweeperij en geestdrijverij in de plaats.
Hiertoe kan dit Joanneïfche
gefchrift nog d i e n e n , om
den Christenen te herinneren, dat zij fteeds terugkeeren
tot J E Z U S C H R I S T U S , tot de ontwijfelbare daadzaken , door zijne eerfte leerlingen g e h o o r d , gezien en verkondigd , „ tot het eenvoudige geloof in H e m , waardoor
„ wij gemeenfchap hebben met G o d en met elkander,
„ en gereinigd, geheiligd, als kinderen G o d s en navol„ gers van C H R I S T U S , gezind zijn en handelen;
,, w a n t , hoezeer onze Christelijke kennis volmaakbaar
„ is en trapswijze volkomener kan w o r d e n , de geest des
„ Christendoms de menschheid en alle hare belangen im„ mer dieper doordringen moet, de hervorming der C h r i s „ telijke Kerk nooit als geheel voltooid kan aangemerkt
„ w o r d e n , en iedere eeuw het Christendom van haar
„ eigen ftandpunt befchouwen z a l ; het eigenlijke wezen
„ des Christendoms, waarvan de kennis voor alle tijden
„ en menfchen behoefte blijft, dit is onveranderlijk." —
Hiertoe „ zullen nog vrij wat fcheidsmuren, door men„ fchenhanden o p g e r i g t , moeten wegvallen, moet vrij
„ wat wind van leering door den bezielenden geest des
„ reinen Christendoms verdreven w o r d e n . " — Z o o
„ zullen wij dan in het einde op dezelfde hoogte ftaan"
als de eerfte Christenen ? „ J a , maar verrijkt met al
„ den fchat der ervaring van eeuwen bij e e u w e n " enz.
Onder dit fchoone „ voortfchrijven" van den Heer H u ë T ,
waarvan het bovenftaande flechts eenige ftaaltjes gaf,
zou Ref. gaarne mede zijnen naam z e t t e n ; en hij eindigt
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zijn algemeen verflag van dit w e r k , m e t , in navolging
yan denzelven , „ de aandacht van alle befchaafde Bijbel„ vrienden en Christelijke huisgezinnen, gelijk ook van
„ zijne Medebroeders in de bediening, op hetzelve te
„ v e s t i g e n , " en den Vertaler, „ die, op zijne afgelegene
„ ftandplaats, de u r e n , welke hem van zijne ambtsbe„ zigheden overfchieten, zoo nuttig g e b r u i k t , en met
„ een oplettend oog den gang der wetenfchap gadeflaat,"
de aangenaamfte belooning en de krachtigfïe aanmoediging toe te wenfchen..

Aanwijzing

van de Echtheid

des Nieuwen

Verbonds.

de Lezers.

Door Dr.

te Erlangen.

Uit

A . R .

R E R G H E G E ,

berg.

Te Rotterdam,

gen. 1838.

In gr.

der gezamenlijke

Voor nadenkende
H.

het

Schriften
niet

Profesfor

O L S H A U S E N ,

Hoogduitsch

H Z N . ,

geleer-

vertaald

Predikant

te

door

Hillegonds-

bij van der Meer en Verbrug8vo. VIII,

238 bl.

ƒ2-:

D e Schrijver van dit w e r k j e , door meer dan één vooral
uitlegkundig gefchrift b e k e n d , ook bij onzen L a n d a a r d ,
had ten jare 1823 als buitengewoon Hoogleeraar te Koningsbergen
in het licht gegeven: Die Echtheit
der
vier canonifchen Evangeliën aus der Gefchichte der zwei
erften Jahrhunderte
erwiefen.
Dit gefchrift, den G e leerden genoeg b e k e n d , had aan eene vertaling voor Nederlanders geene behoefte. H e t w e r k j e , dat hier w o r d t
aangekondigd, is beftemd voor het grootere Publiek.
N i e t geleerde, maar befchaafde L e z e r s , die iets vernomen hebben van de bedenkingen nopens de echtheid van
de Schriften des Nieuwen V e r b o n d s , vinden hier aanwijzing van de echtheid dier Schriften, zoo verre dit in
beperkte ruimte •, met terzijdeftelling van alle eigenlijke
geleerdheid, gefchieden k o n . H e t fpreekt van z e l v e ,
dat Geleerden hier niet veel voor zich zullen v i n d e n ,
maar e v e n z e e r , dat z i j , afgaande op den t i t e l , hier niets
voor zich zoeken zullen. De vertaling zou ook voor
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hen onnoodig z i j n , w e l k e , nu voor een ander Publiek
b e i i e m d , door B E R G H E G E regt goed is bezorgd geworden.
In eenen t i j d , waarin alles openlijk wordt b e h a n d e l d ,
kan dit vertaalde ftukje..nuttig z i j n ; offchoon wij voor
ons nog ruimer aanbevelen de voortreffelijke Verhandeling van Doctor V A N H E Ï S T over het kanoniek gezag
van de Schriften des Nieuwen Verhonds , eene Verhandeling voor 'Geleerden • hoogstbelangrijk, en voor nietgeleerden , die iets meer dan aanwijzing verlangen, onmisbaar. Doch wij willen vanProfesfor O L S H A U S E N
niets v e r g e n , buiten hetgeen hij beloofd heeft.
W i j geven den hoofdinhoud o p . Inleiding,
b l . 1—13.
Hierop volgen tien Afdeelingen:
1. Over het Nieuwe
Verbond in het algemeen, bl. 14—32. 2 . Over de verzameling der Evangeliën,
bl. 33—47. 3 . Over de vier
Evangeliën cn de Handelingen der Apostelen,
bl. 48—
7 L 4 . Over'de Brieven van P A U L U S , b l . 7 2 — 1 0 3 .
5 . Vervolg. Over de Brieven van P A U L U S , welke
tijdens cn na zijne gcvangenfchap
te Rome
gefchreven
zijn,
bl. 104—127. 6. Over den Brief aan de He*
brcën, b l . 128—143. 7. Over de Algemeene Brieven ,
b l . 144 — 159. 8. Over den tweeden Brief van P E T R U S ,
bl. 160—179. 9. Over de Brieven van J A C O B U S ra J U D A S ,
bl. 180—198. 10. Over de Openbaring van J O H A N N E S , b l . 199 — 218. Alles wordt
belloten met opgaaf van de flot f om, b l . 219—238. H e t
is o n z e ' gewoonte n i e t , bladwijzers te fchrijven op de
w e r k e n , die worden aangekondigd of beoordeeld. Hier
evenwel hebben wij dit noodig g e a c h t , om deskundigen
te doen gevoelen, dat alles door Prof. O L S H A U S E N
b e k n o p t is b e h a n d e l d , zoodat er weinig gelegenheid is
tot korte zamenvatting van den hoofdinhoud des w e r k s ,
of tot meer bijzondere beoordeeling van eenige p u n t e n ;
daar de beknopte behandeling van zoo vele en groGte
bezwaren , als men w e e t , dat bij dit onderwerp in overweging moeten k o m e n , weinig meer kan z i j n , dan o p -

512

H.

O L S H A U S E N

gaaf van aanmerkingen, die door hare algemeenheid veelal
buiten fchot zijn.
Onnaauwkeurig is de opgaaf der betwiste lezing
1 J O A N . V : 7 , 8 , bl. 5 . „ D e w o o r d e n : Drie zijti
„ er, die getuigen in den hemel, de Vader,
het Woord
„ en de Heilige Geest, en deze drie zijn één, zijn zon„ der twijfel als onecht te b e f c h o u w e n . " Van de on
echtheid der' gewone lezing houden wij ons overtuigd.
Geen tot dusver echt bevonden Handfchrift deelt die
lezing mede. Doch de opgaaf van O L S H A U S E N is
niet j u i s t , daar alzoo de woorden op de aarde fchijnen
aangehouden te w o r d e n , waaruit niet geleerde maar na
denkende lezers bewijs voor de echtheid van het overige
zouden kunnen ontkenen. W i j herinneren ons uit onzen
Akademifchen leeftijd dergelijk betoog uit den mond van
Geleerden gehoord te hebben. H e t onechte is in het
v o l g e n d e , zoo als het b e h o o r t , onderfcheiden aangewe
zen : „ Drie zijn e r , die getuigen [in den Hemel, • de
„ Vader,
het Woord cn de Heilige Geest,
en deze
„ drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de
„ aarde'] de Geest en het VVater en het B l o e d , en die
„ drie zijn tot é é n . " V o o r niet-geleerden is naauwkeurigheid nog meer n o o d i g , dan voor Geleerden, die mid
delen genoeg b e z i t t e n , om het onnaauwkeurige dadelijk
te ontdekken.
Z o o vinden wij ook onnaauwkeurigheid bl. 1 4 : „ D c
„ oudfte fpóren van het aanwezen van het ganfche N . V . ,
„ als eene verzameling van Schriften, welke een gefloten
„ geheel uitmaakten, vinden wij eerst driehonderd jaren
„ na de tijden der A p o s t e l e n . " Dit is met anderewoor
den hetzelfde , maar nog korter g e z e g d :
E U S E B I U S
heeft het eerst melding gemaakt van die Schriften als
een gefloten geheel. In zoo verre hebben wij niets hier
op aan te merken. Maar minder juist is h e t , wanneer
O L S H A U S E N
hierop volgen l a a t :
„ Dat er zulk een
„ geruime tijd verliep v ó ó r ' en aleer deze verzameling
„ van Schriften naauwkeurig bepaald w a s , had deszelfs
„ grond vooral d a a r i n , dat de afzonderlijke Schriften
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„ van d e z e l v e , welke natuurlijk vroeger beftonden dan
„ de ganfche verzameling, in den beginne of elk op
„ zichzelven of in kleinere verzamelingen in omloop wa„ r e n . " Hier heeft zich O L S H A U S E N niet naauwkeurig uitgedrukt. Niet geleerde maar nadenkende Lezers
zouden hieruit afleiden , dat eerst na drie eeuwen de ver
zameling b e f t o n d ; terwijl de onderfcheiding en algemeen
erkende, betwiste en onechte ten tijde van E U S E B I U S
een vroeger aanwezen van die verzameling aanduidt. De
zaak i s : E U S E B I U S is de eerfte kerkelijke Gefchiedfchrijver ook omtrent hetgeen v ó ó r hem is gefchied. Al
vermeldt hij het eerst die verzameling als een gefloten
geheel, zoo kan die verzameling veel vroeger hebben
beftaan, zoo als dit met het N i e u w e Verbond meer dan
waarfchijnlijk i s . O L S H A U S E N had voor zijn publiek
juister moeten fchrijven. Maar het is allen Geleerden
niet gegeven, voor ongeleerden bevattelijk te fchrijven.
Men moet en op woorden en op zaken l e t t e n , zal men
de ongeleerden niet buiten hunnen kring op vreemd grond
gebied overbrengen , en van zaken fpreken , waarover zij
niet juist kunnen oordeelen.
Als aanwijzing van de echtheid der Schriften van het
Nieuwe Verbond zal het zijne lezers v i n d e n , die intusfchen bij het lezen dienen op het oog te h o u d e n , dat
z i j , om tot vastheid te k o m e n , vaster fteunfel behoe
ven , dan O L S H A U S E N hun in dit gefchrift heeft aan
geboden.

Tafereelen

uit het boek Esther.

Belangrijke

bijdragen

tot de oude Gefchiedenis , voor den befchaafden
door j .

P.

S P R E N G E R

Rotterdam.

Te Rotterdam,

Westreenen.

1S38.

In gr.

V A N

E Y K ,

bij
8vo.

jland,

Predikant

Menfing

te

en van

1 2 8 , XXVlll

bl.

f l - 50.

Door

o

vroegeren arbeid , aan S A M Ü Ü I , en j
N A he
fteed , heeft zich de E e r w . S P R E N G E R V A N E Y K

514

J.

P.

S P R E N G E R

V A N

EYK,

TAFEREELEN.

als fmaakvol beoefenaar der Bijbelfche gefchiedenisfen
doen kennen. Het onderhavige werkje is daarvan een
nieuw en aangenaam bewijs. Belangftelling in de gefchiedenis z e l v e , o p m e r k i n g , dat het g o e d e , hetwelk
daarover in " onderfcheidene fchriften verfpreid l i g t , nog
altijd plaats overliet voor eene opzettelijke
pragmatifche
behandeling, en „ d a t zelfs bij ons befehaafdgodsdienftig
publiek de achting voor het Bijbelboek Esther op verre
na zoo algemeen niet i s , als men reden beeft te verlangen , " — dit was h e t , wat den werkzamen Schrijver
b e w o o g , om te beproeven, of hij eene gunfHge verandering in de beoordeeling dezer gefchiedenis zou kunnen
helpen te weeg brengen.
Zoozeer wij dat doel p r i j z e n , zoozeer vleijen wij o n s ,
dat het grondig en met gekuischten fmaak gefchreven
werkje door onze befchaafde godsdienftige landgenooten
zal ontvangen worden met blijdfehap en dankbaarheid
voor de m o e i t e , die zich de waardige
Kotterdamfche
Leeraar te hunnen behoeve gegeven heeft. De verdeeling in hoofdftukken geeft gefchikte rustpunten voor den
l e z e r ; verfcheidene aanteekeningen onder den tekst dienen
tot opheldering van fommige- bijzonderheden of eenige
min duidelijke plaatfen in dit Bijbelboek ( * ) , en wat
daartoe te uitgebreid w a s , wordt in Bijvoeg/els en Nalezingen
o p g e n o m e n , onder welke het b e t o o g , dat
A H A S V E R O S
de X E R X E S der ongewijde gefchiedenis
is , door J U S T ï medegedeeld in E I C H H o R N ' S Repertorium fiir Biel. u. Morgenl. Litcratur,
en door den
E e r w . V A N E Y K zeiven in de Fakkel tot eene zamenfpraak omgewerkt, met r e g t . d e eerfte plaats bekleedt.
(*) In de Aant. (71) had de Schrijver ook kunnen verwijzen naar Mark. VI: 23.
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D e Heer M E Y L I N K deelt in het Voorberigt de redenen m e d e , welke hem eerst weder/souden en later aangeboord
h e b b e n , zijne gevoelens mede te deelen over
den,
zoo hij dit n o e m t , waarlijk
treurigen
toe/land
van het Apothekerswezen
in ons vaderland.
(Zoude
het niet beter gezegd zijn , over den toeftand der Artftnijmengof bercidkunst ?) Belangftelling in de zaak
deed hem' eindelijk alle bezwaar te boven k o m e n , en
zoo ziet zijn gefchrijf, zediglijk eene Proeve g e n o e m d ,
het licht. Uit den aard der zaak kan het ook niet meer
w e z e n , daar het den Heer M E Y L I N K , ook bij den
besten w i l , aan het vereischte gezag en de noodige magt
o n t b r e e k t , om ten uitvoer te brengen hetgeen hij oorbaar zoude oordeelen, indien alles ook uitvoerbaar
ware , wat hij in het belang der wetenfchap,
des Apothekers en der menschhcid bthoefte oordeelt. •
Overeenkomftig het V o o r b e r i g t , moet de
Inleiding
beginnen met het aanheffen van eenen klaagtoon over de
verachtering van het Apothekerswezen en het daarmede
verbonden beflaan. Maar kan het wel met den A p o t h e kersfland naar wensch gaan , wanneer de geheele Geneeskunde nog zoo veel te wenfchen overlaat ? Behalve hetgeen e c h t e r , bij dezen Hand van zaken in het algemeen,
meer bijzonder op het Apothekerswezen moet affluiten,
zoude misfchien ook op den teruggang van de A p o t h e kerskunst en het beflaan der Apothekers het gezegde
van S C H I L L E R toepasfelijk kunnen z i j n : d a t , waar
de kunst t e r u g g i n g , de kunftenaars daartoe ook het hunne bijdroegen ? Welligt is hier ook veel te wijten aan
het verzuim van het bekende gezegde:
fchoenmaker,
houd u bij uwe leest l Indien de Apotheker bij zijne
gewigtige betrekking ook nog die van Genees- of Heelmeester wil waarnemen , en daardoor van zelf een groot
gedeelte van den dag uithuizig i s , zal het dan in den
winkel wel zoo gaan, als het behoort ? Het is toch mede
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een bekend g e z e g d e : het oog van den meester maakt
het paard
vet,
E n gefteld o o k , dat de bedienden of
leerlingen • eerlijk genoeg z i j n , wie ftaat den bezorgden
lijder b o r g , d a t , bij de afwezigheid van den m e e s t e r ,
zij fteeds even naauwkeurig op alles zullen toezien ? Het
moge fommigen menfchen, van wege de vermeende be
zuiniging , welkom z i j n , dat de Apotheker het voelen
van den pols en het bezigtigen der tong als op den koop
er bij waarneemt; het moge eenen enkelen lijder een'
hoogen dunk van des Apothekers geleerdheid g e v e n ,
wanneer . hij hem over een troisquart
hoort redeneren ,
alsof hij er den lijder mede te lijf w i l d e , — de A p o 
theker houdt zich niet bij zijne l e e s t ! De verleiding is
echter g r o o t , wanneer de Etiquette het medebrengt, ge
lijk dit in fommige fteden gebruikelijk is , dat de A p o 
theker' den lijder moet bezoeken , zoodra hij eenige re
cepten voor hem heeft gereed gemaakt. Bij deze gele
genheid vordert de wellevendheid, dat hij de tong bez i g t i g e , den pols b e v o e l e , enz. E n wie kan zich in
zulk een geval van goeden raad onthouden ? Haalt hij
dan. toevallig de fchouders o p , zoo wordt hij ligtelijk
verzocht met de daad te verbeteren, wat hij ftilzwijgend
fchijnt af te keuren; waartoe anders de fchouders opge
haald en het gelaat in eene geheimzinnige plooi gebragt ?
W i j willen hier niet van de Hoofdftad fpreken, waar
het gewoonte is g e w o r d e n , eerst de toevlugt tot den
Apotheker te n e m e n , en de Geneesheer flechts in over
weging k o m t , wanneer het met den lijder niet naar
wensch fchijnt te zullen afloopen, — wanneer het de
betrekkingen met den behandelenden Apotheker bang be
gint te w o r d e n , en nu den Geneesheer de e e r , om de
uitvaart te befturen, wordt opgedragen. R e e . gaat da
gelijks voorbij zulk een' w i n k e l , waar hij flechts zelden
den patroon op zijne plaats z i e t , die intusfchen elders
bezig i s , terwijl alles door de handen der bedienden
of leerlingen gaat. Hij kent daarentegen ook eenen A p o 
t h e k e r , , dien men zelden buitenshuis ontmoet. Des eerften zaken gaan niet v o o r u i t ; het beftaan van den ande-
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ren is zoo ruim , als betamelijke menfchen dit flechts
verlangen kunnen.
H e t valt niet te o n t k e n n e n , dat vereenvoudiging van
den voorraad van geneesmiddelen den Apotheker van
groot bezwaar zoude ontheffen; tot dusverre wordt hij
echter ook nog door geen tarief in het verkrijgen van
behoorlijke winst belemmerd.
Veel goeds zoude, er zeker uit voortvloeijen, indien
tot de Geneeskundige Commisflën alleen de kundigfle en
ervarenfte mannen gekozen w e r d e n ; maar wie zal hen
daarvoor erkennen ? H o e zoude het hier en daar dan
met familiebelangen, betrekkingen e n z . gaan ? . . . . De
fomwijlen mislukte keuze in dezen zal echter den A p o thekersfiand niet doen kwijnen. I n allen g e v a l l e , w a t
kunnen Commisflën en Vifitatiën h e l p e n , wanneer de
vergiftige planten ( b l . 14) juist het weligfle bij de Chemisten en Droogisten groeijen en t i e r e n ; vooral wanneer
Apotheker en Üroogist vaak in denzelfderrSperfoon ver
eenigd zijn? W i e zal zulk een' hof mogen en moeten
wieden ? . . . . Het is zeker geen blijk vin eene werkdadige uitoefening der Geneeskundige P o l h c i e , wanneer
in den kom- en eisch-w'mke.1 ( ! ) , bij koffij «en thee, ra
barber en fmnebladeren
te verkrijgen zijn ;\ ook Urba«w-pillen
maar is er zoo veel verfchil tusfchen deze
en Prof. Hofman"s (li/mpillen ? Wanneer een-.Apothe
ker .firop de punch, van Veeris Elixir,
Haarlemmer
olie, tandkralen en een aantal andere uitheemfche fnuisterijen in de Courant en aan de glazen met overgroote
letters aankondigt, en zoo in het vak van den Neurenberger winkel t r e e d t ; ligt dat de Kruidenier zich dan
op het Apothekersveld tracht fchadeloos te (lellen. ( W i j
laten Gomma , Cholera- en Levens-Elixir
te Leeuwarden
voor hetgeen zij zijn.) Welligt zoude dit kwaad niet
zoo welig uitfpatten, indien het getal der Apothekers
beperkt kon w o r d e n , gelijk dat der Notarisfen. D a t
toch het ongelukkige Patent heilzame' verordeningen niet
in den weg mogt flaan ! Ook den Notarisfen zijn bij
zondere verpligtingen opgelegd-, en met reden , want het
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geldt hier vaak de beurs;
waarom ook niet den A p o thekers ? het raakt hier ook iets van belang — het leven !
Om den aanwas der Apothekers te beperken , zonde
misfchien hetgeen de Schrijver bij derzelver opleiding
verlangt iets uitwerken ; het is echter als een zeer twijfelachtig middel te befchouwen.
H o e groot is niet het
aantal wachtende Kandidaten voor de dienst bij de Hervormde Kerk in ons L a n d ; evenwel w o r d t menige Jochem niet afgefchrikt, om te b e p r o e v e n , of hem door
den tijd het geluk niet mag te beurt vallen van te h o o ien : Baas Jochem,
is Mijnheer
uw zoon
ook te
huis ? ( * ) M e n mug het er echter voor houden , dat
de Heer v p Y L i N K te veel v e r l a n g t , b l . 17 en 1 8 ,
taalkennis,
en deze niet gering of b e p e r k t ,
rekenkunde
en wiskunde:
zoo toch zouden de Apothekers-leerlingen mede b e v e s t i g e n , wat elders gezegd i i s :
Al wie in Ne&r'and eens het daaglijksch bro/od wil eten,
Moet biokkei; d a s ^ naeht, om hoeken af t e meten.
V o o r t s artfénj-,
planten-,
natuur<$n
fcheikunde.
Moeten alle Apothekers in het vervolg oojk Artis
Pharmaceutics
È)octores wezen ? Die tot derji Hoogen Geneeskundige'r;t >•> "ad zouden d i e n e n , behoorden zeker dien
graad te bop'zirren. Dewijl het Koningrijk éér
Nederlanden een. H o o g G e r e g t s h o f , een' Hoogen R a a d v a n Adele n z . ' b e z i t , heeft zeker de Schrijver g e m e e n d , daf een
H o o g e Geneeskundige Raad ook den Geneeskundigen
ftand zoude verheffen , tot fieraad en luister verllrèkken.
H e t denkbeeld is niet onaardig. D e plaatfen zouden ook
geene Sinecuren w e z e n , naar de w e r k z a a m h e d e n , waarmede de Heer M E Y L Ï N K hen bedeeld wil hebben. N u ,
wanneer men p a k h u i z e n , zolders en kelders moet bezoeken , heeft men nog al wat te doen , blijft er niet veel
tijd o v e r , om andere zaken bij de hand te n e m e n , en
mogen de leden wel ruim bezoldigd worden 1 M E Y L I N K
verlangt o o k , en te r e g t , dat die bezoldiging
(*)

Hollandfche

Spectator.
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niet karig z i j ; of de door hem voorgeftelde middelen
eene ruime belooning zullen opleveren , is echter zeer
twijfelachtig.
Wij vreezen ook voor eene gunftige
bedeeling van den Hoogen Geneeskundigen Raad op het
Budget. W a t heeft de Hooge Raad van Adel niet al
moeten doorftaan! N u van, dan w e d e r o m op het Bud
get. E n werkten hier niet de menfchelijke zwakheden
gunftig m e d e , zoo als onlangs nog deswege gezegd i s ,
wie w e e t , wat er niet reeds gebeurd ware ?
Bij de geheime middelen gedenkt de Heer M E Y L I N K
den Apothekers in g u n s t ; zij alken mogen de goedge
keurde verkoopen.
Arme M A S S I G N A C , met u w e
huile acoustique en verdere heilaanbrengende middelen!
H e t zoude voor u w o r d e n , of het jaar 1687 terug
keerde. ( * )
M e t den Hoogen Geneeskundigen Raad zullen er ech
ter Geneeskundige Commisfiën blijven beftaan. (plaatfelijke Hoven ? ) Zij ontvangen hun Reglement van b l .
26-30.
W a t de uitoefening der Geneeskundige praktijk ten
platten lande b e t r e f t , komen hier de oude klagten t e 
r u g ; zij zouden gegrond kunnen w e z e n , wanneer alle
maatfchappelijke inrigtingen w a r e n , wat zij behoorden
te zijn. Z o o lang deze zoete begoochelingen der ver
beelding niet verwezenlijkt w o r d e n , zal het dienen te
blijven zoo als het thans is. Moest elk dorp eene A p o 
theek h e b b e n , dan mogt de Apotheker tevens wel Kroeg
houder w o r d e n , om het dagelijksch brood te vinden.
Doch laat ons de Apothekers niet bij de Matigheidsgenootfehappen in verdenking b r e n g e n , alsof zij in dezen
naar een bij onze naburen in gebruik zijnde voorregt
hunkerden. M e t reden mag de ftand des Apothekers
een 'fatfoenlijke
genoemd w o r d e r l ; wij verheugen ons
d u s , d a t , ondanks de aankondigingen boven v e r m e l d ,
het bij ons nog niet z ó ó verre gekomen is als bij onze
(*) Verg. IFenken en Meeningen omtrent de Geneeskundige
Staatsregeling enz. bl. 184. Oud-Amfierdamfche Keure nopens
de Kwakzalvers.
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naburen , bij welke alles zoo g o e d , voorbeeldig is , en
de wetenfchap op den hoogden trap ftaat, ( b l . 5 8 , 6 2 )
dat er de Apotheker veeltijds, Zondags a l t h a n s , Koffijhuishouder is !
N u volgen voorfchriften ter opleiding tot A p o t h e k e r ,
worden zijne verpligtingen vastgefteld , en natuurlijk ook
van zijne privilegiën
gefproken.
Van eenen leerling bij deszelfs infchrijving ƒ 100 - :
te vorderen , is wat v e e l , zelfs voor fatfoenlijke ouders.
W a a r zal een bediende de / 200 - : zoo gemakkelijk verkrijgen ? Dat een Apotheker zijne privilegiën, met
ƒ 400 - : te b e t a l e n , verkrijge , kan er d o o r ; maar hem
bij buitengewone bekwaamheden voor de eer van derzelver verklaring nog ƒ 2 0 0 - : daarenboven te laten betalen,
die eer w o r d t duur gekocht. T e r verontfchuldiging kan
echter (trekken : honos alit artes.
W i j h o p e n , dat dit
voordel van den Heer M E Y L Ï N K bij de Akademiën
niet opgemerkt zal w o r d e n ; anders loopen wij g e v a a r ,
voor de graden 'nog opcenten, behalve de reeds beftaande:
verhooging, te moeten betalen. Quid non mortalia pectora cogis i facra auri fames / O E e r ! wat komt gij
ons duur te ( t a a n !
W a n n e e r men n a g a a t , wat de Heer M E Y L Ï N K reeds
elders en hier van de wetenfchap van eenen Apotheker
v e r l a n g t , dan zoude men wel willen uitroepen : waar
zullen de Apothekers voor het dagelijkfche leven gevonden worden ? Zij kunnen toch e v e n m i n , als alle plattelands-Heelmeesters , Medicina , Chirurgia
et artis obftetricia
Doctores wezen. E r beftaan voorfchriften omtrent het afleggen van Examina,
welke niet weinig van
den Kandidaat verlangen; maar zij zijn , in vergelijking
met hétgeen M E Y L Ï N K van de zijnen v e r l a n g t , kinderwerk te n o e m e n !
De verpligtingen, den Apotheker opgelegd, zijn nagenoeg dezelfde als de tegenwoordige, welke echter g r o o tendeels niet nagekomen worden ; zoo zal het ook wel met
die, welke de Schrijver voorftelt, gaan, wanneer zij eenmaal
in werking mogten komen. Hoe zoude onder anderen
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een welbeklant en daarbij nog practiferend Apotheker in
onze Hoofdftad het m a k e n , indien hij werkelijk voor
ieder der bij hem voorfchrijvende Geneesheeren een afzonderlijk boek ( b l . 49) en dus ook een voor zichzelven
moest aanleggen ? H o e zullen winkelinrigtingen afzonderlijk gebouwd w o r d e n , enz. bl. 5 2 — 5 5 .
O n g e l u k k i g , d a t , bij vele anders doelmatige voorfchriften, de vervalfchingen, bij vifitatié'n o n t d e k t , met
ƒ 100 - : — ƒ 200 - : geboet kunnen worden ! Is zulk
bloedgeld wel overeen te brengen met den p r i j s , op het
leven gefteld, bl. 3 1 ? W i j zonden het met den Schrijver meer eens w e z e n , den ftand des Apothekers te beveiligen , te bevoordeelen en te verheffen, door behoorlijke beperkingen, even als die der Notarisfen , gelijk
boven reeds gezegd i s . M i n d e r , ten einde dit doel te
bereiken, dat de ftudiè'n kostbaar gemaakt w o r d e n , en
dat men ze tot eene niet wel te bereiken hoogte tracht
op te drijven: alle overdrijving bevat de kiem der vernietiging. Al deze overdrevene vorderingen leiden tot
niets a n d e r s , dan tot verkrachting van op zichzelve Onuitvoerbare w e t t e n , die op deze wijze ten fpot worden.
Zij zijn als de vogelverfchrikkers, die uit de verte gezien eenig opzien w e k k e n , maar van nabij voorwerpen
van gelach worden. Programmata
van Examina,
op
zulk eene leest gefchoeid, verfchrikken, bij derzelver
verfchijning, als de b a l k , in het water nedergeploft,
die den kikvorfchen een' voorbijgaanden fchrik aanjaagt;
fpoedig echter fpringen de dartele dieren over denzelven
heen. Arme Examinator,
wien de rol van den ooijevaar daarbij opgedragen w o r d t ! E e n weinig aan de lange
ooren te mogen t r e k k e n , dat kan er mede door. In
allen gevalle is het niet o p w e k k e n d , eenige uren van
den zoo kostbaren tijd te moeten doorbrengen onder het
aanftaren. van o o r e n , die fteeds van onder het aangenomen mom doorkijken. E r zijn in de, Maatfchappij en
bruikbare en geleerde menfchen noodig. D e Apothekers
en Artis Pharmaceutics
Doctores kunnen niet denzelfden weg ten einde toe. bewandelen.,
BOEKBESCH.
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bezitten in onze taal onderfcheidene oudere en
nieuwere boeken over de eerfte beginfelen der Sterrekun
de , en handleidingen tot een algemeen overzigt dier fchoo
ne wetenfchap. Verreweg h e t meeste daarvan is ver
taald ; want men w e t e , dat onze vaderlandfche geleerden,
ook in die v a k k e n , in welke zij met de grootfte mannen
van Europa kunnen wedijveren, zeer befcheiden, zich ,
met geringe uitzonderingen, maar des te eervoller voor
die ze maken', behoedzaam onthouden van het leveren
van eenig wetenfchappelijk w e r k ; zich hoogftens verdienftelijk makende met het vertalen, of fub
aufpiciis
vertaald uitgeven van b o e k e n , die zij voor h e t ' m i n s t
even goed zelve hadden kunnen vervaardigen. W a t ei
gene wetenfchappelijke fchriften m e e r , en wat vreemde
R o m a n s m i n d e r , dit zou onze letterkunde juist niet
fchaden. Maar wij dwalen af, en keeren met eenen
ftouten fprong tot ons onderwerp terug met d r aanmer
king , d a t , ondanks het vele meerder en minder doel
matige , wetenfchappelijke, o u d e , n i e u w e , belangrijke,
eenvoudige, hetwelk wij bereids h e b b e n , de vertaling
van dit werkje geenszins overbodig w a s . N a a r de in
houdsopgave , vooraan g e p l a a t s t , zal het geheel vervat
zijn in 13 Hoofdftukken, met n a m e : Algemeene be
grippen;
over den aard van
flérrekundige
werktuigen
en waarnemingen
in het algemeen; over de
aardrijks
kunde ; algemeene befchouwing des hemels; over de be
weging der zon; over de maan ; over de
zwaartekracht
der aarde en de algemeene wetten der
zwaartekracht;
fchijnbare
beweging der dwaalflerren;
over de wach
ters ; over de flaartfl'erren; over de ftoringen der pla-
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neten; over de vaste fterren, en eindelijk over den kalender.
D e beide eerde Afleveringen behelzen de vijf eerfte
Hoofdftukken.
W i j hebben die meestal met goedkeuring
gelezen, fchoon wij wel eene meer onderhoudende voordragt hadden begeerd. De „ lezer uit den befchaafden
ftand,"
voor wien deze Handleiding het eerfte boek is,
dat hij over de Sterrekunde ter hand n e e m t , z a l , vree
zen w i j , zich weinig door het d r o o g e , eenigzins afge
trokkene van den ftijl uitgelokt v i n d e n ; en dat ook deze
wetenfchap zeer fraai kan worden voorgedragen, b l i j k t ,
om flechts twee werken , een oud en een n i e u w , te noe
men , uit S C H M I D T , Befchouwing van het Wereldfel fel, en S O M M E R , Tafereel van het Heelal, D . I .
Bij elke voordragt v a n , of -handleiding tot eenige we
tenfchap , is de v r a a g ; voor wie is het gefchreven ? Dat
moet men w e t e n , om den Schrijver billijk te beoordeel e n , en zijn werk uit het regte oogpunt te befchöuwen.
Z o o fchrijft men fterrekundige boeken voor een- mathe
matisch en on-mathematisch
publiek. Die het laatfte
deden , hebben zich inderdaad regt verdienftelijk gemaakt.
Niet alleen, omdat het voor den wiskundige altijd moeije
lijk blijft, zijne k u n s t t a a l , ook bij het fchrijven in zijn
eigen v a k , binnen te houden ; maar vooral o o k , dewijl
er — en bij de menigte hulpmiddelen is dit eene fchromelijke halsftarrigheid — menfchen genoeg z i j n , anders
van befchaafde, zelfs wetenfchappelijke v o r m i n g , die
niet flechts geen het minfte denkbeeld hebben van de orde
des heelals, maar er ook wel den draak mede fteken,
en den beoefenaren van de fchoonfte aller menfchelijke
wetenfehappen den fpotnaam : jlarrekijkers naar het hoofd
werpen. Voor de laatften is deze Handleiding
zeker
geen nieuwe boter aan de galg gefmeerd. H e t doel van
den Schrijver i s , den lezer bekend te maken met den
tegenwoordigen ftand der S t e r r e k u n d e , als eene weten
fchap , welke tot zulk eene zekerheid is g e k o m e n , dat
zij geen o m k e e r , „ gelijk vele { ? ) minder gevorderde
w e t e n f e h a p p e n , " te vreezen heeft. Zijne leermethode is
Mm 2
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„ eene vereeniging der analytifche met de
fynthetifche,
met eene overhelling tot de laatfte, als best met een
leerboek overeenkomt." Hij heeft geen p l a n , om zich
in te laten met hetgeen men astronomia polemica zou
kunnen n o e m e n ; te w e t e n , bewijzen voor de waarheid
van het ftelfel van C O P E R N I C U S en d e r g . ; hij onderftelt, dat zijn lezer met eenen „ goedwilligen g e e s t "
begint. Dit kon hij daarom d o e n , vermits hij lezers
onderftelt, die „ vlug zijn bij 't uitvoeren van de re„ kenkunftige r e g e l s , eenige kennis van meetkunst, van
„ platte en bolvormige driehoeksmeting, van de eerfte
„ beginfels van werktuigkunde h e b b e n , en zoo veel van
„ de leer van het l i c h t , als noodig is , om de zamen„ ftelling en het gebruik van teleskopen en eenige andere
„ eenvoudige werktuigen te verftaan."
H e t zou wat al te voorbarig z i j n , na de lezing deivijf eerfte Hoofdftukken reeds te willen beoordeelen, in
hoeverre dit werkje aan het opgegeven plan beantwoordt.
Wij willen dan ook deze twee Afleveringen flechts aan
kondigen , met bijvoeging echter van eenige aanmerkin
g e n , die wij onder het lezen opteekenden.
Bladz. 3 ftaat, dat de planeten zich vertoonen als
fterren,
cenigzins fchitterendër
dan de overige; hier
voor leze men liever helderder;
want het is juist een
kenmerk der planeten, dat zij een' effen glans verfprei.
d e n , en n i e t , gelijk de vaste
fterren,
fchitteren.
Bladz. 3 4 lezen w i j , dat B I O T en G A Y L U s S A C
zich o p derzelver beroemde reis met een' luchtbol tot
de ontzettende hoogte van 1000 N e d . ellen verhieven;
dit is eene druk- of fchrijffout, en moet zijn 4000 ellen
(12313 P a r . v . ) . Maar de eigenlijke beroemde luchtreis
van laatstgenoemden geleerde is d i e , welke hij den 26
September 1804 zonder B I O T o n d e r n a m , waarbij hij
klom tot 21549 P a r . v . (ongeveer 7000 meters),
eene
hoogte,- die inderdaad „ ontzettend" i s , en z e k e r d e
grootfte, die immer door iemand bereikt i s .
Bladz. 63 wordt

de Poolfter

bij vergisfing

tot het
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fterrebeeld van den grooten,
in plaats van tot den klei
nen Beer gerekend.
Bladz. 110 vindt m e n , dat de kortlle zonnedag (niet
te verwarren met den burgerlijken, als zijnde de tijd,
die verloopt tusfchen twee zonsdoorgangen door éénen
en denzelfden meridiaan)
omtrent den 21 September
plaats heeft'. Hiervoor leze men Juntj.
Bladz. 2 8 9 , „ dat de zon ten aanzien harer middellijn
tot de aarde ftaat in eene r e d e n , die grooter i s , dan
„ 11 l f 'tot 1 en ten aanzien van den omtrek (dit moet
„ zijn ligchamelijken inhoud) als 1384472 tot 1 . "
Bladz. 307. 117° op de Ecliptica is niet 5 ' 27° 0 ' ,
maar 3 2 7 0 ' . Z o o ftaat ook bladz. 3 0 8 , bij de o p 
gave der lengte van het tropifche j a a r , 5 8 ' in plaats
van 4 8 ' .
Schoon in het algemeen het w e r k j e , zij het dan niet
fierlijk,
echter vrij duidelijk gefchreven i s , hebben wij
op eenige plaatfen geftooten, die wij niet verftaan.
Slechts ééne halen wij a a n : „ W i j moeten hier o p „ m e r k e n , dat deze bepaling van breedte [de ' h o e k ,
„ welken de verticaal
eener plaats met het vlak der
„ nachteveningen maakt] flechts tijdelijk is. Eene be„ tere kennis van de natuurlijke gefteldheid der a a r d e ,
„ alsmede van de groote naauwkeurigheid, welke de
„ fterrekunde in acht n e e m t , zal in de uitdrukkingen
„ eenige wijziging, of eene bijzondere manier van be„ fchouwing noodzakelijk m a k e n . " Bladz. 8 3 .
C

tf

De vertaling is z o o , als men dat van den kundigen
Hoogleeraar E R M E R I N S verwachten mag. Echter wa
re het ons verkieslijk voorgekomen, dat de Engelfche
mijlen van het oorspronkelijke tot Nederlandfche,
of
nog liever (men vergeve ons deze ketterij tegen het me
trieke ftelfel) tot Geographifche,
waren overgebragt.
Misftand, bij groot ongerief, is h e t , dat de figuren
(en dat zeer grove en onduidelijke) tusfchen den tekst
zijn ingevoegd, zöodat men vaak het blad moet omflaan, om ze te gebruiken. W i j hadden liever gezien ,
dat zij in afzonderlijke, uitflaande platen waren opgeno-
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m e n , te m e e r , daar m e n , blijkens bladz. 3 1 1 , toch
nog afzonderlijke platen te wachten heeft.
W i j verlangen naar de voortzetting der vertaling van
dit belangrijk w e r k j e , dat w i j , even als de voortreffe
lijke Gefchiedenis der aardrijkskundige
Ontdekkingen
van C O O L E Y , voortreffelijk door Prof. V A N K A M 
P E N overgezet, aan de groote onderneming van D r .
L A R D N E R ,
Cabinet Cyclopedic, te danken h e b b e n . "

Levens van beroemde Nederlanders, federt het midden der
Zestiende Eeuw. Uit echte ftukken opgemaakt, door N. G.
VAN KAMPEN. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn.
1838. In gr. 8vo. VI en 376 Bl. f 3 - 60.
M et een weemoedig gevoel nemen wij het boven aangekon
digde werk van eenen Man in handen, wiens onvermoeide
ijver fteeds bezig was ter uitbreiding van alles, wat den wetenfchappelijten, letterkundigen eh ftaatkundigen roem des
Vaderlands, geput uit eene veelomvattende kennis van des
zelfs letterkundige voortbrengfelen en gefchiedenis, verhoogen en in 't licht plaatfen kon. De brave, werkzame en ge
leerde Schrijver, de voortreffelijke en in zoo vele opzigten
waarlijk uitftekende VAN KAMPEN, is niet meer! Als Ge
leerde, als Gefchiedfchrijver, als Letterkundige heeft hij eene
onvergankelijke aanfpraak op de hoogachting en hulde van
allen, die den roem der vaderlandfche Letterkunde waarde
ren. Ook hij heeft tot derzelver kennis en waardfchatting
zeer veel bijgedragen; en zijne talrijke fchriften getuigen,
van welk een edel beginfel hij uitging en welk een voor
treffelijke geest hem bezielde. De Wetenfchappen en Letteren
treuren om zijn verlies; terwijl Nederland, zonder tegenfpraak, in hem eenen Man mist, die te allen tijde gloeide
voor de eer der vaderlandfche Letterkunde, weike in hem
niet zelden eenen krachtigen verdediger vond tegen,de aan
vallen van afgunst, onkunde en betweterij, die zoo vaak
door den pogchenden buitenlander op dezelve gerigt werden.
De voor ons liggende Levensbefchrijvingen ademen dien echt
vaderlandfchen z i n , die er fteeds op uit w a s , om de daden
en den roem onzer Helden en Staatslieden in een waar,
fchoon en belangrijk licht te (Vellen; waartoe dan ook zijne

uitgebreide historifche kennis, bij de veelvuldige bronnen,
die zijn onderzoekingsgeest opfpoorde, hem de uitmuntendfte
gelegenheid verfchafte. Deze Levens leveren hiervan een
doorflaand bewijs; en was het een allergelukkigst denkbeeld
van den Hoogleeraar, om zulk een werk aan te vangen;
hoogst betreurenswaardig is h e t , dat wij hetzelve door hem
niet voltooid zien^
Zijn plan w a s , om eene nieuwe oorfpronkelijke verzameling van Levensbefehrijvingen van beroemde Nederlanders in
het licht te geven, vertrouwende dat dezelve niet minder
welkom zouden zijn, dan de vóór zestig jaren nitgekomene
Levensbefehrijvingen van eenige voorname, meest Nederlandfche Mannen en Vrouwen; welk werk in dien tijd tot de geliefkoosde lektuur behoorde. T e regt merkt de Schrijver in
zijne Voorrede a a n , d a t , hoezeer enkele dier Levens, zoo
als dat van ÏÜKI en S T P , tot de meesterftukken onzer
Letterkunde behooren, er echter vele gebreken in worden
gevonden, en er een volflagen gebrek aan o r d e , hoe goed
en aanlokkelijk verfcheidenheid ook wezen moge, in deze
verzameling heerscht; terwijl fommige Levens te onbeduidend
en andere te kort en te oppervlakkig behandeld zijn, om
den lezer belang in te boezemen. VAN KAMPEN befloot,
zoo veel mogelijk, zulke perfonen te kiezen, die in de oude
Levens of niet, óf flechts ter loops en al te kort, naar de
mate hunner verdienden, vermeld z | j n , en bovendien, de
karakters uit de bedrijven te ontwikkelen. Die met de vroegere verzameling bekend i s , zal weten, dat dit in geene der
Levensbefehrijvingen, daar te vinden, het geval i s ; en deze
wijze van behandeling doet dan al voorloopig deze Levensberigten van eene hoogst belangrijke zijde aanbevelen. Wij
'kennen VAN K A M P E N'S Faderlandfche Karakterkunde, waarin hij hier en daar met zulke krachtige en fikfche trekken,
na eenen fcherpen blik in het karakter en op de daden der
handelende perfonen geworpen te hebben, onze vaderlandfche
Helden en Staatsmannen als affchildert; en wij vinden in het
onderhavige w e r k , in den bekenden, vloeijenden en mannelijken ftijl van VAN KAMPEN hiervan de proeven weder.
De Hoogleeraar levert ons hier de Levens van LODEWMK

VAN NASSAU, PIETER ADRIAANSZOON VAN DER
WERFF, JAN HU Y GEN VAN LINSCHOTEN, MAARTEN HARPERTZ. TROMP en CORNELIS TROMP. Van
twee der hier behandelde perfonen treffen wij levensfehetfen

in de vroegere verzameling aan; namelijk van M. H. en cv
TROMP; men vindt ze in het l i l d e en Vilde Deel. Prof.
VAN KAMPEN geeft doorgaans de bronnen o p , waaruit hij
geput heeft, en welke meerendeels aan de Schrijvers der ou
de Levens onbekend waren; zijnde h e m , gelijk blijkt en hij
zelf getuigt, de Archives de la Maifon
d'Orange-Nasfau,
door den Heer GROEN VAN PRINSTF-RER uitgegeven,
en de Gefchiedenis van het Nederlandfche Zeewezen , door den
Archivarius DE JONGE, in de zamenftelling van dit werk
zeer te dade gekomen, waarbij de hier en daar aangehaalde
mondelinge mededeelingen des eerden de belangrijkheid verhoogen , en voor den onpartijdigen beoefenaar en onderzoeker
der Gefchiedenis van het hoogde gewigt zijn.

Met het Leven van LODEWIJK VAN NASSAU wordt
deze belangrijke verzameling geopend. Voor hetzelve meende
de kundige Schrijver eene Inleiding te moeten plaatfen no
pens de Nasfaufche Vorden, die vóór WILLEM I en zijne
Broeders dienden aan Nederland en deszelfs Vorden hebben
betoond; welke Inleiding, fchoon grootendeels uit de wer

ken van ARNOLDI en MUNCH over de Gefchiedenis der
Nasfaufche Vorden ontleend, zeer belangrijk i s , en ten be
wijze verdrekt voor de magt en den invloed, die het Nas
faufche Huis, ook in Nederland, in het midden der zestiende
Eeuw verkregen had. Het Leven zelve van den w&ardigen
en roemruchtigen Ridder, uit de heerlijke omwenteling ter
verkrijging van onze burgerlijke vrijheid, wordt, uit echte
historifche bronnen opgehaald, levendig gefchetst; komende
in hetzelve niet minder fchoone trekken v o o r , waaruit men
de uitmuntende Moeder van LODEWIJK, als eene voortref
felijke v r o u w , vol ijver en warme godsvrucht, kan leeren
kennen. In de moeijelijke omdandigheden, waarin men zich
tijdens den beeldendorm bevond, komt de moederlijke teederheid en voortreffelijke denkwijze dezer v r o u w , in eenen
brief aan haren Zoon, waardiglijk u i t ; en moge het bij BILDERDIJK nog twijfelachtig zijn, of Graaf LODEWIJK daar
toe eenigzins hebbe medegewerkt, het blijkt uit vAN KAMPEN, dat dit het geval niet geweest is. De man, d i e , vol
gens de aanhaling uit de genoemde Archives, de beelddormers „canaille,
een gemeen, nietig, gering en ontbloot
„ volk" noemt, zal wel aan deze buitenfporigheden geen
deel gehad of dezelve goedgekeurd hebben. Wij twijfelen
niet, of de uitgeboezemde wensch van den Heer GROES

VAN PRINSTERER, dat de door hem medegedeelde historifche bijzonderheden tot eene waardige levensbefchrijving
mogten leiden van den held van Heiligerlee, is in de hier
geleverde vervuld, gelijk het onderwerp deze poging voor
zeker waardig was. Na het lezen van deze levensbefchrij
ving'dachten wij aan het gedenkteeken, ter nagedachtenis
van Graaf ADOLF VAN NASSAU, in den jare 1826, door
de Grom'nge/s, in de nabijheid van het voormalige klooster
te Heiligerlee, opgerigt, en de wensch, door den Dichter
s p A N D A w toen geuit:
„ En eerlang rijze en prijk'
Ook op de Mokerheide
Een zuil voor Lodewijk!"
(Zie Hulde aan de nagedachtenis van Graaf ADOLF VAN
NASSAU,- bl. 70) kwam ons voor den geest. Waarlijk,
onder de gedenkteekenen , in lateren tijd, door de dankbaar
heid des volks, voor groote mannen opgerigt, zoude eene
eerzuil voor den krijgshaftigen en ridderlijken Broeder van
den Grondlegger onzer Vrijheid eene waardige plaats bekleeden. Dit in ' t voorbijgaan; wij fpoeden ons met de verdere
berigtgeving van het werk des Hoogleeraars.
Hoe bekend het manmoedig gedrag van den vermaarden
Leydfchen Burgervader VAN DER WERF F aan iederen va
derlander ook wezen moge, het geheele leven diens mans,
zoo wel uit belangrijke brieven en ftukken van hemzelven ,
als uit andere historifche befcheiden opgemaakt, zal met le
vendig genoegen gelezen worden, en maakt, met het levensberigt van VAN LINSCHOTEN, een voortreffelijk gedeelte
dezer verzameling uit. Wie van de lotgevallen van dezen
te weinig bekenden zeeman het merkwaardige wenscht te
weten, kan hem ui: dit gefchrift naar waarde leeren kennen.
De flotfom der gedane ontdekkingen diens Nederlanders wordt
door den Hoogleeraar VAN KAMPEN volgens de meester
lijke pen van DE CROOT, uit het 4de Boek zijner Neder
landfche Historiën, medegedeeld.
Wie verder de hooge waarde dezer Levensbefehrijvingen
wil opmerken, vergelijke de levens der beide TROMPEN
met d i e , welke in de vroegere verzameling gevonden, wor
den. Hier is alles leven , handeling, fchildering , daar is het
flechts een dor en droog, ja van M. H. TROMP zelfs een

zeer fchraal levensberigt; en vooral zijn beide deze levens
hier belangwekkend befchreven, en de voorftelling van tijd,
plaats en handeling dier voortreffelijke zeehelden niet leven,
dige kleuren gemaald; hetwelk tevens het verfchil in geaard
heid van beide, zoo onderling als met andere gelijktijdige
Nederlandfche zeehelden, verftandig uitkomen, en het zeer
gemengde karakter van CORNELIS TROMP, vooral letten
de op den gang der gébeurtenisfen, naar waarheid ken
nen doet.
Én wat nu eindelijk den toon en ftijl betreft, men kent
VAN KAMPEN. Los en ongedwongen, bij eenen rijkdom
van denkbeelden en zaken, is hij ook hier. Sommige tafe
reelen zijn krachtig geteekend, en de overgangen van dezel
ve tot het meer verhalende geleidelijk en foms treffend. Na
het gefchetfte moord- en fchandtooneel, aan de DE WITTEN gepleegd, waarbij wij c . TROMP aantreffen, zegt de
Hoogleeraar ( b l . 3 2 9 ) :
„ Doch wenden wij ons oog van dit tafereel af. Het is
„ een treurige, . maar onvermijdelijke pligt van den levens„ befchrijver, ook in het anders loffelijke gedrag van zijnen
„ held het Hechte en zelfs verfoeijelijke op te merken. Een
„ leven van DAVID zonder zijn gedrag omtrent BATHSEBA
„ en u R i A, zou geene levensbefchrijving, maar eene lofrede
„ zijn." Zulke opmerkingen zijn treffend, en leveren tevens
gefchikte rustpunten op. De inleidingen (exordia) tot dom
mige levensberigten getuigen van den rijkdom zijner kennis
en van het gepast aanbrengen van voorbeelden nit oudere of
nieuwere Gefchiedenis. Tot proeve kiezen wij die voor het
leven van c . TROMP: „ Zelden zijn uitftekende kunde en
„ genie, zelden is heldenmoed erfelijk. Men ziet foms, in
„ fpijt der beste opvoeding, de zonen der grootfte mannen
„ in nietigheid wegzinken. De zoon van MARCUS AURE„ L i u s , een' der beste Keizers van Rome, is de nietswaar„ dige fchermer COMMODUS; de zoon van den grooten

„ GERMANICUS, de fnoode of krankzinnige CALIGOLI;
„ de twee zonen van den grooten THEODOSIUS, dezwak-

„ hoofdige ARCADIUS en HONORIUS.
„
„
„
„
„

Vandaar, dat

Romes fchoonfte tijd die w a s , toen de Keizers de beste
jongelingen uit den Staat tot zoons aannamen: van NERVA
tot MARCUS AURELIUS. Onze Vaderlandfche Gefchiedepis telt op dezen, zekerlijk niet algemeenen regel, de
meeste uitzonderingen. Het heldengeslacht der NASSAU'S,

„ van den eerden EN G EL B RECHT tot "WILLEM I I I , le„ vert gedurende drie Eeuwen eene fchier onafgebroken reeks
„ van Helden en Staatslieden op. PIETER DE GROOT
„ is de waardige zoon van den grooten HÜGO; PIETER
„ HOOFT, in een ander v a k , de verdienftelijke telg van den
„beroemden Burgemeester CORNELIS P IET ER s z . (ook
„ later ontmoeten wij meer dan éénen bekwamen HOOFT
„ uit dit gedacht); JAN DE w i T T , d e grootere zoon van
„ den moedigen tegenftrever van WILLEM I I ; eene geheele
„ volgreeks van fchrandere en eerlijke Staatslieden uit het
„ gedacht der FA GELS; de drie GRONOVIUSSEN, de

„ beide HEINSIUSSEN (DANKL en NICOLAAS), de
„VÖSSIUSSEN, de oudere en jongere DOUZA, TIBE„RIUS en FRANS HEM STERHUIS, de SCHULTEN„ SEN, vader, zoon en kleinzoon, die allen drekken daar„ van ten bewijze, en pleiten voor het anders wonder'fpreu„ kige gezegde van HORATIUS; Kloeken worden uit kloe„ ken geboren. Eene andere bevestiging levert hiervan ons
„ de zoon van den man o p , wiens leven wij zoo even heb„ ben befchouwd." En nu vervolgt de Hoogleeraar met het
leven van CORNELIS TROMP te befchrijven. Men kent
uit deze proeve geheel VAN KAM PEN'S dijl, belezenheid
en kennis, Dan genoeg! Men fchaffe zich dezen laatden
arbeid des verdiendelijken Mans aan, en men zal ook hier
den ijveraar voor de waarheid der Gefchiedenis, die met echte
liberaliteit vrijmoedigheid, van oordeel paart, aantreffen. Wij
vernemen, dat de Hoogleeraar reeds voor een goed gedeelte
het leven van MAURITS. VAN NASSAU had afgewerkt:
mogt hetzelve door eene bekwame hand voltooid en het plan
des waardigen Schrijvers door eene welverfneden pen worden
voortgezet! De zoodanige zoude billijke aanfpraak hebben
op den dank van iederen belangdeller in de eer en den roem
onzes Lands en de verdienden onzer Vaderen.
Enkele drukfeilen troffen wij aan; dan wij willen geene
nietsbeduidende vlekjes aanwijzen, maar eindigen met den
wensch, dat VAN KAMPEN, ook nog na zijnen dood, door
zijne belangrijke fchriften, veel nuts ftichte, en de duderende jeugd, ook bij de opleiding van zijnen waardigen op
volger, uit den arbeid en de voorlichting van haren afgedorvenen Leermeester nog veel opzamele, wat voor de vor
ming van haren fmaak en de verrijking harer kennis dienst
baar wezen kan.
Zij bloeije; zijne asfche ruste in vrede!

Verhaal van het Bezoek hij de Amerikaanfche Kerken, door
de Afgevaardigden van wegè de Congregationale Vereeniging van Engeland en Wallis. Door ANDREW REED en
JAMES MATHESQN, Theöl. Drs. en Predikanten te Londen. Uit het Engelsch vertaald door A . VAN DEINSE,
rustend Predikant van Oftende en Nieuwpoort. Te Rotterdam , bij Menfing en van Westreenen, 1838. In gr. 8vo.
XIV en 348 bl. f 3 - 4 0 .
O m het oogmerk van het kerkelijk bezoek, waarvan dit
werk verflag geeft, te doen kennen, deelt Ref. uit het Voorberigt des Vertalers mede, dat eenige Gemeenten van Presbyteriaanfche Independenten in Engeland, d. i. die in Kerkbeftuür onafhankelijk op zichzelve beftaan, maar ook Congregationatisten genoemd worden, omdat zij zich met Gemeenten , van geloofsbelijdenis aan de hunne gelijk, gaarne
vereenigen, in 1831 zulk eene vereeniging te Londen tot
ftand bragten, e n , bij meerdere uitbreiding, in 1834 befloten, o m , na gehoudene briefwisfeling, de twee Broeders,
op den titel vermeld, af te vaardigen, die bij hunne geloofsgenooten in Noord-Amerika „ een vriendfchappelijk bezoek
„ zouden afleggen, en dezelve van de achting en genegen„ heid der Engelfche Christenen verzekeren, in de hoop van
„ antwoord van wederkeerige liefde en vertrouwen te zullen
„ mogen ontvangen," gelijk het hun dan hieraan niet ontbroken heeft. — Het hier voorhanden zijnde en in den vorm
van brieven medegedeelde Verhaal van den Heer REED bevat ook meest het verflag van die ftreken, welke hij alleen
bezocht heeft, en maakt als zoodanig een geheel op zichzelf
uit. Het tweede deel van het oorfpronkelijke werk is een
verflag van den Heer MATHESON omtrent zijn bezoek in
Canada en Penfylvaniè', hetwelk de Heer Vertaler misfchien
ook in het licht zal geven.
Befchouwt nu Ref. dit Verhaal volgens het oogmerk der
ondernomene reis, dan mag hij gaarne lijden, dat het gegevene kerkelijke bezoek aan Christelijke liefde en eensgezindheid onder verre van elkander verwijderde geloofsgenooten
bevorderlijk geweest i s ; maar vele voor het Publiek belangrijke of onbekende bijzonderheden heeft hij er niet in gevonden. Over fommige veel befprokene en vreemde zaken,

die er in dat zonderlinge land ook in hec godsdienftige voor.
komen, wil men zekerlijk hec bevinden en oordeel des Engelfchen bezoekers wel eens hooren; en dan zij het tot des
zelfs eere gezegd, zijn oordeel is doorgaans zacht, misfchien
zelfs wel eens al te zacht, en hierdoor niet fiksch en on
partijdig genoeg; en al is h e t , dat hij in den tweeden brief
over eene zeer mislukte proef met de zoogenaamde bank der
bekommerden verftandig en over 'c geheel afkeurend fpreekt,
op andere plaatfen, en bijzonder ten aanzien der beruchte
camp - meetings en der revivals, wordt hij door de ligte op
winding van zijn godsdienftig gevoel welligt te zeer ver
voerd , om alles wat al te gunftig te befchouwen, en het
nadeelige en buitenfporige van het misfchien eerst goedge
meende te veel uit het oog te verliezen. — Hij is ook wel
eens al te genegen, om overal met zijnen maatftaf van godsdienftigheid in de hand te gaan, op gevaar van hierin, flechts
aanziende wat voor oogen i s , zoo wel ten goede als ten
kwade, den fchijn voor het wezen te nemen: doch zijn toon
is niet, gelijk men het bij die foort van menfchen ligtelijk
aantreft, fcherp en onbarmhartig veroordeelend, maar door
gaans vrij zacht en gematigd.
Vraagt men naar de waarde van dit w e r k , als Reisverhaal
befchouwd, zoo kan Ref. van hetzelve eene goede getuige
nis geven. Zekerlijk vervalt de Schrijver wel, eens in het
gebrek van vele Reisbefchrijvers, dat hij ons allerlei klei
nigheden vertelt, die hem voorgekomen of door hem gedaan,
maar noch van blijvend n u t , noch zelfs voor het oogenblik
belangwekkend zijn; doch daarentegen vindt men hier ook
aangename en belangrijke befchrijvingen van de landen en
plaatfen, die hij doorgetrokken i s , of waar hij zich eenigen
tijd opgehouden heeft: men ontwaart ook daarbij blijken van
het zacht en godsdienftig gevoel, waarmede hij de fchoonheden der Natuur tot de voorwerpen zijner befchouwing en
befchrijving maakt. — Ook van deze zijde befchouwd, zal
dus het boek zijne lezers wel vinden, e n , al behoort het
dan ook niet tot de belangrijkfte Reisbefchrijvingen, dit ver
dient het nogtans in zekere mate, zoodat Ref. het gaarne
wil aanprijzen.

Reize om de Wereld-, zijnde eene g'eregelde verzameling van
het wetenswaardig/ie, hetwelk de Ontdekkingsreizen opleve-

ren van MAGELLAAN, TASMAN, DAMPIER, ANSON,
BYRON, WALLIS, CARTERET, BOUGAINVILLE,
COOK, LAPEROUSE, B L I G I 1 , VANCOUVER, D ' E N T R E CASTEAUX, WILSON, BAUDIN, F R E Y C 1 N E T , FLINDERS, PORTER, DUPERREY, KRUSENSTERN, KOTZE B UE , BELLINGHAUSEN, BASIL BAL, PAULDING,
BEECHEY, DUMONT D'URVILLE, L A P L A C E , L U T K E ,
DILLON, MORELL, en anderen. In het Fransch uitge ~
geven onder opzigt van DUMONT D'URVILLE, en in het
Hoogduitsch overgebragt, en met eenige aanmerkingen en
bijvoegfels vermeerderd, door Dr, A. DIEZMANN. Uit
het Hoogduitsch vertaald door N. ANSLIJN, N. Z. Ijle
Deel. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1837. In
gr. 8vo. 376 Bl. ƒ 3 - :
D e Reiziger, die in dit werk zijnen togt verhaalt, is eene
foort van de wereld omreizenden A N A CH A R S I S , een verdicht en geheel onafhankelijk mensch. Het oogmerk der zamenileliing van dit werk i s , om bij lezers, die buiten de gelegenheid zijn, de kostbare befchrijvingen van werkelijk
gedatie reizen zelve aan te koopen, en wie de tijd ontbreekt,
om die in derzelver geheeïen omvang te lezen, de kennis
der groote ontdekkingsreizen, welke tot heden ondernomen
werden, meer algemeen te verbreiden.
De Reiziger vertrekt van Toulon, langs de" Balearifche eilanden , de Spaanfche en Afrikaanfche k u s t , naar Madera;
van daar naar den Senegal en Rio Janeiro, de Kaap de Goede
Hoop, lie de France, Bourbon, Madagaskar, de Maldivifche
eilanden, Ceylon, Pondichery, Madras en Calcutta; terwijl
dit deel befloten wordt .met een afzonderlijk hoofdftuk over
de Godsdienst der Hindoes.
In hoe ver er aan zulk een werk behoefte is voor de landgenooten van den Franfchen Schrijver, of van den Hoogduitfchen Vertaler, en in hoe ver aldaar door hetzelve in
die behoefte kan voorzien worden, willen wij niet beflisfen.
Maar wij willen rond voor ons gevoelen uitkomen, dat dit
het geval niet is met de overbrenging van dit werk in onze
taal. Tot dit ongunftige oordeel worden wij bewogen door
het oppervlakkige en onvolledige der befchrijving. . Gedeeltelijk is dit gebrek moeijelijk te vermijden in een werk, waarin de Aardrijksbeschrijving vervat is in den vorm van eene

Reis. Van alle die plaatfen, door welke men den Reiziger
niet gevoegelijk, zijnen weg kan doen nemen, moeten van
zelve de berigten ontbreken. Het middel, om in dit gebrek
te voorzien, is door den Schrijver niet gebezigd, namelijk
den held des verhaals andere reizigers te doen ontmoeten en
de berigten van dezen in het werk op te nemen; gelijk wij
dit op eene fmaakvoile en oordeelkundige wijze in het werk
gefield vonden in een Fransch werk van dezelfde ftrekking
als het onderhavige: UErmite du Chimborago etc, par c. H.
DEMIRVAL. Paris 1837. Gedeeltelijk ook wordt dit gebrek veroorzaakt door de partijdige handelwijze van den
Schrijver, die, niettegenftaande zijne weidfche optelling op
den "titel van zoo vele reisbefchrijvers, meestal by voorkeur
fchijnt te putten uit Franfche reisbefchrijvingen, met blijkbare'verwaarloozing van hetgeen door reizigers van anderen
landaard in grooter overvloed en van meer gewigt tot bevordering der aardrijkskundige kennis. geleverd is. Daarenboven hinderde ons eene zekere, wij zullen ze maar noemen
Franfche ligtzinnigheid, die in het werk heerscht. Ten bewijze hiervan diene onder anderen de ontuchtige Negerdans
bladz. 162, die, offchoon dan ook al niet uitlokkend, echter vrij uitvoerig befchreven wordt, en de voorftelling van
het Concubinaat als eene zeer verfchoonbare betrekking.
Onder de aardigheden, waarmede de Schrijver tracht zijne
lezers te vermaken, behoort ook de befchrijving van een
Nederlandsch fchip, hetwelk onder de groote en fracije en
zindelijke Franfche en Engelfche fchepen eene jammerlijke
figuur maakt. Het is voorzien van een rond en zwaar achterfchïp, van lage en zwakke masten, de kajuit is flechts
zes voet lang en vier breed. De dampkring, waarin de
kaaslucht de overhand heeft, is daardoor infupportable.
En
met dit fchip moet onze arme Franschman naar Rio Janeiro!
De naam van den Nederduitfchen Vertaler, die in ons vaderland als Schrijver in het vak van opvoeding en onderwijs
niet ongunftig bekend i s , en ook de naam, op den titel aan
het werk gegeven: geregelde verzameling van het wetenswaardigfte,
hetwelk de ontdekkingsreizen opleveren, geven
van zelve aanleiding, o m , bij het beoordeelen van dit werk,
ook in aanmerking te n e m e n , ' of hetzelve eene nuttige lektuur oplevert voor de jeugd. Het reeds aangemerkte zal
voldoende zijn, om onze lezers te doen gevoelen, hoe wij
het werk ook uit dit oogpunt befchouwen. Daarenboven

had men van den Vertaler eenen beteren ftijl en taal mogen
verwachten. Sommige volzinnen zijn onverftaanbaar, b. v.
b l . ' 4 6 : „ Voor het de zoo verfchillende ladingen, welke
„ Londen en Liverpool naar Italië, Sicilië, Maltha, en de
„ Levant zenden, behoudt Gibraltar voor zijne rijke be„ woners" enz. Zoo ontmoeten wij ook flyboot en Riebeck
voor vlieboot en Riebeek. Zonderling is ook de keuze van
den'Vertaler, daar h i j , op zijne wijze het onregt willende
vergoeden, hetwelk door den Franfchen Schrijver de Nederlandfche aardrijksbefchrijvers wordt aangedaan, door hunne
verdienden niet té vermelden, flechts vier van onze reis- of
aardrijksbefchrijvers, en wel onder dezen de eerden noemt

TROOST en M ODER A.
Om dit werk belangrijk voor den Nederlandfchen lezer te
doen worden, had aan hetzelve eene even zoo oordeelkundige en fmaakvolle bearbeiding in onze taal moeten ten deel
vallen , als aan c o O LE Y'S Gefchiedenis der aardrijkskundige
Ontdekkingen te beurt gevallen is. Maar welk eene vergelijking! Welk eene fmartelijke herinnering wekt zij o p !
Deze vértaling van eene vertaling — en de voortreffelijke
arbeid van onzen reeds aan de wetenfchap ontrukten VAN

KAMPEN!
Chronologisch Handboek der Algemeene Gefchiedenis. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn. 1837. In gr. 8vo. VIII en
367 bl. ƒ 3 - :
D i t werk, volgens de Foorrede, voor het onderwijs beftemd, is gefchreven ter vervanging van het uitverkochte
Chronologisch Handboek van de Gefchiedenis der voomaamfle
Staten, door o u D E MA N S , en „ meer ingerigt naar de be„ hoeften van den tegenwoordigen tijd. Om aan de ver„ eischten van zulk een Handboek te voldoen, heeft de
„ Schrijver zich ten doel gefteld, beknoptheid en duideüjk„ heid met volledigheid te yereenigen, in zoo verre ten min„ de' aan deze laatfte eigenfchap, bij zulk eenen beperkten
„ omvang, kon voldaan worden." Over het geheel genomen wil R e e . er deze eigenfehappen wel.aan toefchrijven;
maar hij kan niet ontkennen, dat, gelijk het meer in foortgelijke werken gaat, de zucht, om beknopt te zijn, en toch
van alles iets te zeggen, wel eens eene dorheid en kronijk-

matigheid aan het verhaal geeft, die voor het aangenaam
lezen en leeren niet zeer bevorderlijk i s , zoo als hij daarvan
hier onder anderen in de verhaien van de Griekfche, Middeleeuwfche en Nederlandfche Gefchiedenis voorbeelden ge
vonden heeft. — Wat de volledigheid betreft, deze komt
hem v o o r , meer in de gefchiedenis der oorlogen en ftaatsomwentelingen gelegen te zijn, dan wel in die van den
voortgang der wetenfchappen en kunften, der befchaving en
veredeling van de Volken en de Menschheid, en in de ver
melding van de genen, die zich in dit een en ander verdienftelijk en beroemd gemaakt hebben, van welke hier genoeg
zaam niet anders dan de Vorften en Staatsdienaars genoemd
worden; gelijk het ook aan pragmatifche befchonwing der
Gefchiedenis hier bijkans geheel ontbreekt. —• De Schrijver
heeft den ethnographifchen vorm voornamelijk gevolgd, als
voor het onderwijs den meest gefchikten. Offchoon men
hierdoor ligtelijk in vooruitloopingen en herhalingen valt, en
er o o k , vooral wanneer men de algemeene Gefchiedenis als
Gefchiedenis der Menschheid befchouwt, wel iets tegen te
zeggen i s , kan R e e . er hier over het algemeen in berusten.
De Schrijver verdeelt zijn onderwerp 'mOude, Middeleeuwfche en Nieuwe Gefchiedenis, en geeft van de verdere ver
deeling in den vooraan geplaatften inhoud een overzigt, dat
evenwel, wanneer men het werk zelf vergelijkt, niet volledig
is. Zoo heefc de Oude Gefchiedenis, volgens bl, 5 , deze
vier gepaste hoofdafdeelingen: I. Oosterfche Volken. I I .
Grieken tot op het verlies hunner onafhankelijkheid. I I I .
Macedonifche Monarchij, en de Rijken, die uit dezelve ont
ftaan zijn. IV. Romeinen. Maar in den inhoud vindt men
de Volken, van de Ethiopiërs en Egyptenaren af, tot de Ro
meinen ingefloten, allen onder de rubriek Gefchiedenis der
Oosterfche Volken. Ook zijn de verfchillende tijdvakken dier
oude Volken, die in het ,werk zelf zeer goed geplaatst zijn,
in den inhoud niet te vinden; terwijl zij daarentegen bij beide
wel voorkomen in de Gefchiedenis der Middeleeuwen, maar
wederom in den inhoud ontbreken bij de Nieuwe Gefchiede
n i s , d i e , bl. 163, in vier tijdvakken verdeeld wordt, name
lijk: I. Van het einde der Middeleeuwen tot den Munfterfchen Vrede. I I . Van. den Munfterfcnen Vrede tot de
Franfche Omwenteling. I I I . Van de Franfche Omwenteling

tot aan den val van NAPOLEON. IV. Van den val van
BOEKBESCH. 1839. NO. 12.
Nu

NAPOLEON tot op on ze tijden, of het begin van een nieuw
tijdvak.
Eene of andere van de aanmerkingen, die R e e . onder het
lezen voorkwamen, zij het hem vergund hier bij te voegen,
of zij misfchien bij eenen herdruk des werks van dienst kon.
den zijn. — In de befchrijving van de Gefchiedenis der Israëlieten komt* naar zijn inzien, het theocratifche niet genoeg
uit; en wordt dit voorbijgezien, of niet duidelijk genoeg
voorgefleld, dan kan zij niet juist, en moet zelfs dikwijls
zeer febeef beoordeeld worden. Zoo is het b. v. niet juist,
wanneer bl. 15 gezegd wordt: „ SAUL'S heerschzuchtig
„ karakter gaf aanleiding, dat s A M U ë L den fchoonen en
„ verftandigen zoon van ISAÏ, DAVID, uit den ftam van
„ Juda, als toekomftigen Koning zalfde." Neen! gelijk duidelijk in de Gefchiedenis te lezen ftaat, het was SAMUSL
niet, die dit op eigen gezag deed, maar het was op last
van God, en wel omdat SAUL tegen een uitdrukkelijkftaatsbevel van JEHOVA gehandeld, en dus uit het oog verloren
had, dat hij flechts Koning was onder JEHOVA, als hoogden burgerlijken Koning van den Israëütifchen Staat; terwijl
s A M u ë L zelf, offchoon aan Gods bevel zich onderwerpen,
d e , er nog lang leed over droeg, dat s A u L zich dus der
regering onwaardig gemaakt had. — Dat het volk van Israël, vooral de meer verwijderde ftammen, door SALOMO
gedrukt werd, en dat de toegefelijkheid van dien Vorst voor
de Afgodsdienst zijner vreemde vrouwen de Priesters ver.
toornde, gelijk bl. 16 te lezen ftaat, is door de Gefchiedenis
niet bewezen, of men moet, wat het eerfte aangaat, alles
gelooven, wat een onrustige, ondankbare, nooit te vreden
volkshoop, met eenige woelige Demagogen aan het hoofd,
(zie België op het woord grieven, opftand'enz.) gelieft op
te werpen; ook hierbij is het theocratifche niet genoeg op
den voorgrond gebrage. — Het is wonder, dat de Gefchie.
denis van dit Volk, bl. 2 1 , niet verder voortgezet wordt,
dan tot op A LEX A N DE R D EN G R o o T EN : de Schrijver
heeft het overige, tot de flooping van den Staat ingefloten,
wel bl. 49 , 5 0 , bij het Syrifche Rijk, en bl. 7 9 , bij de Rameinen; maar het behoorde toch eigenaardiger ter eerstgenoemde plaatfe als één geheel bij elkander. — Het is ook
vreemd, dat wel het latere Syrifche Rijk vermeld wordt,
maar niet de vroegere gefchiedenis der Syriërs, die toch reeds
vroeg fchijnen beftaan te hebben, en in de Israëlitifche His-

torie nog ai een- èn andermaal eene rol fpelen. — Zoo
vindt men hier in de oude gefchiedenis der Oosterfche Volken ook niets van Indië vermeld. — Somtijds komen er wel
eens dingen genoemd v o o r , waarvan wel eenige korte befchrijving had mogen bijgevoegd worden, opdat de leerlingen
iets meer dan namen mogen onthouden. Zoo vielen R ^ c .
b. v . , bl. 3 2 , in het oog de Griekfche Mysteriën, de Raad
der Amphictyonen, de Argonautentogt,
de Thebaanfche oorlog, zonder eenige aanduiding, wat hierdoor verftaan moet
worden. Zoo o o k , bl. 9 1 , Ariaansch Christendom, bl. 9 2 ,
Orthodoxen en Ketters, welke woorden ook wel eenige opheldering zouden behoeven, of anders, wat R e e . nog liever
verkiezen zou en daar zeer goed gefchieden k o n , mogten
weggelaten worden. R e e . zou hier nog meer kunnen bijvoegen ;; doch het zij genoeg, om te toonen, dat hij dit werk
niet zonder aandacht en belangftelling gelezen heeft, en om
eenen wenk te geven, hoe noodig het i s , vooral in onderwijsboeken, ook op de kleine punten acht te geven.

Prachtuitgave van eenen Encyclopedifchen Atlas, door BRAND
ESCHAUSIER. Aflevering I—UI. Te Amfterdam, bij
L . van der Vinne. 1837. In plano olifants - formaat. Iedere Aflevering, bij Inteekening f: - 95.
XJit de in der tijd verfpreide berigten van inteekening is de
aard en aanleg van dezen Atlas genoeg bekend. Schoon geene
letterlijke vertaling, is dezelve groocendeels gevolgd en ingerigt naar het bekende werk van den Franfchen Graaf DE
LAS CASAS (LE SAGE). Daar wij' eerst onlangs de zes
eerfte afleveringen ter aankondiging ontvingen, hebben wij
van deze onderneming niet eerder verflag kunnen geven.
Elke aflevering beftaat uit twee Tabellen, wélke bij elkander behooren; doch overigens is de volgorde der uitgave
noch die van het w é r k , noch die der wetehfchappen. Zulks
is dan ook meer onverfchillig; doch Het ware voor de geregelde orde-van het geheel na devöltöoijing des werks beter
geweest, dat de woorden: Encyelopedifche (niét Eneyklo- zoo
als overal ftaat) Atlas . . . . . Aflevering(linkerof regter-)
blad niet in de Tabellen zelve gedrukt waren. Het eerfte
paar Tabellen bevit de gefchiedenis der groote volksvertiüiz i n g , opgehelderd door de uitmuntende kaart, ook uit het
Nn 2
;

Franfche werk overgenomen, in welke men met eenen dogopflag de togten van de onderfcheidene horden uit Azië naar
en door Europa en een klein gedeelte van Afrika zien kan.
Derzelver gefchiedenis wordt in verfchillende kolommen
hoofdzakelijk vermeld; terwijl een kort overzigt van de in
vallen der Noormannen in Nederland, getrokken uit het ge
leerde werk van den Utrechtfchen Praeceptor VAN BOL
HUIS, een zeer nuttig bijvoegfel is.
Het volgende paar behelst de eerjle afdeeling van de aard
rijkskunde der oude gefchiedenis, zijnde landbefchrijving en
jlaatkundige verdeeling. De tweede afdeeling, befchrijving
der bewonende volken, zal in de twaalfde aflevering voorko
men ; en de derde, ftad- en plaatsbefchrijving der voornaamfte
ft eden en plaatfen, waarvan in de oude gefchiedenis wordt
gewag gemaakt, wordt gevonden in de vijfde aflevering, Ta
bel IX en X. (Ook deze aankondiging w a r e , om bovenver
melde reden, beter niet op Tabel I I I gedaan).
De derde aflevering bevat, met eene kaart van het oude
Griekenland: 1. eene vertaling der kronijk op marmer, be
kend onder de namen der fteenen van ASÜNBEL, Paros of
Oxford, de eerfte naar den voormaligen eigenaar, de andere
naar. de plaats, waar zij ontdekt werden , de derde naar de
ftad, waar zij zich tegenwoordig bevinden; 2. eene berede
neerde en vrij volledige woordenlijst van zaken , inftellingen
en gebruiken der Grieken. Eenige belangrijke artikels wor
den "echter hier gemist, b . v. Panatheneën, Mufen, Tiran
nen, en anderen; 3. een gefchiedkundig overzigt van de Grie
ken, verdeeld in vier Tijdvakken, dat van opkomst, van ont
wikkeling, van grootheid en van ondergang. Kort, maar
zeer goed.
De volgende aflevering, de vijfde en zesde van de fchoöne
kunften bij de Ouden, geeft een overzigt van de gefchiedenis
der beeldhouw- (Tabel V i l ) en fchilderkunst (Tabel V I I I )
der Ouden.
:
Eindelijk de zesde aflevering (van den inhoud der vijfde
fpraken wij boven reeds; zij is verrijkt met platte gronden
van Athene,, Jeruzalem en Romej doet het zeewezen der Ou
den kennen, opgehelderd door afbeeldingen hunner fchepen,
naar oude gedenkftukken gegraveerd. Als eene misftelling
merkten wij hier o p , dat zekere kano's der Ouden niet monoxylen heetten, omdat zij in het eerst flechts één' mensch

konden bevatten, maar omdat zij uit één (pew) ftuk hout.
( £ t / A o v ) beftonden.
De uitvoering is zeer zindelijk, de druk zuiver. De letter
is voor jonge en fterke oogen; maar daardoor is dan ook
buitengewoon veel op eene Tabel geplaatst, zoodat, in evenredigheid tot hetgeen men bekomt, de prijs inderdaad matig
mag genoemd worden. Wij wenfchen den uitgever voorfpoed
op deze zijne onderneming, en zullen, wanneer men ze ons
toezendt, van de volgende afleveringen insgelijks verflag geven.
Tooneelen uit het Oorlogsleven van 1813, 1814 en 1815. Volgens ware Gébeurtenisfen. Uit het Hoogduitsch. II Deelen.
Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1839. In gr, 8vo.
547 Bl. f 5 - 7 5 .

M en vindt in deze beide Deelen verfchillende verhalen van
zeer onderfcheiden aard. Uit het Voorberigt leeren wij, dat
de Schrijver zich verbergt onder den aangenomen naam van
FREIMUND OHNESORGEN, een zeer ongepaste naam
voor iemand', die zooveel gruwelen befchrijft, als er gelezen
worden in Mo^d en Vastberadenheid,

het Kwartier in den

Zaagmolen, de Fujillade, het Spook op de Voorposten. Bij de
overige verhalen: het Duel zonder wederga, de Gevangenen,
de Kozak, voegt die naam beter.

Hoogen lof kan Ree. aan deze bundels intusfchen niet geven. Het romantifche dat bij de ware gébeurtenisfen gevoegd is, neemt den indruk weg, dien de ware gebeurtenis
welligt zou gemaakt hebben, omdat het er meestal zoo wonderlijk is bijgevoegd, dat men de verdichting levendig gevoelt, en daardoor ook het misfchien waar gebeurde als verdichting gaat befchouwen. In de verhalen, die op vrolijker
toon geftemd zijn, mist men te dikwijls wezenlijke luim en
geest. De Schrijver heeft dit gemis zoeken te vergoeden
door eene zeer eentoonige, telkens terugkeerende, ^//-geestige fchildering van eenen Engelichman, waarbij de fpleen,
plumpudding en bieffteak hunne finds jaren afgezaagde rol
weder moeten fpelen, en waar de oude aardigheden tot vervelens toe weder worden opgedlscht. Men leze het Duel
zonder wederga en Moed en Vastberadenheid, waar daarin
Engelfchen voorkomen. Van niet veel beter allooi zijn de
laffe woordfpelingen in den Kozak. Nog verdient opgemerkt

te worden; dat.eene geheele reeks van voorvallen uit het
verhaal: Moed en Vastberadenheid geheel en al overeenkomen
en waarfchijnlijk ontleend zijn uit M A R R Y A T'S Pieter Simpel, waar deze' namelijk de vlugt van O'BRIÈN en PIETER
uit de Franfche gevangenis verhaalt.

Verhandeling over de Noordfche Godenleer, door D. B U DDINGH. Te Utrecht, bij L . E . Bosch. In gr. 8vo. 94
Bl.
fl-:
De leer der enkele en dubbele vokaalfpelling in het Nederduitsch, onderzocht en opgehelderd door Mr. L. PH. C. VAN
DEN BERGH. Te Rotterdam, bij T . J. Wijnhoven Hendrikfen. In gr. 8vo. 88 Bl. f: - 7 5 .
Taalkundig Magazijn, bijeenverzameld
Uien Deels 2de Stuk. Te Rotterdam,
Hendrikfen. In gr. 8vo. ƒ 1 - 25.

door A. D E J A G E R.
bij T . J. Wijnhoven

M e t wijsgeerigen geest en'uitgebreide ^kennis is de Verhandeling van den Heer BUDDINGH over de Noordfche Godenleer gefchreven. Zij wordt hier inzonderheid als Natuur-philofophie befchouwd, doch waarbij eene zedelijke en bovennatuurkundige ftrekking niet te vergeten is. Het is inzonderheid de verheven Tragifche fchoonheid dier Mythologie,
welke hier in het licht wordt gefteld. Belangrijke aanteekeningen , achter de Verhandeling gevoegd , ^helderen haar op ,
en verhoogen hare waarde.
Nieuw en verrasfend,, maar tevens grondig betoogd en met
niet weinig taalkennis uiteengezet, is het opftel van den Heer
VAN DEN BERGH over de leer"der enkele en dubbele vokaalfpelling in het Nederduitsch. Het kenmerkende in het
ftelfel Van den Schrijver komt daarop neder: Geheel de
quantiteitsleer is gegrond op de enkele en dubbele vokaalgeluiden. Elke dubbele, of wel door een' anderen klinker verlengde vokaal is lang; elke enkele klinker is kort. De vertraging in de uitfpraaki door het opeenftuiten van medeklinkers veroorzaakt, deed wel de lettergreep, offchoon eenen
korten klinker hebbende, als lang" aanmerken; maar het onderfchéid tusfchen lange en korte grepen, bij de Grieken en
Latijnen tot grondflag 'voor hunne versafmeting aangenomen,
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lag eigenlijk in het onderfcheid tusfchen lange en k o r t e , d. i.
tusfchen dubbele en enkele klinkers. Dat men in het Latijn
zulks niet meer befpeuren k a n , ligt in de veranderde fpelIing; maar de Grieken hebben bij de s en « , bij de o en «
dat onderfcheid bewaard, terwijl zij zichzelveri wel eens
ongelijk zijn geworden, en het ook moeijelijk anders, dan
door de aanwending in het metrum, kunnen doen blijken bij
de « , < en v. Uit vergelijking echter van eene menigte
woorden in het Perzisch, Grieksch, Latijn, Hoogduitsch,
IJslandsch, Gothisch, Nederduicsch enz. kan men z i e n , dat
het natura longum en de verdubbeling der vokalen fteeds aan
elkander beantwoorden. Derhalve ligt de zoogenaamde quantiteitsleer in den aard der Indo-Germaanfche talen, en zulks
onafhankelijk van de leer der toonplaatfing of het accent.
Wegens gevestigd gebruik, kunnen wij wel niet meer de
maat in onze verzen van de lengte der klinkers laten afhan
gen, en wij kunnen ons wel aan de rhytmifche versmaten
houden, doch behoorden echter den van den klemtoon onaf
hankelijke duur der lettergrepen niet geheel uit het oog te
verliezen, en konden dien ook meer toepasfen op de regeling
onzer enkele en dubbele vokaalfpelling. — Met uitnemend
genoegen en met zeer veel bijval hebben wij dit gefchrift
gelezen. Een en andere opmerking zij het ons vergund in
het midden te brengen. Bl. 57 wordt gezegd, dat de mid
delde e in begeeren, naar den Rotterdamfchen tongval, te
regt k o r t , d. i. als enkele klinker, offchoon dan ook met
den klemtoon, en dus als begeren wordt uitgefproken. De
Schrijver had er kunnen bijvoegen, dat de Zeeuwen, zoo
naauwkeurig in de onderscheiding tusfchen de enkele en dub
bele e en o, insgelijks altijd begeren, maar nooit begieren
uitfpreken. — Bl. 6 7 , over het al of niet dubbele of Scherp
lange der oo in den tweeklank ooi. Er had hier veilig k u n 
nen worden beweerd, dat ook hier de Zeeuwen met de
Maaslanders overeenkomen, en dus even als dezen de o ver
dubbelen, zeggende b . v. wel duidelijk tooijen, ftrooijcn,
maar nimmer tojen, ftrojen, gelijk de Hagenaars. — Bl. 32
\
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fchrgft de Heer VAN DEN BERGH: „ De a in vader is
v

w

>

dus even kort als in man,

kan, plan,

anders wordt uitgefproken;

in manen (Junaej daarentegen

éven lang als in maan,

waan,

traan;

hoezeer de letter

waaruit volgt, dat

men alle.lange klanken mee dubbele, alle korten met enkele
klinkers behoorde te fpellen." Dit alles vloeit zeker voort
uit het ftelfel; maar er is toch veel duisters in. Wij kunnen
niet nalaten de a in vader even traag uit te fpreken, als die
in ftralen, meervoud van ftraal; ook de enkele a in paden,
meervoud van pad,

klinkt hoorbaar even lang, als die in

ftaten (of ftaat'enj van ftaat. Hoe zullen ultfpraak en theo
rie hier tot eenheid worden gebragt ? of waarin ligt de overeenftemming tusfchen beide? Doch wij kunnen hier niet bij
alle bijzonderheden ftilftaan, en bevelen dit werkje aan de
oplettende toetfing aller taalkundigen.
Welligt zou het Taalkundig Magazijn, waarvan wij thans
het tweede Stuk des tweeden Deels aankondigen, in het een
of ander nommer de beste gelegenheid tot eene uitvoerige
beoordeeling van vorenftaand opftel aanbieden. In dit ftuk
is die beoordeeling nog niet te vinden; maar met genoegen
hebben wij de meeste hier voorkomende ftukken gelezen.
De taalkundige aanteekeningen van Mr. j . H. HOEUFFT,
de geplengde taalkundige bedenkingen van Prof. SIEGEN
BEEK, en de aankondiging, of wel beoordeeling, van uit
gekomen taalkundige werken, door den geachten Verzamelaar
zeiven, fchijnen ons echter toe het belangrijkfte te zijn, waar
bij men n o g , als algemeen overzigt gevende, voegen kan de
opgaaf van gefchriften enz. door Mr. VAN DENBERGH.
Immers de Verhandeling over de fpelling, door VAN DER
KEMP , behelst eenige voorflagen, van verfchillende waarde,
tot wijziging der aangenomene fpelling, zonder dat de eigen
lijke taalkennis er veel bij winnen kan; en de uit hetDuitsch
door den Heer BOMHOF; vertaalde Verhandeling, hoe le
zenswaardig o o k , is meer wijsgeerig en opvoedkundig, dan
de werkelijke taalkennis bevorderend. Echter is er ook in
dit ftuk van het Taalkundig Magazijn niets opgenomen, dan
hetgeen zulk eene eer verdiende, en wij verheugen ons over
het beftaan van een Tijdfchrift, waarin ieder zijne gedachten
over Taal en Taalonderwijs, zoo het voorgedragene zich
flechts eenigzins hooren laat, vrijelijk openbaren kan. Bjj
zulk een befcheiden ftrijdvoeren moet de ware wetenfchap
aangroeijen en in helderheid toenemen.
1

Herinneringen uit mijn leven, door J.N.BOÜILIY. Ijle Deel.
Te Groningen, bij J. Oomkens. 1839. In kl. 8vo. 234 Bl.
ƒ2-:
D e Schrijver van deze Herinneringen is ook onder ons door
zijne in onze taal overgebragte werken, meestal ten dienfte
der jeugd, bekend. In het jaar 1837 gaf h i j , onder den titei
van Recapitulations, dit werkje u i t , van hetwelk thans aan
onze landgenooten eene vertaling wordt gegeven. Daar de
Vertaler zelf in het Voorberigt erkent, dat de Schrijver in dit
werk eene hooge mate van zelfgevoel, wij zouden het liever
noemen ingenomenheid met zich ïelven, ten toon fpreidt,
en blijkt behebt te zijn met de zwakheden aan zijnen landaard
«igen, waren wij vóór de lezing eenigermate tegen het boeksken vooringenomen. Daar vroegere werken van denzelfden
Schrijver gunftig waren ontvangen, deed het ons zelfs leed,
dat hij zich nu van eene minder gunftige zijde deed kennen.
Bij de lezing zelve troffen wij dan ook hier en daar deze gebreken aan. Met grooten ophef verhaalt h i j , dat de Koningin van Frankrijk van hem getuigd had: „ Hij is een uitmuntend mensch." In het beoordeelen van andere geleerden
is B o u i L L Y fcherp; zoo fpreekt hij van LA H A R p E ,
„ wiens nijdig o o g , vierkante houding en kwaadaardige lach
den onverzoenlijken belager deden kennen van iederen opkomenden naam." Van MARMONTEL zegt hij :„MARMONTEL
deed door zijne aangename verhalen zijne ijskoude verbeelding
en de dorre netheid van zijnen ftijl vergeten." Somtijds is
het overdrevene in het gedrag en de uitdrukkingen belagchelijk en aan het walgelijke grenzende, zoo als waar BOUILLY
eene tooneelfpeelfter, welke in de opvoering van een door
hem vervaardigd ftuk eene rol vervuld h a d , fmeekt, zijne
dankbaarheid aan haar door eenen kus te mogen te kennen
geven, en dan verder verhaalt: „ Zij gaf hare toeftemming
en wilde de zweetdroppelen afdroogen, die nog op haar eder
en bekoorlijk gelaat zigtbaar waren; maar, haar om den hals
vallende en in mijne armen drukkende, riep ik u i t , terwijl
ik haar herhaalde malen k u s t e : „ A c h , wat is het zweet van
eene tooneelfpeelfter heerlijk, aan welke men het welflagen
van zijn werk te danken heeft!" — Bij gelegenheid eener
vereeniging van aanzienlijke vrouwen, werd aan.BOUILLY
de vérgunning toegekend, om haar, welke hij verkoos, te
omhelzen. Hij z e g t : „ Ik was zoo nabij de fchoone Gravin
DE SABRAN, dat ik in den eerften oogenblik voornemens
was van de nabuurfchap gebruik te maken; maar de welvoegelijkheid vorderde, dat ik mijne hulde elders bewees; en
offchoon Mevrouw VONSTAEL op dat tijdftip het gezigc
met puisten had bedekt, ging jk eenen eerbiedigen kus drukken
op haar voorhoofd , terwijl ik haar verlof vroeg om eenige uit-

vloeifelen te mogen inademen van het fcheppende génie, hetwelk zijnen zetel in dat voorhoofd had." Wij vragen onze
lieve Lèzeresfen bijkans om yerfchooning voor het mededeelen
der misfelijke bewijzen van' het gezegde!
Met dat al leest men over het geheel deze Herinneringen
met vermaak. De Schrijver bezit het talent van zelfs over
minder gewigtige onderwerpen op eene aangename wijze te
fchrijven. Voor zoodanige van onze landgenooten, die de
lektuur tot uitfpanning bij voorkeur in hunne moedertaal
wenfchen te ontvangen, is dus deze welgeflaagde vertaling,
van de afbeelding des fchrijvers voorzien, geen onaangenaam
gefchenk. Worden wij in dit eerfte Deel reeds met vele min
bekende bijzonderheden aangaande beroemde perfonen bekend
gemaakt, met welke de Schrijver in het laatst der voorgaande
eeuw in aanraking kwam, voorzeker zal de Franfche omwenteling en zoo velé merkwaardige gebeurtenisfen, voorgevallen in 's mans meergevorderden leeftijd, hem gelegenheid geven, om in het overige van dit werkje nog veel belangrijks mede te deelen.

Kusjens, nevens het oorfpronkelijke van JANUS SECUNDUS,
vrij gevolgd door Mr. A. w. ENGELEN. Tweede Druk. Te
Groningen, bij. W. van Boekeren. 1839. In kl. 8vo. XII en
8kbl.fi-:
D e Heer VAN BOEKEREN levert ons hier een pendant van
zijne bevallige uitgave van ANA CREON door TEN KA TE en
VAN DEN BERGH, en de uitvoering van dit kleineboeksken
doet zijnen fmaak eer aan. Trouwens, de inhoud verdiende
dit. De vertaling van de Bafia door den Heer ENGELEN is
een meesterftuk van zoetvloeijende poëzij. Er is èene hooge
mate van kieschheid in de keuze zijner woorden, eene bevalligheid en'fierlijkheid van uitdrukking, waardoor de Kusjens geheel de kleur dér oorfpronkelijkheid hebben gekregen,
en niemand bij het lezen aan eene vertaling zou denken; terwijl zij daarbij tevens eene vergelijking met het Latijn zeer
goed kunnen doorftaan. R e e . fchat dit bundeltje h o o g , als
een bewijs, hoezeer onze taal voor erotifche poëzij gefchikt
i s , en hoe veel zachtheid, liefelijkheid en welluidendheid
zij bezit, wanneer eene bekwame hand haar gebruikt.
In hoe verre deze tweede druk van den eerden verfchilt,
kan R e e , bij gemis van dien eerften druk, niet beoordeelen;
rnaar hij wenscht den uitgever een ruim debiet van dit bevallig boekje, en den Heere ENGELEN daarin belooning
voor zijnen keurigen arbeid!

Gedichten van Mr. w. w. NOODT, J. U. Dr. te Leeuwarden, bij L . Schierbeek. 1838. In gr. 8vo. 101 bl. ƒ 2 - 5 0 .
^at den Heer NOODT tot de uitgave van dezen bundel
bewogen hebbe, begrijpt R e e . niet, of het moet dan de lust
geweest zijn, om zijnen saam op eenen net gefteendrukten
titel t e lezen en zijne verzen niet in zijne portefeuille begrayen te houden. De uitgave verdienden zij zeker weinig. Zij
behoóren tot die foort, die reeds van overouden tijd als niet
te dulden ftaan geteekend, — tot de middelmatigen. Zij
hebben niets, wat hen onderfcheidt, zijn alledaagsch van inh o u d , niet meer dan redelijk van verfificatie en ftijl, zonder
gloed en leven. Beter ware h e t , ze ongedrukt te laten, en
er zich in gezellige en vriendfehapskringen mede te vermaken , waar de goedwilligheid ook aan het middelmatige haren
bij-val niet onthoudt.

III November. Ida, door E. T. VAN BEUSEKOM. Te Amfterdam, bij J. F . Schleijer. 1839. In gr. 8vo. 295 Bl.
ƒ 2 - 90.
Zijnen naam op gegraveerde titels te zien prijken, fchijnt
een bijzonder groot genoegen te zijn. Althans, wanneer eenmaal de proef genomen is en niet geheel ongelukkig is geflaagd, wordt zij onophoudelijk weder herhaald. Zoo fchijnt
het den Heer VAN BEUSEKOM ook te gaan. Een jaar geleden , betuigt hij in zijne Voorrede, gaf hij niet zonder heimelijken angst zijn Allerlei in het licht, en nu dat boekje nog al
gunftig is ontvangen, moet terftond een nieuw boekdeel de
wereld in. R e e . heeft dat Allerlei niet gelezen, maar vertrouwt gaarne, dat het beter i s , dan wat wij hier ontvangen , en dat wij mede aan die gunftige beoordeeling hebben
te danken. Een der motto's, door den Schrijver verkozen,
heldert ons het geheim o p , dat de drukpers reeds zoo fpoedig onder een tweede werk moest zuchten. Het luidt aldus:
Fotre goüt a fervi de regie a. mon ouvrage
.Tai tenté les moyens'd' acquêrir fon fuffrage.
Fous voulez , qu'on êvite un foin trop curieux,
Et des vains ornemens Veffort ambitieux:
Je le veux comme vous: eet effort ne peut plaire:
Un auteur gate tout, quand it veut trop bien faire.
Wil dat met andere woorden zeggen, dat de Heer VAN
BEUSEKOM het gemakkelijk vindt, maar voort te fchrijven,
en het niet noodig rekent, zijn werk te befchaven, of zelfs
siet zorg te bearbeiden? 'Wij zijn van een tegenovergefteld
gevoelen. Het Nonum prematur in annum van HORATIUS

roepen wij eiken jeugdigen Schrijver toe. Door te fpoedig
en te veel te willen uitgeven, bederft menigeen zich, d i e ,
bij bedaardere ftudie, bij zorgvuldige bewerking en ftrenge
befchaving van het gefchrevene, met den tijd iets goeds had
kunnen leveren. Welk eenen langwijligen en gerekten ver
haaltrant heeft de Schrijver in het eerfte, e n , hoewel niet
zóó e r g , toch ook in het tweede verhaal gekozen! Hoe
menige bladzijde z o u , bij ftrenge zelfbeproeving, hebben
moeten wegvallen! Hoe duidelijk had h e t , bij onpartijdige
zelf beoordeeling, alleen na verloop van geruimen tijd na het
fchrijven zelve mogelijk, hem in het oog moeten vallen, dat de
geheele grondflag van III November wanfmaak i s , niet te
verdedigen met de aangehaalde woorden van MONTLOSIER!
Men kan eene waarzegfter in hare voorfpelling zeer wel tot
grondflag van een verhaal nemen; maar men moet dan het
verhaal in de tijden des bijgeloofs verplaatfen, en het geloof
des bedrogs is voldoende, zonder dat de uitkomst de voor
fpelling bewaarheidt, of men moet toonen, hoe de ligtgeloovigheid zelve medewerkte, om door eigene fchuld het
voorzegde te doen gebeuren, dat nu juist gebeurde, omdat
men geloof floeg aan de bedriegelijke taal der zoogenoemde
profetes. Maar het is meer dan wanfmaak, het is verderfe
lijk, met opzet als ' t ware op te treden, oni de leugenach
tige ftelling te verdedigen, dat de toekomst voor fommigen
bloot ligt, en dat het iets anders i s , dan leugen en bedrog,
wanneer zij zich vermeten te voorzeggen, wat dezen of ge
nen bepaaldelijk zal overkomen. En vooral door het Nafchrift zou men meenen, dat de Schrijver in ernst zoo iets
heeft willen beweren. Het verhaal is daarenboven niet interesfant, en de held der gefchiedenis heeft in zijn karakter
niets, wat den lezer boeit, of ftemt, ora na zijne misdaad
medelijden te gevoelen. Zijn gedrag bij het fterven van zij
nen bloedverwant is fluitend.
Schoon oud en afgefleten, is het thema van het tweede
verhaal, i D A , beter; eene z u s t e r , d i e , zelve beminnende,
hare liefde voor hare zuster opoffert, die denzelfden man
bemint. Er'zijn in dit verhaal goede partijen. De neef, die
de harten der beide zusters heeft veroverd, is door den Schrij
ver evenwel wat heel flecht en boos geteekend; want nu
zegt men onwillekeurig: hoe konden die beide lieve meisjes
zich door dien fchelm zoo laten bekoren ?
De Heer VAN BEUSEKOM is niet zonder eenigenaanleg;
maar hij fchrijve niet te veel en te vlug! Hij late zijne ftuk
ken door kundige en.ftrenge vrienden beoordeelen, vóór dat
hij er aan denkt, om ze uit te geven. Anders zal hij nooit
iets wezenlijks goeds voortbrengen, maar fchrijven, wat mis
fchien een alles verflindend publiek, bevalf, maar wat menfchen
van goeden fmaak tegenftaat. Waartoe toch verhalen ge
fchreven , indien zij niet door keuze van onderwerp, door
vorm van behandeling, door ftijl en taal althans eenigzins
uitmunten ? _ Het Is water in de zee dragen en kostbare uren
verfpillen.

BOEKBESCHOUWING,
Beknopte Gefchiedenis
fte tijden
uit

der Wijsbegeerte,

tot op den tegenwoordigen.

het Hoogduitsch

Profesfor

federt

van

te Breslau.

pende aanmerkingen
Predikant

te Oude

K.

Met
Tonge.

Vrij

vertaald

< K A N N E G I E S S E R ,

bijvoegfelen

vermeerderd

der Meer en Verbruggen.
337 bl. f l -

L.

de vroeg-

en

doorka

door j . j . L E R O Y ,
Te Rotterdam,

1838.

In gr.

bij van
8vo. X en

60.

De
Gefchiedenis der W i j s b e g e e r t e , die in dit boek ver
haald w o r d t , i s , volgens den oorfpronkelijlcen Schrij
v e r , b l . 3 , „ de voorftelling der menigvuldige en ver„ fchillende pogingen, om tot kennis van zichzelven,
„ en tot de wetenfchappelijke kennis van God en van
„ de wereld te g e r a k e n ; " volgens den V e r t a l e r , bl. 2 ,
„ geene gefchiedenis der reeds o n t d e k t e , maar eene ge„ fchiedenis der nog g e z o c h t e , en dikwijls misverftane
„ w a a r h e i d ; eene gefchiedenis van de onderfcheidene,
„ dikwijls verkeerde w i j z e n , welke men tot ontdekking
„ der waarheid gebruikt heeft; der o m w e g e n , welke
„ men ten dien einde gemaakt heeft." De laatfte ziet
dus vooral op de donkere en ongunfiige zijde; de eerfte
fpreekt, hoewel ook niet volledig, nogtans meer in al
gemeene bewoordingen, waaronder het goede zoo w e l ,
als het k w a d e , kan begrepen z i j n , en dit met r e g t ,
want de waarheid moge nog niet geheel en in alles, maar
er zal toch wel i e t s , ja veel van o n t d e k t , en onder de
wijzen en wegen tot hare ontdekking zullen ook wel
goede gebruikt z i j n , vooral indien het waar i s , wat aldaar een weinig verder gezegd w o r d t , „ dat wij in on„ zen tijd niet ver meer af zijn van hét gewenschte doel,
„ mits men niet ondankbaar van de hand w i j z e , hetgeen
„ de voorarbeid van zoo vele e e u w e n , inzonderheid,van
„ dezen laatften t i j d , ons reeds geleverd heeft."
Hoe
BOEKBESCH.

1839.
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KANNEGIESSER

dit ook z i j , de Heer LE ROY heeft niet kwaad gedaan
met dit werk te vertalen: al was dit o p zichzelf voor
Geleerden juist niet n o o d i g , (en bij het groote Publiek
zal het toch niet bijzonder gezocht worden) de bijvoegfelen en aanmerkingen, waarmede hij het verrijkt, en
die h i j , met eene kleine letter g e d r u k t , telkens tusfchenbeiden geplaatst h e e f t , zijn geen onbelangrijke bijdragen,
waarin hij (volgens de Voorrede) getracht h e e f t , de aaneenfchakeling en onderlinge betrekking der verfchillende
wijsgeerige ftelfels aan te wijzen.
I n eene Inleiding handelt KANNEGIESSER kortelijk over de Oosterfche Volken,
namelijk de Chinezen,
Egyptenaars,
Indianen , Perzen , Chaldeërs , Phoeniciêrs en Hebreen,
bij welke h i j , „ flechts enkele met
„ Godsdienst en Poëzij vermengde philofophemata of
„ wijsgeerig luidende Hellingen en fpreuken, maar geene
„ wijsgeerige ftelfels" vindt. — H i e r m e d e , als o p de
getuigenis der Gefchiedenis gegrond, kan Ref. zich over
het geheel beter vereenigen, dan met het hier en elders
door L E ROY b e w e e r d e , maar niet b e w e z e n e , dat alle
Wijsbegeerte uit Godsdienst en Goddelijke O p e n b a r i n g ,
als eerften oorfprong, moet afgeleid w o r d e n , en dit niet
alleen bij de zoo even genoemde V o l k e n , maar ook naderhand bij de Grieken. — O f is er dan geen kennis
van G o d en Goddelijke en menfchelijke zaken door de
befchouwing der N a t u u r en door de R e d e ? H o e gedwongen is ook die afleiding hier fomtijds voorgefteld!
D e vereering des Hemels en der fterren en der als perfonen voorgeftelde Natuurkrachten zal bij de Chinezen
ontftaan zijn „ uit een verbasterd verhaal der fcheppings„ gefchiedenis, en van de eerfte openbaring van G o d en
„ zijne verkeering, benevens die der Engelen met de
„ menfchen" ! ( B l . 9 . ) H o e hangt dit zamen ? W a t
w a s er daartoe aan die gefchiedenis te verbasteren ? Z o u
niet veeleer h e t den natuurmensen eigene zinnelijk p e r fonifiéren en fymboliferen de eerfte aanleiding geweest
z i j n , waardoor al ligtelijk het geperfonifieerde voor eenen
p e r f o o n , het -fymbool voor de zaak zelve gehouden

werd ? Geen betere gronden voor het gevoelen van L E
ROY vinden wij door hem bijgebragt bij de Egyptenaren, Perzianen
en Indianen.
Z o o zal T HAL ES den
oorfprong van alles uit het w a t e r , ANAXIMENEs uit
de l u c h t , beide uit het icbeppingsverhaal ontleend hebben ( b l . 2 5 — 2 7 ) ; bij IIERACLITUS echter, diedenzelven uit het vuur afleidde, ( b l . 3 1 ) eh bij alle volgende Wijsgeeren, tot SOCRATES ingefloten, ( b l . 100)
fchijnt de gemelde hypothefe zelfs bij haren voorllander
te kort te fchieten, en niet meer of flechts flaauw aangevoerd te worden. — Doch keeren wij tot ons verflag terug.
N a gemelde Inleiding vangt KANNEGIESSER de
eigenlijke Gefchiedenis der Wijsbegeerte aan met die der
Griekfche,
welke hij in drie tijdperken verdeelï, in
welker eerfte, van THALES tot o p SOCRATES, de
Joniërs,
Pythagoristen,
Eleaten, Atomisten en Sophisten vervat zijn, en waarbij LE ROY, b l . 5 0 — 5 9 , eene
nuttige opheldering geeft omtrent de leer van PYTHAGORAS. — H e t tweede tijdperk der Griekfche Wijsbegeerte loopt van SOCRATES tot en met EPICÜRUS.
Over de leer en verdienden des ee*stgenoemden
wordtydoor KANNEGIESSER, b l . 8 9 — 1 0 0 , een goed
overzigt gegeven, waarbij men echter nog iets meer z o u
mogen verwachten omtrent deszelfs geloof aan éénen
G o d , en over de infpraak van deszelfs daemon.
Gelijk
het overzigt van KANNEGIESSER over p L A T o en
zijne Wijsbegeerte ( b l . 117—131) goed i s , zoo zijn ook
de bijvoegfelen van L E R o Y , tot regte waardering van
derzelver voortreffelijkheden en gebreken, ( b l . 131—137)
over het geheel wèl en belangrijk. Z o o verdienen beide
ook gelezen te worden ( b l . 139—163) over ARISTOTELES en de Stoïcijnen. — T o t het derde tijdvak,
eindelijk, der Griekfche Wijsbegeerte worden gebragt
de nieuwe Academifche
en Sccptifche Wijsgeeren, de
Eclectifche Wijsgeeren en de Sophist en, en laatflelijk de
nieuwe
Platonisten.
In eene tweede hoofdafdeeling van dit werk wordt de
Oo 2
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Gefchiedenis der Schoolfche Wijsbegeerte behandeld,
van het jaar 800 tot 1500 onzer tijdrekening, en daar
van een beknopt overzigt gegeven, waarbij de bijvoegfels van L E R O Y , bijzonder bij § 1 0 8 , waar hij ook
de verdienden van onzen G R O T I U S met alle regt ver
meldt , belangrijk zijn. Minder gaaf zou Ref. hem toeflemmen,
wat hij bl. 200 en volgg. b e w e e r t , dat het
Christendom de d o f der ware Wijsbegeerte verfchaft,
en daartoe alleen de regte vorm gezocht moet wor
den : ( * ) iets anders toch is h e t , aan hetzelve op de
beoefening der Wijsbegeerte eenen heilzamen invloed toe
te fchrijven; iets a n d e r s , de d o f daaruit alleen te ont
kenen : hiertoe was het niet op de wereld verfchenen ,
even min als om de Logica te leeren: v e r d e r , dat de
Kerkvaders over het algemeen de leer des eenvoudigen
Christendoms door hunne' wijsgeerige begrippen niet zoo
erg bedorven h e b b e n , en dat de leer en indellingen der
Kerk en de echte C H R I S T U S -leer in de eerde eeuwen
nog niet zeer onderfcheiden w a r e n , ( t o t hoé vele ge
lukkige eeuwen zou dit zich wel uitdrekken ? ! ) en ein
delijk , dat de fcholastieke Philofophie der Middeleeuwen
niet weinig heeft toegebragt tot fijnheid en juistheid van
denken en onderfcheiden. (Jammer dan inderdaad, dat
men die Christelijke Sophisterij niet is blijven v o l g e n ! )
De derde hoofdafdeeling dezes werks bevat de G e 
fchiedenis der nieuwere Wijsbegeerte, in twee tijdperken
verdeeld, in welker eerfte de Franfche,
Hollandfche en
(*) Op eene andere plaats van dit boek, bl. 373, noemt
LE ROY „ d e Goddelijke Openbaring, zoo als zij in den
„ Bijbel vervat i s , de eenige bron onzer kennis ten opzigte
„ van het bovenzinnelijke, zoo ver den inhoud aanbelangt;"
maar hoe kan hij dan aldaar tusfchenvoegeö, dat „ z i j met
„ de vorderingen der practifche Rede uitmuntend overeen„ ftemt"? Immers indien, gelijk er voorafgaat, „alle gezag
^ buiten dat des Bijbels ten eenemaal moet worden ter zijde
„ gefield," dan heeft de Rede in zake van Godsdienst gezag
noch ftem zelfs; dan heeft zij geene vorderingen te doen;
hoe ftrookt dit een met het ander ?

Engelfche

Wijsgeeren, met name D E S C A R T E S , S P I en zijne volgers in Frankrijk
en
Engeland',
ten tooneele treden., die in het tweede ver
vangen worden door de voorftanders der Duitfche Wijs
begeerte, L E I B N I T Z met zijne navolgers en tijdgenooten • na welke de Critifche Wijsbegeerte o p t r e e d t ,
met K A N T aan het h o o f d , en in haar gevolg hebbende
K A N T ' S verklaarders,
tcgenjlanders en opvolgers, on
der welke laatften o o k , ten befluite, bijzondere melding
gemaakt wordt van H E R B A R T en H E R M E S . — In
meerdere, of mindere mate belangrijk zijn wederom de
bijvoegfels van L E R O Y op deze hoofdafdeeling, zoo
als (behoudens het ftraks over ftof en vorm , met o p zigt tot den invloed van het G h r i s t e n d o m , aangemerkte,
waartoe ook hier wederom gelegenheid zou zijn) de in
leiding op de nieuwere Wijsbegeerte, b l . 2 3 0 - 2 4 4 ; zoo
ook de aanvulling over die van L O C K E en zijne vol
gers , bl. 2 7 5 — 2 8 2 ; over V O N T S C H I R N H A U S E R ,
P U F E N D o R F en T H o R ' M A s I u s , bl. 2 9 7 — 3 0 4 ;
over K A N T , met wien h i j , zoo als bekend i s , veel
opheeft, bl. 3 2 4 - 3 3 5 ; over het lot der Kantiaanfche
Philofophie in ons Vaderland, bl. 361—367; en einde
lijk over de reeds genoemde H E R B A R T en H E R M E s ,
bl. 3 6 9 - 3 7 4 .
N O Z A ,

L O C K E ,

E r is dus veel goeds en bruikbaars in dit w e r k , door
den arbeid zoo wel van den V e r t a l e r , als van den oorfpronkelijken Schrijver; waarom het aan degenen, die
zich met de gefchiedenis der pogingen van den menfchelijken g e e s t , om van Goddelijke en menfchelijke zaken
kennis te krijgen , bekend willen m a k e n , zij aangeprezen !
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Verhandeling van den W e l e e r w . Heer p . V A N
W I L L I G E N ,
Predikant te Tiel, over het eigen
lijke wezen des Christendoms,
is door Beftuurders van
T E Y L E R ' S
Godgeleerd
Genootfchap met den gouden
eereprijs bekroond, en met eene liberale en befcheidene
verklaring uitgegeven. Zij is alzoo ook vervolgens door
ons en andere Tijdfchriften over het geheel met grooten
lof aangekondigd en beoordeeld: zie onder anderen God
geleerde Bifdragen,
D l . X I , S t . 2 , (niet 3 , gelijk bl.
543 van het onze bij vergisfing f t a a t , ) bl. 153 en volgg.
bijzonder bl. 182—193, en Vaderl. Letter oef. voor 1837,
N ° . X I I I , bl. 5 4 1 - 5 4 8 . Doch nu treedt als Oppercenfor tc voorfchijn de Weleerw. Heer j . j . L E R O Y ,
Predikant te Oude Tonge, die dezelve in de
Voorrede,
bl. V , eene „ zoo veel gerucht makende Verhande„ l i n g " n o e m t , (waarvan wij e c h t e r , in dezen ongunftigen zin namelijk, niets vernomen h e b b e n ) ; die ( b l . V I )
„ niet zeggen k a n , dat zij bij de eerfte lezing veel ge„ wigts had in zijn o o g , — daar zij te zeer op loutere
„ magtfpreuken n e e r k w a m , en hem voor i e d e r , die
„ maar eenigzins geoefend w a s , • te gemakkelijk te we„ derleggen fcheen, dan dat zij vele gemoederen zou
,, kunnen w e g f l e p e n ; " (wel n u ! dan had de man waar
lijk wel kunnen z w i j g e n , indien zij zoo onbeduidend
w a r e ! ) die den Schrijver a a n d i c h t , bl. 5 5 , „ dat het
„ fchijnbaar verwerpen van het gebruik der Wijsbegeerte
„ in de Godsdienst hem alleen tot een dekfel zal dienen,
„ waaronder hij zich voor het oog der onbedrevenen
„ zoekt te verfchuilen;" (zie dergelijk vriendelijk com
pliment bl. 7 3 ! ) die deszelfs Verhandeling, in de 67
laatite bladzijden van zijn b o e k s k e n , (want de 50 eer
fte ftaan er in geen verband mede) op eenen h o o g e n ,
fcherpen, alles behalve liefderijken toon berispt en af
keurt , hem wegens dezelve den naam van
Eerwaarde

D E R
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en de hand van broederfchap uitdrukkelijk weigert, (regt
vriendelijk en Christelijk!) maar nogtans wel de goedheid
wil h e b b e n , om h e m , alleen wegens de acht laatfte
bladzijden zijner Verhandeling, waar hij meer met hem
overeenkomt, beide te geven. — W a t zullen n u B e 
ftuurders
van TEYLER'S Genootfchap d o e n ?
Zullen
zij zich verfchoonen of verdedigen, omdat zij „ een z o o 
veel geruchtmakend en weinig beduidend" prulwerk in de
wereld geftooten hebben ? W i j denken het n i e t , maar
m e e n e n , dat de Opzieners van deze nuttige S t i c h t i n g ,
die reeds zoovele belangrijke Verhandelingen uitgelokt
en te voorfchljn gebragt h e b b e n , het aan het onbevan
gen en onpartijdig oordeel van bevoegde lezers gerust
zullen overlaten.
W a t zal VAN DER WILLIGEN
doen? Zal hij zich over zijn gefchrift voor het Publiek
tegen LE ROY verantwoorden. W i j denken het n i e t ,
en wenfchen het ook n i e t , offchoon wij hem daartoe allezins berekend a c h t e n , en hij hem welligt bij de ftuk
ken z o u kunnen t o o n e n , d a t , indien hij hem flechts
had 'willen verftaan, en zich door de drift van zijn t e genfpreken niet had laten wegliepen, zij op fommige
punten zoo ver niet van elkander zouden afzijn: men

vergelijke b . v . VAN DER WILLIGEN , b l . 5 8 en
1 1 7 , met LE ROY, b l . 3 0 , 3 4 — 3 6 ,

5 3 ; VAN DER

WILLIGEN, b l . 8 0 , met LE ROY, b l . 83 , 8 4 , en
meer andere plaatfen. Zullen wij dan dit zoogenaamde
getoetfte weder gaan overtoetfen, en duidelijk aanwij
zen , waar de toetfer, naar ons b e v i n d , niet goed ge
t o e t s t , en de waarde van het reeds goedgekeurde en ge
merkte^ goud ten onregte verkleind heeft?
Aan ftof
z o u het Ref. niet o n t b r e k e n , indien hij h e t g e n e , dat
h i j , bij aandachtige lezing en vergelijking der beide
fchriften, aangeteekend heeft, behoorlijk wilde ukeienz e t t e n , en zijne gedachten over de beide gedeelten van
dit ftukje mededeelen: doch waartoe al dat gefchrijf en
weder gefchrijf? waartoe al dat getwist en gekijf, het
welk waarlijk niet tot het eigenlijke wezen des C h r i s 
tendoms b e h o o r t ? Het fpijt o n s , dat een ander-zins ge-
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leerd M a n , als de Heer L E R O Y , zich tot het fchrijven van dit ftukje verledigd heeft; j a , „ wij mogen
j , niet v e r z w i j g e n , " zeggen wij met het Groninger Tijdfchrift: Waarheid in liefde, (Jaargang 1839, 3de Stuk,
bl. 650) „ dat het ons diep fmart en tot innig leedvve„ zen i s , dat nog heden ten dage in ons Vaderland
„ op zulk eenen. toon beoordeeld en getwist w o r d t , als
„ in dit gefchrift gefchied i s ; " en wij keuren geene
meerdere plaats in dit Tijdfchrift voor de beoordeeling
van zulke twistfchriften n o o d i g , die reeds lang zullen
vergeten z i j n , wanneer zulke zooveel goeds bevattende
Verhandelingen, ais die van den Weleerw. Heer V A N
D E R
W I L L I G E N ,
bij volgende navorfchers naar het
eigenlijke en voor alle tijden onveranderlijke wezen des
Goddelijken Christendoms nog in achting en eere zullen
gehouden worden.

Het Heidenfche Rome,
Uit het Fransch van R O U S S E L . Derde Druk. Te Rotterdam
bij van der M e e r
en Verbruggen 1839. In kl. 8vo. 41 bl. ƒ 0 - 2 5 .
Bij het ontvangen van dit boekje, waar van R e e . reeds
had hooren fpreken, ftelde hij z i c h , om zijn oordeel
daar over te kunnen z e g g e n , drie vragen v o o r : 1. W a t
behelst h e t ? 2 . Waartoe dient h e t ? 3 . Verdient het
zooveel gerucht te maken, als men z e g t , dat het elders
gemaakt heeft, zoo dat het daar reeds verboden zou zijn ?
Eerflèhjk d a n , wat behelst dit boekje ? Eene aanwijwijzing in verfchillende voorbeelden , dat er in de Volksgodsdienst der Romeinen of, zoo hier de ftof te kort
fchiet, in die van andere Volken, vóór de invoering van
het C h r i s t e n d o m , veel w a s , dat „ het
formalismus"
bevorderde, d. i. „ de natuurlijke ( ? ) neiging onzes harten , „ om de gezindheden en deugden, die God van ons
„ e i s c h t , te vervangen door de afbeelding dier deugden en
„ gezindheden in ijdele uitwendige plegtigheden." (Bl 1 ) .
Hierop vraagt men nu ten andere natuurlijk: W a a r -
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toe dient deze aanwijzing? Hier fchijnt eene openbare
en eene bedekte bedoeling te moeten onderfcheiden w o r 
den. . De openbare i s , om te doen z i e n , dat „ de ftrek„ king van de Christelijke Godsdienst i s , om dat for„ malismus uit te roeijen, en te doen vervangen door
„ e e n e levende godsvrucht. Met dat o o g m e r k , " zegt
de Schrijver, „ zullen wij eenige trekken mededeelen uit
„ tallooze gebruiken der Heidenfche G o d s d i e n s t ; daar
„ tegenovernellen de voorfchriften van het Evangelie, en
„ uit deze tegenftelling zal bij den lezer de overtuiging
„ geboren w o r d e n , niet flechts,, dat de Heidenfche
„ Godsdienst valsch en leugenachtig, — maar v o o r a l ,
„ dat de Godsdienst van J E Z U S C H R I S T U S waar en
„ Goddelijk i s . " ( B l . 2 ) . De bedekte bedoeling fchijnt
te z i j n , aan te toonen, dat de Heidenfche gebruiken nog
h e d e n , onder Christelijken n a a m , in het Roomfche
Kerkgenootfchap beflaan, en als zoodanig verwerpelijk
zijn: dit fchijnt uit de bijzondere keus der voorbeelden,
en uit de w i j z e , waarop zij in het licht gefield w o r d e n ,
allezins te blijken.
N a deze opgave zal Ree. nu de laatfte vraag ligtelijk
kunnen beantwoorden : verdient dit boekje zoo veel ge
rucht te m a k e n , als men zegt dat het elders gemaakt
heeft ? Naar zijn i n z i e n , neen! Ziet men toch op des
zelfs openbare bedoeling, dan fchijnt het waarlijk voor
het algemeen geene behoefte te z i j n , nu nog aan te too
n e n , dat de Christelijke G o d s d i e n s t , ook ter zake van
uitwendige vereering, iets veel beters dan de Godsdienst
der Romeinen gegeven heeft. E n wat de bedekte bedoe
ling aangaat, die hier doorfchijnt, het is toch waarlijk
bekend genoeg, dat er , vooral federt C O N S T A N T I J N
den Grooten,
vele gebruiken uit de Romeinfche G o d s 
dienst overgenomen , en , zoo goed het kon , Christelijk
gewijzigd zijn, om het volk tot het Christendom te lok
ken , en dat er h i e r v a n , helaas ! nog veel ongepasts in
de Griekfche en Romeinfche Kerk overgebleven i s . —
O f zoo men al meende over het een of ander dezer pun
ten te moeten fchrijven, dan zou het vrij wat grondiger
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behooren te gefchieden, dan in dit zeer oppervlakkig ge
fchreven boekje gefchied i s .
Als iets nieuws heeft R e e . hier gevonden, dat J E Z U S
C H R I S T U S
één feest heeft ingefteld, het Paaschfeest
namelijk ( B l . 2 8 ) ; m a a r . w a a r dit i n ' h e t N . V . te le
zen f t a a t , weet hij niet. De vergelijkingen, die de
fchrijver m a a k t , om' hem tot zijn oogmerk te d i e n e n ,
zijn niet altijd even gelukkig; b . v. b l . 35 vergelijkt
hij de vermenigvuldiging van de gebeden voor eenen
dooden met de veelheid van woorden in het g e b e d ,
welke J E Z U S , M A T T H . . V I : 7 , den Heidenen te
laste l e g t , hetwelk toch wel geheel iets anders i s .
T e n flotte gelooft dus R e e . , dat niemand in ons land
er wel aan denken z a l , om dit boeksken te verbieden;
maar hij kan ook geene bijzondere reden v i n d e n , om
het aankoopen van hetzelve aan te bevelen. Dit behoeft
ook n i e t , zal men welligt z e g g e n ; want de derde d r u k ,
en de getuigenis in het V o o r b e r i g t , dat het in Frank
rijk, België, Engeland va. Amerika,
„ m e t ongemeene
„ belangftelling ontvangen, mei: gretigheid gelezen i s , "
bewijst, trots alle Recensenten krietiek, eene gunstige {lem
ming voor dit boekje bij het Publiek. N u , dit zij z o o !
maar zou de nieuwsgierigheid, door den titel u i t g e l o k t ,
er ook niet een groot aandeel aan h e b b e n , om zich voor
eene kleinigheid zulk een boeksken-eens aan te fchaifen ?
en zou bij menigen oordeelkundigen en denkenden lezer
die teleurftelling niet ontftaan, welke R e e . brj geëindigde
lezing deed z e g g e n , „ Is dit nu alles ? " ( * ) .
(*) Sedert deze Recenfie, wier plaatfing door toevallige
omftandigheden vertraagd werd, ingekomen i s , volgden reeds
weder drie nieuwe oplagen de hier aangekondigde derde. Red.
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Dit
voor de Vaderlandfche Gefchiedenis zoo onfchatbare w o r k , dat jaarlijks met een Deel voortgezet w o r d t ,
neemt meer en meer in belangrijkheid toe. De oorfpronkelijke befcheiden en brieven fchijnen in aantal te vermeerderen, naarmate de gebeurtenisfen zich meer inwikkelen en de worftelftrijd der Nederlanden
tegen Spanje
heviger en algemeener w o r d t . Het vijfde Deel bevat
omtrent tweehonderd b r i e v e n , gedurende bijna drie jaren
gefchreven, van Mei 1574 tot Februarij 1577. Zij verdeden zich in twee tijdperken, verfchillend in karakter
en d u u r , veroorzaakt door een plotfeling eh merkwaardig
v o o r v a l , dat den tegenftand van twee P r o v i n c i ë n , namelijk Holland en Zeeland',
aan al de
Nederlanden
gemeen deed worden. Het eerfte tijdperk loopt tot aan
Julij 1 5 7 6 , en de ftrijd duurt v o o r t , mét afwisfeling
van voor- en tegenfpoed. Wij kunnen hier in geene bijzonderheden treden. Omtrent het beleg en het ontzet
van Leiden ontmoet men hier ( p . 67 , 7 5 ) belangrijke
narigten. In het algemeen bleef de ftaat van zaken dezelfde ; maar dit status quo, na vier jaren ftrijds, i s
reeds eerie verwonderlijke u i t k o m s t , aangezien de geringheid der hulpmiddelen tegen de geduchte magt van den
vijand.. De Prins van Oranje,
die de hoofdfpil van
alles blijft, is groótér dan het o n g e l u k , dat hem door
den flag van de Mookerheide
en' het verlies van zijne
beide broeders treft.
Zijne ziekte i s het gevolg van
eefie te fterke infparining van. ligchaams- en zielskrachten. Zijn herftel d o e t ' i n verfcheidene brieven de warme
liefde en toegenegenheid 'zijner k i n d e r e n , echtgenoote
en broeder uitkomen. Verder komen er "brieven v o o r ,
die voor de wettigheid van het huwelijk des Prinfen met
a

CHARLOTTE VAN BOURBON pleiten ( N ° 5 6 2 ,
b

562 ,

c

5 6 2 . ) en die voor de z o r g ,

die de Prins en
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Prinfes h a d d e n , om zich hierin voor alle blaam vrij t e
w a r e n , ten bewijs ftrekken, ( p . 545 f q q . ) D e Prins
blijft met zorgen en werkzaamheden als overladen, en
worftelende met geldgebrek en gemis aan genoegzame
onderfteuning van wege de Staten en de Regeringen der
Steden. Deze fchrikken echter op het denkbeeld van
den Prins te verliezen, en hebben zelfs het voornemen,
om zijn g e z a g , dat niet juist genoeg bepaald w a s , er
felijk t e verklaren; doch zoodra is het dringende gevaar
niet eenigzins g e w e k e n , o f zij worden met ijverzucht
tegen den Prins v e r v u l d , gehoorzamen met l a a u w h e i d ,
en ftreven, om zeiven het oppergezag in handen te krij
gen. W I L L E M verklaart, zijn bewind te zullen nederleggen, indien men hem niet in flaat ftelt, het land
te verdedigen. Hij handhaaft eiridelijk het regt der G e 
meenten en de vrijheid van Godsdienst tegen alle inbreuk.
In zijne betrekkingen met de buitenlandfche Vorften
was zijn b r o e d e r , Graaf J A N , zijne regterhand. Deze
was dubbel w e r k z a a m , hij vervolgt de door den dood
van L o D E w IJ K afgebrokene onderhandelingen met Frank
rijk. ( N ° . 5 2 4 , 526 e t c . ) H e t gedrag van Graaf JAN
jegens zijnen broeder is even k i e s c h , als het vertrouwen
van dezen op hem onbeperkt i s ; hetgeen blijkt door het
noodzakelijk openen van eenen brief aan den Prins ge
fchreven en hét antwoord van dezen op de kennisgeving
d a a r v a n , ( p . 6 1 2 ) . Vooral merkwaardig is de corres
pondentie met de Duitfche Vorften , hunne onvruchtbare
medewerking in raad zonder d a a d , hunne kleingeestige
godgeleerde naauwgezetheid en afkeer tegen de Calvinis
ten , eindelijk hunne afkeuring van het huwelijk van den
Prins met CHARLOTTE VAN BOURBON. D e P r i n s ,
ziende dat er weinig hulp van Duitschland
te verwach
ten w a s , flaat al meer het oog op Frankrijk,,
en tracht
zich te gelijk met den Koning en de Koninginne-moeder
en met de Hugenoten in betrekking te ftellen, ( p . 2 3 8 ,
2 3 9 , 116 en 4 5 8 . ) W I L L E M ftreed eigenlijk voor de
vrijheid der Volken en de onafhankelijkheid der Staten.
De oorlog in Holland en Zeeland was eene weldaad voor

Engeland,
Frankrijk
en Duitschland,
eene krachtige
afwending, die Spanje bezig h i e l d , en deszelfs heerschzucht en het weder verheffen der Catholieke partij be
lemmerde. Maar wat deden deze R i j k e n , om van deze
omftandigheid eene voor hunne (taalkunde voordeelige
partij te trekken? Eigenlijk niets. Engeland deed zelfs
kwaad. De Koningin deed beloften, die zij niet na
kwam ( p . 3 3 4 . ) Van Duitschland hebben wij reeds gefproken; en Frankrijk gaf weinig degelijke blijken van
deszelfs belangltelling in onze zaak ( p . 3 8 0 . ) Hoezeer
de zaken in 1575 en 1576 hagchelijker begonnen te Haan,
verloor de Prins den m o e d , en het godsdienitig vertrou
wen op de Voorzienigheid niet ( p . 281 , 380.) Hierin
werd*hij niet befchaamd; er kwam eene onverwachte
uitkomst. Toen , door het innemen van Zierikzee,
de
nood op het hoogst, geklommen w a s , en alle verdere tegenftand bijna nutteloos fcheen, veranderden de omftan
digheden op het o n v e r w a c h t s t , e n , in plaats van twee
Provinciën, die op het punt waren van te bezwijken,
verklaarden zich al de Nederlandfche
gewesten tegen
de heerfchappij der
Spanjaarden.
In den loop van zes of zeven maanden ziet men de
belangrijkfte gébeurtenisfen elkander opvolgen. De dood
van R E Q U E S E N S ; de muiterij en de plundering der
Spaanfche b e n d e n ; de opftand des volks in al de P r o 
vinciën , om zich gewapenderhand tegen hen te verzet
ten ( p . 381 f q q . ) ; de vereeniging der Algemeene Staten,
te voren te vergeefs g e w e n s c h t , nu door den drang der
omftandigheden en het groot gevaar daargefteld ( p . 4 0 3 ) ;
de Pacificatie van Gent,
die de algemeene beweging be
vestigt , en die meer kracht en eenheid bijzet ( p . 4 7 0 ) ;
D o n j u A ' N , in het midden der k r i f i s , als Koninklijk
Landvoogd in het land k o m e n d e , en buiten ftaat om den
ftorm te b e z w e r e n ; de Unie vanBrusfel, die den open
baren oorlog fchijnt te zullen verhaasten ( p . 589 f q q . ) ,
en het eeuwig E d i c t , d a t , voor eene p o o s , dien.oorlog
weder eenigzins afwendt: zietdaar den hoofdinhoud van
hetgeen in dit Deel voorkomt.

Men ontmoet dus op het eind brieven van nieuwe perfonen , die aan deze groote voorvallen deel n a m e n , en
die ons hierdoor in karakter en bedoelingen nader bekend w o r d e n , zoo als den Hertog V A N A E R s c H O T
( p . 459 f q q . ) , den Graaf V A N B O S S U ( p . 4 7 0 ) ,
den Graaf P H I L I P P U S V A N L A L A I N G ( p . 5 8 0 ) ,
den Heer V A N B E R S E L L E S ( p . 5 7 2 ) , den Graaf
V A N R E N N E N B E R G
( p . 5 8 1 ) , den broeder van den
Kardinaal V A N G R A N V E L L E , Heer van Champagny
( p . 4 8 7 ) , en nog vele a n d e r e n , die wij hier niet allen
kunnen opnoemen. W i j zullen hier niets meer bijvoe-.
g e n , om het gewigt van hetgeen de Archiven voor de
kennis van dit tijdperk onzer Vaderlandfche Gefchiedenis
zijn aan te toonen. Men ziet hier de perfonen en gebeurtenisfen op èene onmiddellijke wijze fpreken, handelen en zich ontwikkelen, en men verkrijgt nieuwe gez i g t p u n t e n , die het oordeel wijzigen, dat wij vroeger
over deze perfonen en gebeurtenisfen hebben geveld.
Gaan wij thans tot de korte befchouwing van het 6de
Deel over.
Dit Deel begint met het eeuwig Edict in Februarij
1577, en eindigt met het mislukken van de onderhandelingen te Keulen in A u g u s t u s 1579. Het b e v a t , even als
het v o r i g e , bijna tweehonderd brieven. H e t i s , om het
gewigt der hierin verhandelde gebeurtenisfen, een der
belangrijk fte der verzameling.
E e n algemeene band vereenigde bijna al de Provinciën der Nederlanden.
H e t was hun te doen om hunne
onafhankelijkheid en hunne vrijheden te h a n d h a v e n , om
perk te ftellen aan de heerfchappij der Spanjaarden
en
den invloed eener wraakzuchtige priesterpartij. M a a r dit
verbond had reeds van het begin af de zaden zijner ontbinding in zich. Onder de vijanden van de Inquifitie
en van Spanje waren e r , die verlangden, dat het C a t h o l k i s m u s alleen en uitfluitend zoude beftaan, terwijl
de overigen op de vrije invoering van de Hervormde
Godsdienst aandrongen. De botfing van tegenftrijdige
belangen, godsdienftige denkwijzen, en h a r t s t o g t e n ,

openbaart en ontwikkelt zich fpoedig. Met den oorlog
tegen de Spanjaarden paren zich de fcheuring der partijfchappen en de burgerkrijg. Deze oorzaken van verwijdering dragen hare vruchten : de tegenftrijdige beftanddeelen fcheiden zich onherroepelijk; een groot gedeelte
der Nederlanden vervalt weder onder Spanje; zeven gewesten , door eene nieuwe Unie, die van Utrecht in
1579, vereenigd, houden den ftrijd vol, onder de leiding
van het Huis van Nas f au.
Nooit heeft voorzeker de diepeftaatkundigegeest van
den Prins van Oranje heerlijker uitgeblonken. Dekring
van zijne werkzaamheden verruimt zich. Hij leidt eene
beflisfende beweging tot heil der Christenheid in Europa,
de worfteling, derftaatkundigezoo wel, als die der godsdienftige vrijheid, tegen de onbepaalde heerfchappij en
gewetensdwang; en zoo de omftandigheden tot het toppunt der verwarring opklimmen,'is het als om defcherpzinnïgheid van zijnen geest, de vastheid van zijn karakter,
zijne onvergelijkelijke bekwaamheden, en den verwonderlijken rijkdom in zijne aanwending der geringe hulpmiddelen , die hem ten dienfte ftonden, in het helderst daglicht te plaatfen.
Hier, nog meer dan elders, zullen wij genoodzaakt
zijn, onze denkbeelden aangaande perfonen en zaken
aanmerkelijk te wijzigen. Een duurzame afkeer, die
weldra op eene voorbijgaande vereeniging gevolgd i s ,
heeft omtrent dit tijdftip onzer Gefchiedenis oordeelvellingen doen geboren worden, die de hartstogt meer dan
de bedaarde overweging heeft doen ontftaan. Het wordt
noodzakelijk, bij eene naauwkeurige kennis der ftukken , het vonnis te herzien, in eenen tijd van fpanning
geveld, en door de volgende genachten als bij overlevering bevestigd.'
Het wantrouwen omtrent de bedoelingen van Don
j u A N veroorzaakt den oorlog, en dit doet,- in vele
Provinciën, de Hervorming zegevieren; het verbond,
door het algemeen gevaar ontfproten en den vijand weêrftand biedende, wordt door de tegenftrijdigheid van des-

zelfs beftanddeelen ontbonden: dit zijn de drie tijdper
ken , die in dit Deel verhandeld worden.
Het eerfte tijdperk i s , niettegenftaande de fchijnbare
toenadering tot vrede en overeenkomst, een ftaat van
fpanning en van eenen bedekten ftrijd tegen den Konink
lijken Landvoogd. De naam van Don J U A N is in onze
Gefchiedenis met eene zwarte kool geteekend. Men fchijnt
nog heden in den haat te deelen, dien hem zijne tijdgenooten toedroegen, omdat men nog het oor leent aan de
overdrevene voorftelling, die onze oude Gefchiedfchrijvers B O R en V A N M E T E R E N van hem geven. W a s
hij een toonbeeld van verraderlijke listigheid ? Men zoude
alsdan zijn karakter en zijne handelwijze miskennen. Dat
men den brief l e z e , dien G R A N V E L L E hem fchrijft
( N ° . 7 2 9 ) , en tevens de aanmerkingen doorloope, die
de Uitgever omtrent de uitvoering van het eeuwig Edict
doet voorafgaan (p. 1 f q q . ) , alsmede die over de be
ruchte brieven van E S C O V E J J O , ( p . 52 fqq.) over
de ontdekte zamenzwering (p. 4 2 , 7 4 ) , over de ge
beurtenisfen van Brusfel (p. 82 f q q . ) , en vooral die
over de verrasfing van Namen,
en men zal z i e n , dat
D o n J U A N , getrouw aan zijne beloften, door zacht
heid wilde regeren, en tevens, dat het aan zijne tegenftanders, beftuurd en aangemoedigd door den Prins van
Oranje,
gelukte, door de meest onrustwekkende vooronderftellingen en de beleedigendfte vermoedens, door
overdrevene eifchen, onverdiende verwijtingen, vernede
ringen, grove beleedigingen, en zelfs door zamenzweringen, het wantrouwen tegen hem aan te blazen, zijne
pogingen te verlammen, zijn gevoel van eigenwaarde te
kwetfen, en zijn gezag te vernietigen; in één w o o r d ,
hem in eene geftadige krifis aangaande het behoud van
zijne vrijheid en zijn leven te brengen, en hem eindelijk,
als zijn eenig redmiddel, tot eenen onberaden' en wanhopigen ftap te noodzaken.
Deze ftap, dien de Prins eene dwaasheid (folie') noem
d e , was de vermeestering van Namen;
maar was de
zelve niet door hem vooruitgezien, verlangd en voor-

bereid, en wist hij daarvan ook niet behendiglijk partij te
trekken ? D e o o r l o g , welken hij wenschte , was er het
gevolg van. H e t was echter niet gemakkelijk, de A l gemeene Staten tot het opvatten der wapenen over te
h a l e n ; zij wantrouwden ook tevens O R A N J E ( p . 1 1 8 . )
De partij voor den vrede was talrijk. D o n J U A N ,
meer dan ooit door zijne vergeeffche pogingen ontmoedigd , fcheen zich alles te laten welgevallen, en vroeg
zijne terugroeping. De Koning deed hem door de Hertogin van Parma vervangen, ( p . 2 0 4 . ) Maar de Prins
wist deze vredelievende befchikkingen te verijdelen, en
zijne bemoeijingen flrekken d a a r h e n e n , om eene verzoen i n g , die hij heilloos a c h t , voor te komen. Hij doet
in eiken flap van de Spaanfche zijde eene aanleiding tot
kwade vermoedens z i e n , en p o o g t , door middel van de
Afgevaardigden van Heiland en Zeeland,
aan te dringen
op de vernieling der citadellen, tot bedwang der fteden
door A L v A o p g e r i g t , op het aanwerven van krijgsbend e n , , en toen de S t a t e n , voldaan over de inwilligingen,
die fchijnbaar niets te wenfchen overlieten, de vredesartikelen door hunne toeflemming hadden b e k r a c h t i g d ,
is alleen de komst van den Prins te Brusfel genoegz a a m , om alles in duigen te doen vallen. Men k o m t
van het eerfte befluit terug, en men ftelt een ultimatum
v o o r , dat in het oog van D o n J U A N meer naar een
ftout oorlogs-manifest dan een vredesvoorflag moest gelijken, ( p . 166 f q q . ) De komst van O R A N J E t è B r u s fel , die hij zoo lang had uitgefteld, t o o n t , dat hij
kloekmoedig eenen beflisfenden flap durfde wagen, w a n neer h e t , er op aankwam. Eene fchijnbare welwillendheid der Zuid-Nederland fche grooten bedekt de ijverz u c h t , de geheime vijandfchap en de gefpannen hinderlagen. Zijne vrienden zijn niet zonder bekommernis
( p . 1 5 4 , 178.)
H e t tweede tijdperk begint
van den burgeroorlog tot aan
De Prins wil het land van
lijk dat van de Spanjaarden,
BOEKBESCH.
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met de eerfte voorteekenen
den dood van D o n J U A N .
een driedubbel j u k , namevan de grooten en van de
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priesterfchap, bevrijden ( p . 155.) Zonder twijfel heb
ben v e l e n , die hem i n r i e p e n , in hem niet anders dan
een raadsman verlangd, wiens tegenwoordigheid zij niet
lang uitgeftrekt wenschten te zien. Maar als men een'
zoodanigen raadsman k i e s t , is het een meester, dien men
zich geeft. De Prins oefent reeds bij zijne aankomst
een zedelijk Dictatorfchap op de gemoederen uit. De
Algemeene Staten en de Edelen waren meestal tegen de
overheerfching der Spanjaarden,
doch nog meer het
v o l k ; zij en de Geestelijken waren vijanden der H e r 
vorming , en wenschten niets v u r i g e r , dan de volftrekte
handhaving der R . C . G o d s d i e n s t ; bij het volk daaren
tegen w o n n e n , vooral in Vlaanderen,
Antwerpen en
Brusfel,
de Hervormde beginfelen meer en meer veld.
D e Prins van Oranje was bij het volk fterk b e m i n d ,
en hij zocht in hetzelve den voornaamften fteun, om
zich te handhaven. Hij vondt voor het overige niets
dan gebrek aan geestkracht en goeden wil ( p . 2 1 5 ) ,
noch orde, noch geld, noch tevredenheid ( p . 2 1 9 . )
D e beste regtvaardiging van den Prins is in de hinder
palen gelegen, die men van alle kanten in den weg leg
de. Vooreerst door den Aartshertog M A T T H I A S ( p .
191 f q q . ) als Landvoogd tegenpver Don J U A N in het
land- te doen komen. Dit had plaats , zoo niet tegen den
verklaarden wil van O R A N J E , dan toch ten minfte
zonder zijn weten. Hierdoor meende men een fteun te
gen de Spanjaarden,
een middelaar bij den K o n i n g , en
een opperhoofd verkregen te h e b b e n , dat den P r i n s ,
wiens meerderheid men gevoelde en met wien men niet
inftemde, zoude kunnen verwijderen. Maar dit werd
weder door de fijne ftaatkunde van W I L L E M verijdeld.
Zijne eerfte zorg i s , om het volk te b e d a r e n , en zich
als raadsman bij den zwakken negentienjarigen jongeling
noodzakelijk te maken ( p . 2 1 6 . ) Weldra poogt hij door
eenen ftouten ftap zijnen geheimen vijanden ontzag in te
boezemen. Hij wordt R u w a a r d van Braband,
doet den
H e r t o g van A E R S C H O T , Stadhquder van
Vlaanderen,
gevangen n e m e n , en regelt het b e f t u u r , als Regent voor

den nieuwen L a n d v o o g d , volgens zijne inzigcen. Door
de nieuwe Unie van Brusfel ( p . 257) geeft hij waar
borgen aan de P r o t e s t a n t e n ; door de v o o r w a a r d e n , aan
M A T T H I A S
voorgefchreven, fielt hij hem onder de
afhankelijkheid der Algemeene Staten ( p . 2 5 8 ) ; door
de keus van nieuwe leden in den Raad van Staten ver
krijgt hij hier de meerderheid voor zijne vrienden. Hij
laat zich tot Stadhouder-Generaal van den Aartshertog
b e n o e m e n , en regeert op zijnen naam.
D e Zuid-Nederland fche E d e l e n , in hunne bedoelingen
g e d w a r s b o o m d , zoeken hem in den Hertog van A N j o u
een' mededinger tegenover te ftellen, en een' V o r s t van
hem af te t r e k k e n , waarin hij lang zijne hoop gefield
had. A N j o u neemt hunne voorflellen a a n ; hij nadert
en dreigt om het land in te komen ah vriend of als
vijand ( p . 3 7 0 ) . De Adel onderfleunt h e m , de Waalfche provinciën dringen hier op a a n , de Algemeene Sta
ten zijp verlegen. De Prins laat zich niet van zijn ftuk
b r e n g e n ; door eene listige onderhandeling weet hij den
H e r t o g van de Walen af te trekken en aan de Generali
teit te verbinden ( p . 438 f q q ) . Het is de tweede k e e r ,
dat hij van eene intrigue,
die volgens het inzigt des
aanleggers, zijnen invloed moest doen o p h o u d e n , tot
bevestiging daarvan partij trekt.
E v e n als de 'Prins der Catholieke partij een te ijverig
Proteftant toefcheen, en hem M A T T H I A S en A N J O U
tegenftelden, zoo begrepen de H e r v o r m d e n , dat hij te
gematigd omtrend de Roomschgezinden w a s , en voegden
h e m , door tusfchenkomst van Koningin E L I S A B E T H ,
den Hertog J A N C A S I M I R t o e , een onrustig mensch,
die weinig goeds u i t r i g t t e , en van wien G R A N V E L L E
met regt z e i d e , dat hij meer gerucht maakte dan da
den voor tbr agt ( p . 4 1 7 ) . De voorzigtige bedaardheid
yan O R A N J E kwam hem als laauwheid v o o r ; doch
zijne bemoeijingen bepaalden zich om misflagen te b e 
gaan , die dikwijls niet dan met veel moeite door den
Prins konden herfteld worden.
Men

verkreeg dan zoo veel raad en onnutte h u l p ,
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dat foms het geneesmiddel erger dan de kwaal w a s . Van
groot gewigt was echter het aannemen van het Stadhouderfchap van Gelderland door Graaf J A N V A N N A S S A U , die nimmer rustte, om voor de goede zaak werkzaam te z i j n ; hij houdt de onderhandeling met Frankrijk gaande ( p . 136) en kwam de benoeming voor van
eenen U)tra-Catholieken Aartsbisfchop te Keulen ( p . 97
en 1 8 1 ) , eene groote d i e n s t , te gelijk aan de Nederlanden , het Duitfche Rijk en de Hervorming in het algemeen bewezen.
De verwarring was in de Nederlanden
ten top geklommen en de burger-oorlog onvermijdelijk.
H e t derde tijdperk van dit Deel bevat de Gefchiedenis
der fcheiding van de onvereenigbare beftanddeelen der
Pacificatie van Gend en der Unie van Brusfel.
Don
J U A N
fterft als het ilagtoffer van zijne wanhoop om
hier iets te kunnen verrigten, ( p . 452 f q q ) . Dè heerschzuchtige en ligtgeraakte J A N c A s I M I R vermeerdert de
verwarring door zijne onberadene flappen ( p . 4 6 6 ) .
H e t gelukt den Prins eindelijk, om hem beleefdelijk uit
Gent en uit de Nederlanden
te doen verhuizen. H e t
verbond met A N j o u had flechts geringe gevolgen ( p . 438
f q q . ) . Van de eene zijde beftond de Generaliteit, en
van de andere diegenen, welke geloofden, dat zij geene
genoegzame befcherming voor hun geloof in het C a t h o licismus g e n o t e n ; zij verdedigden zichzelven onder de
veelbeteekenende benaming van Malcontenten.
Hier h e b ben de Hervormden, daar de Roomschgezinden de overhand. D e haat tegen de Spanjaarden
is hun g e m e e n ;
maar dit belet n i e t , dat zij"elkander haten en afbreuk
doen. De dood van Don J U A N , die meer te beklagen
dan te laken w a s , had dus geene de minfte heilzame
gevolgen voor de zaak der godsdienstige en
ftaatkundige
vrijheid. P A R M A , die hem o p v o l g d e , paarde met zijne
krijgskundige alle die overige b e k w a a m h e d e n , welke hem
voor zijnen moeijelijken post geschikt maakten.
n

E r beftond reeds lang verfchil tusfchen de Duitfche
en Waalfche provinciën der Nederlanden,
dat weldra
in vijandfehap uitbrak. In Holland en Zeeland ontwik-

kelen zich gemeenebestgezinde gevoelens ( p . 3 3 7 , 4 1 5 ) .
Gedurende het afwezen van den Prins worden zijne or
ders niet met den vorigen ijver opgevolgd, ( p . 246 en 4 8 1 ) .
Sommige lieden weigeren bezetting in te nemen ( p . 5 6 4 ) .
H e t volk vergat wel eens allen e e r b i e d , dien het aan de
Overheden verfchuldigd i s . ( p . 6 5 6 ) . De Staten van
Vlaanderen zijn o p hunne beurt in twist met de krijgsopperhoofden; vooral in Gent zijn de Hervormden on
der H Y M B I S E van meening, eenen afzonderlijken Staat
op te rigten ( p . 5 0 7 , 5 8 6 ) . Niettegenftaande al deze
oneenigheden, liet de Prins niets n a , om het in duigen
vallend verbond van al de Nederlanden
zoo lang moge
lijk in ftand te houden Cp. 5 3 0 ) . Zijne pogingen waren
vruchteloos. T w e e tegenftrijdige vereenigingen ontftaan
e r , die van Arras voor de Waalfche provinciën, en de
Unie van Utrecht ( p . 521) voor de Noordelijke; waar
over men eene uitvoerige Memorie ( p . 539—560) en
belangrijke befcheiden vindt. D e Unie van Utrecht en
het T r a k t a a t van Arras,
waren het begin van de volkomene affcheiding van Noorden
Zuid-Nederland;
weldra volgde hierop de bijzondere vrede, dien de Waal
fche provinciën met den Koning floten, ( p . 612) en de
vruchteloosheid van de Vredes-onderhandelingen te Keu
len was hiervan het gevolg. Zij konden ook niet anders
afloopen, daar men van den kant van Spanje den G o d s 
dienstvrede en de vrije uitoefening van de Hervormde
eeredienst niet wilde toeftaan; zoodat de on-Roomfchen ge
noodzaakt zouden geweest zijn om het land te verlaten.
D e tusfchenkomst des Duitfchen Keizers had alleen ten
voordeele van het Rijk en het H u i s van
Oostenrijk
p l a a t s ; terwijl men eene fterke vooringenomenheid tegen
de Hervormden bleef koesteren, die van hunnen kant h e t
vertrek der vreemdelingen, de handhaving der privile
giën en de vrijheid van Godsdienst verlangden. Z o o
werd de breuk met den Koning van Spanje o n h e e l b a a r ,
en werden de losfe banden van de Pacificatie van Gent
verfcheurd.
W i j doen hulde aan den onvermoeiden ijver, dien de
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Heer G R O E N V A N P R I N S T E R E R H I de uitgaaf van
deze Archiven ten toon fpreidt, niet alleen in de veeltijds
moeijelijke ontcijfering van den t e k s t , die met de groot
fte naauwkeurigheid wedergegeven w o r d t , maar vooral in
zijne veelvuldige en uitgebreide biographifche en gefchiedkündige aanmerkingen, die uit onuitgegevene echte bron
nen en uit de gelijktijdige Gefchiedfcbrijvers geput z i j n ,
en dit werk tot eene uitvoerige en doorloopende Gefchie
denis van de Nederlandfche
onlusten m a k e n ; zoodat de
originele brieven en ftukken niet op zich zeiven
ftaan,
m a a r , met elkander verbonden, een duidelijk geheel vor
men.
Andere verzamelingen van o o r k o n d e n , z o o als
de correspondentie v a n G R A N V E L L E en de manufcripten van Casfel worden tevens g e b r u i k t , om de verza
meling nog vollediger te doen worden.
Bijna al de
ftukken zijn in het Fransch en Hoogduitsch:
Hechts' en
kele komen er in het Hollandsch v o o r , of in een ge
broken Geldersch dialect; ook eenige in het
Spaansch,
waarvan men de vertaling in het Fransch aantreft. De
bijgevoegde facfimilés
en handteekeningen kunnen over
de onduidelijkheid van het fchrlft doen oordeelen. D e
uiterlijke vorm van het werk doet onzer drukpers eer
a a n ; terwijl wij er ook weinige drukfouten in hebben
aangetroffen.
T e n flotte zij ons eene algemeene aanmerking veroor
loofd. H e t w a s vroeger de g e w o o n t e , o m , met eene
vooringenomene partijdigheid, al hetgeen w a t van de
Spaanfche zijde verrigt w e r d , en de daarbij handelende
p e r f o n e n , z o o als Koning P H I L I P S , A L V A , zijnen
z o o n , Don J U A N en anderen, met de zwartfte verwen
af te fchilderen, en a l l e s , tot zelfs de noodzakelijkfte
flappen van hunnen k a n t , zonder verfchboriing te veroordeelen. Sedert de uitgave der Vaderlandfche -Gefchie
denis van B I L D E R D I J K is men tot een ander uiterfte
overgeflagen; men fchijnt, op zijn v o e t f p o o r , geneigd
te z i j n , om als lofredenaars van de Spaanfche zijde te
willen o p t r e d e n , ten minfte om de bovengenoemde per
fonen in een voordeelig en den Prins van Oranje met

zijne b r o e d e r s , en al diegenen, die met hen medewerk
ten aan de affchudding van het j u k van Spanje, in de
fchaduwzijde te plaatfen, misfchien om een blijk van
belangelooze onpartijdigheid te g e v e n , zonder dat men
fchijnt te b e m e r k e n , dat men hierdoor gevaar l o o p t ,
om meer dan partijdig, dat is o n r e g t v a a r d i g t e worden
jegens m a n n e n , die door hunne rustelooze pogingen de
dankbare herdenking hunne naneven hebben verdiend.
W i j voeren zulks niet a a n , in toepasfing op den U i t 
gever der Archiven , die v r o e g e r , op eene zoo krach
tige als befcheidene w i j s , den Prins van Oranje: tegen
de lasterlijke aantijgingen van Prof. L E O verdedigde,
en hier ook overal de diepe ftaatkunde, de groote be
kwaamheden en het achtingwaardig karakter van W I L 
L E M D E N I . , de verdienden van zijnen broeder Graaf
J A N , en van a l l e n , die tot de verlosfing des Vader
lands hebben mede g e w e r k t , voortreffelijk doet uitko
men. Maar wij gelooven toch, * dat h i j , door eene loffe
lijke zucht om onpartijdig te zijn gedreven, wel eens de
perfonen aan de Spaanfche zijde van eenen te voordeeligen kant b e f c h o u w t , niet zoo zeer door hunne handel
wijze al te veel te vergoelijken, als wel door eenen te
goeden dunk van hunne bedoelingen te koesteren. D a t
Koning P H I L I P S , toen hij z a g , dat hij de
Nederlan
den met geweld niet weder onder zijne gehoorzaamheid
kon b r e n g e n , alia toegaf', wat hij volgens zijn geweten
kon toegeven, ( T . V I , p . X L I V ) willen wij niet ont
k e n n e n ; d a t _ D o n J U A N veel gedaan h e e f t , om indien
mogelijk, de Nederlanden
te bevredigen, is z e k e r ; maar
even zeker is h e t , dat de Prins nooit iets goeds van al
die fchoone beloften voor hem en de Hervormde p r o 
vinciën kon hopen. H e t was te ver g e k o m e n , en hij
was z e k e r , dat bij onderwerping eene bloedige wraak
voor de deur ftond. Dat de onderhandelingen te Keulen
moesten m i s l u k k e n , was onvermijdelijk; noch de K o 
n i n g , noch de P r i n s , noch Catholieken of Protestanten
hadden er de fchuld v a n ; het was de zamenloop der
tegenftrijdige omftandigheden.
W I L L E M
D E
I . en de

Hervormde provinciën hadden te veel van de zooge
naamde goede trouw van het Spaanfche H o f geleerd,
dan dat zij zich hierop zouden verlaten hebben. Onze
voorouders kenden de Spanjaarden
beter dan w i j , en
het fcherpziende oog van den Prins doorzag zoo dui
delijk den toeleg van P H I L I P S en zijne raadslieden,
dat het hem hoe langer hoe meer onmogelijk toetcheen,
om tot een duurzaam vredesverdrag met hen te geraken
en eenige waarde aan hunne fchijnfchoone inwilligingen
te hechten.
Wij

wenfchen den Heere G R O E N
V A N P R I N l u s t , kracht en gezondheid t o e , om in de
fchoone taak voort te g a a n , die hij in het belang onzer
Vaderlandfche Gefchiedenis heeft op zich genomen.
S T E R E R

Bijdrage tot de Gefchiedenis van de Bouwkunde der Middel
eeuwen; of Handleiding tot de Gefchiedenis der Gothifche
Bouworde. Door w. c. TIMMERMAN. Met Platen. Te
' j Gravenhage bij A. Kloots. 1838. XII en 214 bl. f 2 - 4 0 .
D e gunstige ontvangst, ook in dit Tijdfchrift, der mededeelingen van den Schrijver, over de Bouwkunde der Middel
eeuwen , of van de 8fle tot de 15de eeuw onzer jaartelling,
vroeger in het Nederlandsch Beuwkunflig Magazijn opgeno
m e n , fpoorden hem aan, d i e , met aanmerkelijke uitbreiding,
in een bundeltje verzameld, afzonderlijk uit te geven, en dit
„ den in het ware wezen der kunst vreemden, doch onder„ zoekenden beminnaar en den reeds meer gevorderden beoe„ fenaar der Bouwkunde befcheidenlijk aan, te bieden." Om
zijne lezers verder met de meest kenmerkende vormen der
noordelijke bouwmanier bekend te maken, heeft hij deze Bij
drage met twee platen voorzien, en van de daarop vervatte
figuren, in het 3de hoofdftuk, eene beknopte verklarende be
fchrijving gegeven.
De Schrijver verdient wegens deze meer uitvoerige uitgave
gelijken.lof, als hem voor zijne vroegere mededeelingen gefchonken i s , daar alles beknoptelijk, maar met naauwkeurigtieid is bewerkt, en de fmaakvolle en nette uitvoering van
het werkje het te meer der aanprijzing waardig maakt,

Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen, opgedaan
gedurende eene Reize naar het Ooiten (1.832—1833), door
A . DE LAMARTINE. IVde Deel. Te Breda, bij F . P .
Sterk enz. In gr. 8vo. 338
Bl.fZ-60.
vierde deel van LAMARTINE'S belangrijkereisbefchrijving, te lang onvermeld gebleven, is verfierd, vooreerst met
de afbeelding des beroemden Auteurs, ten tweede met eene
tabel, houdende de namen van zoodanige Bedouwen-Rammen,
aan welker hoofd zich D R A Y H Y als algemeen aanvoerder
heeft weten te plaatfen, in Arabifche en Latijnfche letters;
de namen van de opperhoofden dier ftammen, eveneens in
Arabifche en Latijnfche letters, en wijders het getal tenten
en het vermoedelijk aantal der bewoners daarvan bij iederen
ftam, makende over al die aan DRAYHY, als legerhoofd,
onderhoorige ftammen in 't geheel 102,000 tenten met 1,020,000
bewoners. Wijders ontmoet men hier nog eene kaart tot aan
wijzing der reistogten van LAMARTINE naar, door en uit
het Oosten, benevens eene kaart van Syrië in het bijzonder.
De inhoud van dit laatfte Deel beftaat vooreerst uit het ver
der verflag der r e i s , behelzende aanteekeningen over Servië.
Verder ontmoet m e n , in proza, door j . AGOOB in'tFransch
overgebragte, en hier in ' t Nederlandsch wedergegevene
Maouals of Volksromancen der hedendaagfche Arabieren.
Daarna de ftaatkundige flotfom der op reis gedane waarnemin.
gen, van den Schrijver zeiven afkomftig, en alle aandacht ver
dienende , waarmede de Reisbefchrijving zelve befloten wordt.
Maar nu ontvangt men nog het lezenswaardige Aanhangfel,
bevattende het door den Burggraaf DE MARCELLUS aan
LAMARTINE toegezonden verhaal van het verblijf van FATALLA SAYEGHIR bij de zwervende Arabieren der Groote
Woestijn, medegedeeld en vertaald onder LAMARTINE'S be
zorging. Niet alleen leert men hier d e , millioenen fterke,
tentbewonende Arabieren, zoo in Arabië, Syrië en Mefopotamië, als in Perzië en een deel van Indië, kennen; maar
men krijgt er ook een beter inzien door in de ontwerpen en
plannen van NAPOLEON, d i e , zoo de togt tegen Rusland
niet mislukt w a r e , met behulp van honderdduizendtallen Be
douwen, welke in Turksch Azië onder DR'AYHY, en in Per
zië qnder SA HID, flechts-op zijne verfchijning wachtende

waren , de Engelfchen in Indiè zou hebben aangevallen. Deszelfs verfpieders hadden reeds alles voorbereid., Maar hetgeen daaromtrent wordt medegedeeld is voor geen uittrekfel
vatbaar; men moet het werk zelve lezen.>— De vertaling is
overal weder doorgaans gelukkig gedaagd. Dwingelandige
menfchen, bl. 4 8 , en Foorwoord voor Voorberigt, bl. 8 6 ,
willen ons echter niet bevallen.

De Afgeftorvene in Afrika.
Ontmoetingen en Opmerkingen
op eene Reis door het Franfche wingewest in Noord-Afrika
en het Rijk van Tunis. Naar het Hoogduitsch. II Deelen.
Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn. 1838. In gr. 8vo.
742 Bl.fl50.
H o e men ook over de bedoelingen moge oordeelen, welke
medegewerkt hebben om den federt van den Franfchen troon
verdooten* KAREL X tot de verovering van Algiers te bewegen , en over het voortdurend in bezit houden van dit
gedeelte van het .Noordelijke Afrika door de Franfchen, i s
het niet te ontkennen, dat door het gelukkig dagen van-deze
onderneming voor de wetenfchap de gelegenheid daargedeld
i s , om naanwkenriger dan vroeger dit gedeelte der aarde te
leeren kennen, en dat er van eene reis door deze landdreek
in de tegenwoordige omdandigheden veel belangrijks te verwachten is. Gelijk de Vertaler te regt in zijn Voorberigt
aanmerkt, bezit daarenboven dit werk in deszelfs Schrijver
eene wezenlijke aanbeveling. Het is toch bekend, dat de
Afgeftorvene de aangenomen naam is van den beroemden reiziger , Vorst VAN PUCKLER M u s K A U . Onder dezen naam
zijn reeds vroeger werken van denzelfden reiziger in onze
taal in het licht verfchenen , over het geheel gundig beoordeeld en met genoegen gelezen. De goede verwachting,
welke daardoor bij den Recenfent opgewekt w a s , is ook bij
de lezing van dit werk niet te leur gedeld. De vordelijke
reiziger vertrok in het begin van 1835 uit de haven van Toulon naar Algiers, en deelt omtrent die dad en hare oorfpronkelijke en Franfche bewoners veelfoortige berigten mede.
Ieder, die zich vroegere befchrijvingen van die dad herinn e r t , zal zich zonderling getroffen gevoelen over de verandering , die aldaar plaats heeft gehad, wanneer hij onder an-

deren met den Schrijver danspartijen met Franfche galoppa
des, Franfche hotels, restauraties en fchouwburgen bezoekt,
en ingeleid wordt in cercles, die meer aan Parijs, dan aan
den voormaligen fchuilhoek der Barbarijfche zeeroovers zou
den doen denken. De reiziger maakt van zijn verblijf te
Algiers gebruik, om ook de omliggende ftreken te bezoeken,
en vertrekt vervolgens met eene ftoomboot naar Bugia en
Bona, en van daar met een Genueesch fchip naar Tunis. Ge
durende zijn verblijf te Tunis bezoekt hij de overblijffelen
van Carthago, en doet vervolgens eene reis door de binnen,
landen van Tunis, in welke ftad hij aan het einde van het
tweede Deel teruggekeerd is. Volgens een nafchrift van den
Vertaler, heeft de Vorst zijne reis vervolgd door de binnen
landen van Afrika, en heeft m e n , nu hij van dezen ftouten
togt behouden is teruggekeerd, ongetwijfeld nieuwe belang
rijke mededeelingen van hem te wachten. De Schrijver is
federt lang bekend als een man van uitgebreide kunde en een
levendig vernuft, die hetgeen hij zag en hoorde geestig en
onderhoudend weet te befchrijven; eh d i e , als een warm
vereerder van de fchoonheden der natuur, den lezer door
zijne landfchapstafereelen geheel en al in het verre land weet
te verptaatfen. In zijne tegenwoordige reisbefchrijvlng heeft
de Vorst die bekende en aantrekkelijke hoedanigheden niet
verloochend. Offchoon hij hier en daar oudheidkundige aan
merkingen en berigten mededeelt, maakt hij echter daarvan
minder zijne hoofdbezigheid, maar befchrijft de door hem
bezochte landen in derzelver tegenwoordige gefteldheid. Het
kenmerkende van zijn reisverhaal weten wij niet beter voor
te ftellen, dan met des reizigers eigene woorden, daar bij
zijne eigene berigten vergelijkt met d i e , welke het nieuwe
werk van Sir GRENVII.LE T E M P L E over Bat'bar-ye be
vat , en zegt: „ Mijne geenszins op volledigheid aanfpraak
makende aanteekeningen zijn zeer arm aan oude opfchriften,
terwijl Sir GRENYILLE'S werk een' geheelen fchat daarvan
behelst. Daarentegen zijn mijne verhalen, die altijd de vracht
van den indruk des oogenbliks w a r e n , misfchien iets rijker
in fchilderingen van de fchoonheden der natuur en van het
eigenaardige der bewoners van dit land.''
Daar toch de ftijl en wijze van verhalen uit de vroegere
werken van den vorftelfjken reiziger bekend zijn, zullen wij
ons verflag niet buiten noodzaak verlengen door het geven
van eenig fragment tot eene proeve.

Indien wij op het een of ander aanmerkingen zouden t e
maken gehad hebben, is ons de Vertaler, die zich op eene
uitftekende wijze van zijne taak gekweten heeft, telkens door
ter zake pasfende teregtwijzingen voorgekomen.
Het doet ons leed, dat wij van de correctie ditzelfde gun
ftige getuigenis niet kunnen geven. Zonder met voordacht
naar drukfeilen te zoeken, vonden wij: daabrij voor daar
bij , genohten voor genoten, waaif voor twaalf, estatistieke
voor ftatistieke, ergens voor nergens, moustiquaires voor
mousquitaires, mastieken voor muskieten.

Vertoog over de eer/Ie Grond/lagen van het Strafwezen,

door

Mr. L. A. SCHROEDERSTEINMETZ. Te Groningen,
bij W. van'Boekeren. 1837. In gr. 8vo. 82 Bl. f: - 90.
Tegenwoordige gefteldheid der Engelfche Staatspartijen,
To
ries, Whigs, Radicals en Confervatives, toegelicht ter ge
legenheid van de troonaanvaarding der Koninginne VIC
TORIA. Fragment uit een nader in het licht te geven
Handfchrift. (Herinneringen uit Engeland.) Te Kampen,
bij K. van Hulst. 1837. In gr. 8vo. 51
Bl.fi-60.

1. D e Heer M r . SCHROEDER STEINMETZ beftrijdt,
op eene krachtige, doch tevens redelijke en overtuigende
wijze, offchoon dan ook in een' dikwerf ingevvikkelden ftijl,
naar de manier der meeste Duitfche prozafchrijvers, zoo wel
de zoogenaamde geregtigheids- en abfolute, als de zooge
naamd relative theoriën, in het leggen der grondflagen van
het Strafregt. Vooral veteet hij zich tegen h e n , die het be
ftaan v&n een natuurlijk Strafregt ontkennen, en flechts van
een Strafregt in den Staat willen weten. Te regt betoogt hij
de onmogelijkheid van eenig regt in den Staat, zoo het niet
vooraf reeds buiten den Staat aanwezig w a s , daar de bur
gers aan hunne Overheden geene regten ter uitoefening in de
maatfchappij konden overdragen, dan die zij buiten de maat
fchappij reeds bezaten. Maar even als de handhaving van
het burgerlijk, zoo is ook die van het Strafregt, tot bevei
liging van onszelven en anderen, buiten de maatfchappij u i .
terst inoeijelijk en doorgaans o n m o g e l p . Dit neemt echter
het regt zelve niet weg. In den Staat verkrijgt de Overheid

het regt van elk bijzonder burger tot regtmatige ftraf van
den aanrander, en de uitoefening van dat regt wordt daar
door gemakkelijk en regelmatig. Verbetering van den misda
diger , en dergelijke menschlievende en heilzame oogmerken,
raag men door de ftraf bedeeling wel tevens, voor zoo veel
het kan, trachten te bereiken. Dit is zelfs edel en loffelijk.
Maar dat alles is flechts bijkomende. Het hoofddoel der ftraf
moet fteeds zijn beveiliging der ingezetenen door toepasfing
eener billijke ftraf, die in de maatfchappij reeds vooraf b e .
dreigd werd, maar in den natuurftaat niet, daar de fchuld
des misdadigers aldaar van zelve den maatftaf zijner ftrafbaarheid geven moet, en er geene voorafgegane bedreiging
noodig i s , om hem ftraffchuldig te maken voor de fchennis
van het natuurlijk regt zijner medemenfehen. Op deze en
foortgelijke wijze redekavelt de Schrijver. Wij bevelen zijn
opftel aan de bepeinzing van alle Wijsgeeren en Regtsgeleerden, ook van hen, die Wetboeken opftellen of herzien.
2. Wij leeren door dit Fragment de Engelfche Staatspar
tijen en al de woelingen der Radicalen of Engelfche Jakobijnen kennen, en gelooven, dat elk regtgeaard Nederlander
zoo wel de misdadige ontwerpen dier lieden, als de ftijfhoofdigheid van de echte Tories zal afkeuren. Wie zou dan
niet wenfchen, dat de behoudende of conservative partij, die
uit gematigde Tories en gematigde Whigs is zamengefteld,
weldra de bovenhand verkreeg ? Dan vindt de gelijkheid van
regten voor burgers van onderfcheidene geloofsbelijdenis en
de verbeterde wijze van verkiezing der Parlementsleden wel
geen tegenftand meer; doch alle poging, om Groot-Brittanje
hetzij aan den Stoel van Rome, hetzij aan de Klubs der Jakobijnen te onderwerpen, zal dan fchipbreuk lijden. De ze
gepraal van zoodanige vrijheid bij de Britten, die hervormt
zonder te verwoesten, en die de heiligheid van wet en orde
fteeds eerbiedigen w i l , zal voor gansch Europa, ook voor
ons Vaderland, een zegen zijn.

Burgerlijk Wetboek, voorafgegaan door de Wet, houdende al
gemeene bepalingen der Wetgeving van het Koningrijk,
vergeleken met het Romeinfche en Franfche Regt, onder
toezigt van Mr. s. p. LIPMAN. Te Amjlerdam, bij P .
Meijer Warnars en J. C. van Kesteren. 1839. In kl. 8vo.
Villen 616
bl.fi-50.

Onder de voor Regtsgeleerden en beoefenaars van het Regt
in Nederland minst misbare werken behoorc voorzeker deze
uitgaaf der Nederlandfche Wetboeken , waarvan hier het eerfte
Deel wordt aangekondigd, hetwelk het Burgerlijk Wetboek
behelst, voorafgegaan door de W e t , houdende de algemeene
bepalingen der Wetgeving van dit Koningrijk.
Zoo ras de Nationale Wetgeving voltooid zal zijn, immers
eerst na die voltooijing, daar nu nog het Wetboek van Straf
regt en de Tarieven ontbreken, zal eene uitvoerige Inleiding
met een Overzigt van geheel de Wetgeving, tot volledigmaking dezer uitgaaf, worden geleverd. De vergelrjking van
de nieuwe Wetgeving met de Romeinfche en Franfche i s ,
onder het onmiddellijk toezigt van den op den titel genoem
den en algemeen gunftig bekenden Regtsgeleerde Mr. s. p.
LIPMAN, door den jeugdigen, maar bekwamen Advocaat Mr.
j . w. TYDEMAN verrigt, die ook door dezen arbeid toont,
zijnen in de jaarboeken der Regtsgeleerdheid beroemden naam
waardig te voeren, en de voetftappen van zijnen nog leven
den Vader, zijnen overleden' Grootvader en zoo vele ande
r e n , die de Familie der TYDEMANS tot eere.ftrekken of in
hun leven geftrekt hebben, gelukkig te drukken.
Voor de W e t , houdende de algemeene bepalingen, gaat
eene foort van toelichting nopens hare ftrekking, haren geest
ea zamenhang, bij form van opfchrifc of inleiding. Dit is
eveneens gefchied met eiken titel van het Burgerlijk Wetboek.
Voorts is onder aan den voet van elke bladzijde aangetoond
het verfchil of de overeenkomst tusfchen de Nederlandfche,
de Franfche en de Romeinfche Wetgeving , hier en daar met
aanwijzing van het wel eens voorkomend verfchil tusfchen
dezen meer naaflwkeurigen en den onoplettend gecorrigeerden
officiélen druk. Dit alles wordt door weinige teekenen aan
geduid. O. E . beteekent officiële Editie,* 3 gelijkheid tus
fchen de Nederlandfche Wet en de aangehaalde plaats van
Fransch of RomeinschRegt; + meerdere overeepftemming, doch
niet zonder eenig verfchil; —meerder verfchil, of zelfs geheele
afwijking, enz. Zeer veel dienst kan men dus van deze uit
gaaf trekken, welke wij hopen omtrent de andere Wetbpeken
op denzelfden voet weldra voortgezet te zien; doch natuur
lijk is het raadzaam voor ieder, die er oordeelkundig gebruik van
wenscht te maken, niet bij de aanhalingen te blijven berusten^ maar de aangehaalde tekften zelf telkens na te zien en
onderling te vergelijken; immers hier en daar zou men zelfs,
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nopens de meerdere of mindere gelijkvormigheid, in gevoelen
kunnen verfchillen. De gegevene handleiding maakt het nader onderzoek veel gemakkelijker, dan het anders zou zijn
geweest.

\
Gefchiedkundige Befchouwing van het oude handelsverkeer der
ftad Utrecht, van de vroegfte tijden af tot aan de veertiende Eeuw, door Jhr. Mr. H. M. A. J. V AN A S C H V AN
WIJCK, Staatsraad, Lid van de tweede Kamer der Stat enGeneraal, Burgemeester van Utrecht, enz. Ifte Stuk. Te
Utrecht, bij L. E . Bosch. 1838. In gr. Svo. XII en 171
bl. ƒ 1-80.
N a eene Opdragt aan den Raad der Stad Utrecht brengt de
Schrijver zijne lezers op het ftandpunt, waaruit zij het gekozen onderwerp te befchouwen hebben. Bij die Inleiding
doet hij opmerken, dat vele der oorlogen in de Middeleeuwen niet zoo zeer uit enkele zucht tot uitbreiding van grond,
gebied of oorlogsroem, maar inderdaad ook tot verovering
of behoud van eenig voor de handelsgemeenfchap belangrijk
punt werden gevoerd, en dat zulks ook het geval was met
de oorlogen tusfchen Franken en Friezen, waarbij zij elkander het bezit van Utrecht en andere plaatfen beftreden. Vervolgens , tot de ftof zelve overgegaan, fpoort hij de eerfte
ftichting van Utrecht na, en houdt, op gronden van hooge
waarfchijnlijkheid , het daarvQor, dat Utrecht, als Traject'um
vetus, reeds in den tijd der Romeinen beftaan heeft en eene
ftad geweest i s ; welk gevoelen hij daarna, door befchouwing
van Utrechts gunftige ligging aan den Rijn en de Vecht, en
der rigting van de onderfcheidene takken des Rijns, bevestigd vindt. Het tweede Hoofdftuk fchétst den vermoedelij.
ken toeftand des handels, in het Romeinfche tijdperk, in
deze landen, bijzonder in betrekking tot Utrecht; en daarbij
wordt ook op de oude betrekking van Utrecht op Keulen,
als hoofdftad van Germania fecur.da, gewezen. Utrecht was
dan eene civitas,
die eene tusfchenplaats voor den handel
w a s , w a a r , bij overlading der zee- in de rivierfchepen, hetgeen van buiten was aangebragt verder den Rij» op tot Keulen verboerd werd. Bij hetgeen de Heer VAN ASCH VAN
WIJCK van zeevaart en handel, benevens den overtogt naar
en uit Britanniê, zegt, rees bij Referent de bedenking, of

de Schrijver niet te uitfluitend denkt aan den middelden Rijn
mond, en of de Heer DRESSELHUIS, in zijne bekende
Verhandeling over de Provincie in hare aloude gefteldheid,
(Nieuwe Werken van het Zeeuwsch Genootfchap Ifte D. lite
St.) vooral bij aanteekening 7 , niet voldoende bewezen heeft,
dat het veer op Britannië tot den zuidelijken Rijn-mond
Helius, de zamenvloeijing van Waal, Maas en Schelde, behoorde , en of niet de Roompot (Romanorum portui) de haven
was, waar de groote zeefchepen in- en uitliepen? Door de
gracht van cORB ULO zou dan het vervoer op rivierfchepen
naar de bezettingen aan den Middelrijn, en ook naar Utrecht,
gefchied zijn. Het derde Hoofdituk onderzoekt het handels
verkeer van Utrecht onder de Frankifche en Friefche Vorften.
Het gewigtige der ligging en de uitgebreidheid des handels
van Utrecht worden aangetoond, en hieruit wordt het duidelijk, Waarom Franken en Friezen zoo hardnekkig over het
bezit dier plaats hebben geftreden. De raagt van het Volkenverbond der Friezen en Sakfen wordt in helder licht ge
field, met aanwijzing, hoe Friesland magtig was geworden,
door dat Cauchen, Chamaven en anderen (waarbij wij wel
het overfchot der Batavieren en Quaden, mitsgaders der in
en omftreeks Zeeland zich nedergezec hebbende Sakfen, de
zoogenaamde Nederfakfen, wilden gevoegd hebben) zich bij
de Friezen hadden aangefloten, wier Rijk zich nu uitftrekte
van het Zwin of de Sincfala tot den Wezer, onmiddellijk aan
de landen hunner bondgenooten, de Sakfen , d. i. de in Duitsch
land geblevene Sakfen, grenzende. Want Friesland bevatte
alzoo twee afdeelingen, het meer zuiver Friefche, benoorden
den Middelrijn, waartoe ook dte Cauchen en Chamaven be
hoorden, en het door MELIS STORE ZOO genoemde Nederfakfen, bezuiden den Middelrijn, welks meer Neder-Sakfisch
dan Friesch fprekende bevolkingen zich met de Friezen, uit
gemeenfchappelijk belang, tegen de Franken hadden veree.
nigd; gelijk de in Duitschland wonende Sakfen, als afzonder
lijk volk, zich tot hetzelfde doe*l met de Friezen verbonden.
Men vergelijke hierbij de 10de aanteekening achter de reeds
aangehaalde Verhandeling van den Heer DRESSELHUIS. Het
vierde of laatfte Hoofdduk van dit eerfte Stuk befchouwt den
toeftand des handels in Utrecht bij de vestiging van het
Utrecht fche Bisdom, tot aan de vermeestering dier ftad door de
Noormannen. Wij zien met verlangen het vervolg van dit
werk te gemoet.
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loffelijk volvoerd. Waarom de Eerw. BI BEN uitgenoodigd z i j , om dat werk te vervolgen , wordt, niet g e meld, evenmin als waarom de opgegeven hoofdtitel niet zij
behouden. Doch hoe dit zij , de tegenwoordige overzetter
heeft' zijne taak insgelijks loffelijk verrigt, en met oordeel
aan het geheel door inkleeding eenen nieuwen en behagelijken
vorm gegeven. Wij behoeven hec vroeger (*) aangaande dit
werk gezegde hier niet te herhalen, en kunnen ons dus vergenoegen met eenvoudige aankondiging en aanprijzing van dit
nuttige werk, hetwelk met nog één ftuk, nagenoeg van gelijken omvang, zal kompleet zijn.
(*)
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W i j voegen deze twee gefchriften bijeen, als van denzelfden
Auteur. Zij hebben nog meer onderlinge raakpunten, zelfs
punten van overeenkomst, zakelijk nu en dan, letterlijk hier
en daar. Echter beduiden die onderwerpen juist zoo magtig veel niet. Van NAPOLEON is Ree. evenmin, als de heer
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ABB RING, een buitengewoon bewonderaar, maar is toen
van oordeel, dat op zijne verdienden als Veldheer hier wat
al té veel wordt afgedongen. Die KEUR van kleine Gefchiedenitfen moet nog komen. Behalve een vlugtige (ja wel vlugtige!) blik op de fraaije om/treken van de ftad Utrecht, beftiat het boekje in een verhaal van het grootde gedeelte
van des Schrijvers levensloop, vooral zijnen togt met het
grooie leger naar Rusland. Hij openbaart zijn voornemen,
om over dat land en deszelfs bewoners een werk in het licht
te geven, waartoe hij toont niet geheel onbevoegd te wezen.
Overigens blijkt, inzonderheid uit N o . 1, dat de Heer ABBRING eenen ontembaren fchrijflust bezit. Wie zal hem in
ons vrije vaderland het regt betwisten , daaraan bot te vie
ren , en de uitvloeifels zijner p e n , vlug naar het fchijnt in
het fchrijven, maar traag tot doorhalen, ter drukpers te zen
den ? Zoolang 's lands beduur hem niet met eenige nuttige
werkzaamheid belast, is zijn voornemen zichzelvendoor fchrij.
ven voor hét publiek (nuttige ?) werkzaamheid te verfchaffen.
Ons z\jn '« mans boeken niet in den weg ; w a n t , beduiden
zij niet veel, er daat ook -geen kwaad in — baten ze niet,
z e fchaden niet. Met dat al ware het (mogen wij opregtelijk onze gedachten zeggen) voor onze Letterkunde niet
kwaad, dat 's mans wensch naar werkzaamheid vervuld werd:
trouwens, dit zou zoo bijzonder moeijelijk niet wezen, waut
hij onderfcheidt zich van de meeste follicitanten op eene opmerkelijke wijze daardoor, dat het hem niet om voordeel, maar
alleen om werkzaamheid te doen is. Wij wenfchen hem (ook
als Recenfent) goeden uirdag van zijne'pogingen, daartoe
aangewend. Mogelijk is die wensch reeds vervuld, want het
Voorberigt dagteekent 1 Febr. 1836. Wij kunnen echter niet
balpen, eerst drie volle jaren daarna de Fragmenten ter beoordeeling te hebben ontvangen. Moge het volgende Deel
door minder fopperigheid eenen met bezigheden gezegenden
Schrijver toonen! Hij vernedert zich overigens rijkelijk ge
noeg , wanneer hij zich gefchikter acht, „ om voor het pu„ bliek op te treden op eene wijze, meer gelijkende naar het
„ klimmen achter op een rijtuig, dan het daarin plaats ne„ men." Maar als een Schrijver de heer is in de koets, wat
it dan de knecht er achter o p ?
„ De gefchiedenis is mijne lievelingsdadie, dewijl ik'met
„ baar behulp nu gemeenzaam met vader N O A c H in de ark
„ kan zitten, met de Grieken Troije kan belegeren en met

FRAGMENTEN , E N Z .

583

„ kapitein HOORN kaap Hoorn kan omzeilen." Ridder ABBRING, die Kapitein HOORN is een man van uwe fchepping. Genoemde kaap werd ontdekt door onzen zeereiziger
SCHOUTEN, die haar naar zijne Noordholiandfche geboorteftad aldus noemde. Dat is er geen, om als lakkei achter
op de koets te ftaan, maar om voor op den bok te zetten!

Schetfen uit de Nederlanden. Door LOUIS LAX. Uit het
Hoogduitsch. Te Dordrecht, bij van Houtrijve en Bredius.
1839. in gr. 8vo. Fill en 239 bl.fl40.
R e e . weet niet beter te doen, dan eenige regels af te fchrij
ven uit de voorrede van dit boek; zij zullen kunnen dienen,
om de dwaasheid van Schrijver en Vertaler in het licht te
(lellen. „ Of de Schrijver," zoo fpreekt de Vertaler, „ zijnen
„ verkregenen roem door het onderhavige werk vermeerde„ ren, of liever ftaande houden zal, betwijfelen wij z e e r . . . .
„ Immers het geheel bevat een amalgama van waarheid en
„ dwaling, van kennis en onkunde, van eenzijdigheid en
„ vooroordeel, van fcheeve beoordeeling en fchijnbaren waar„ heidszin, in eenen bevalligen ftijl gefchreven en overdekt
„ met het vernis van luim, geest en humor."
E r is in dit oordeel veel waars, vooral wat de dwaling,
onkunde, eenzijdigheid, bevooroordeeldheid enz. betreft.
Het is het oude gefchimp op onze Natie, met al de lafheden
en zotheden, bewijzen van domheid en moedwillige laster
zucht , waaraan wij in de gefchriften van de meeste vreem
delingen over ons gewoon zijn. In het tweede verhaal fpeelt
de jeneverflesch in onze fatfoenlijke kringen reeds bij hec
ontbijt eene hoofdrol! In het derde, de Toonkunflenaar van
Amjlerdam, is onze zoogenoemde onvatbaarheid voor alles,
wat kunst en fmaak i s , het afgefleten thema. De brieven
over ons land krielen van de groffte leugens, van de onbefchaamdfte befchimpingen, Uit de hoogte wordt onze letter
kunde, onze kunst beoordeeld, en bijna geen enkele naam
zelfs juist gefpeld. Iedere bladzijde levert het bewijs, dat
de Schrijver van de zaak niets w e e t , en flechts fchrljft,
om hier en daar wat geestigs te zeggen, en daardoor zijn
boek te doen verkoopen. Nog te weinig bekommert men er
zich in Duitschland ook over, of er over Holland waarheid
of leugen wordt gefchreven.
Qq 2

Zooveel, wat d e dwaasheid en kwade trouw van den
Schrijver betreft. Maar wat zal men nu zeggen, van de
dwaasheid van Vertaler en Uitgevers, die ons publiek op
zulk eenen kost onthalen ? Is er dan volftrekt niets meer te
vertalen, zoodat men zijne toevlugt moet nemen tot de
fchotfchriften, die vreemdelingen over ons fchrijven ? Wij
beklagen den m a n , die zijne kostelijken tijd heeft verbeuzeld
met al de zottepraat van LAX in het Hollandsen over te
brengen. Wij beklagen zijnen wanfmaak, omdat hij meende,
daarmede ons publiek genoegen te geven. Aanftoot, erger
nis geeft het boek, niet alleen, omdat wij zien, hoe men
in den vreemde zich vermeet ons te beoordeelen, maar ook
omdat een Hollander] lust kan hebben zulk gefchimp op het
vaderland te vertalen. M a a r . . . . hij wijst ons op de teregtwijzende aanteekeningen, die onder den tekst zijn gevoegd.
Wat raken deze om ? Laat hij ze in Duitschland geven, ons
publiek heeft ze niet van noode, en waarlijk ze zijn zoo al
gemeen en onbeduidend, dat ze gerust achterwege hadden
mogen blijven.
Wij kunnen dit boek geen ruim debiet toewenfehen, want
wij zouden daarmede het gevoel van ergernis en verontwaar
diging aan velen toewenfehen; zonder deze laat het zich niet
lezen. Door fchade moge men dan wijzer worden in de
keuze van boeken ter vertaling.
De uitvoering doet anders den Uitgevers eere, en is veel
te goed voor het boek.

Afivisfeling van ernst en boert, ter verpoozing in ledige
oogenblikken; door H. j . HAVERKAMP. Te Amfterdam,
bij N . M . Bergman. 1838. In gr. 8vo. IF en 160
bl.fl-:
„ D e ondervinding leert, dat het ons meestal veel gemak
kelijker valt, eenen eenmaal ingeflagen weg te vervolgen,
dan wel van denzelven terug te keeren; en mogten dan ook
aanmerkingen, hem ( ? ) [den Schrijver] door eene vriendelijke
hand medegedeeld, hem ( ? ) doen inzien, dat het werkje,
daarnaar af te meten, als zeer zwak zoude worden be
fchouwd, ja! de vinnigfte recenfie te wachten Ware, z o o
was hem echter, ook in dit geval, het terugkeeren niet al
leen moeijelijk, maar niet mogelijk." Er is in hetgeen gij,
daar in het Voorberigt zegt, goede HAVERKAMP, veel

waars; maar weet gij dan niet, dat het beter is ten halve
gekeerd, dan ten heele gedwaald ? Want fchoon wij u niet
met de vinnigfte recenfie willen tegenkomen, zoo moeten wij
u toch zeggen, dat het ons voor u leed doet, dat het u zoo
moeijelijk, ja zelfs niet mogelijk geweest is terug te keeren.
Doch wij willen bedaard uwe verzen beoordeelen, en hierin
nog al uitvoerig zijn, ce meer omdat gij zelf zegt, dat alle
aanmerkingen op deze uwe eerftelingen u tot zoo vele prik
kels zullen verftrekken, om uwe feilen te verbeteren, maar
wij voegen er bij voorraad den wensch b i j , dat gij niet hee'
fpoedig weder moogt optreden; het zal voor u waarlijk goed
zijn, want gij hebt vrij wat zonden uit te wisfchen, eer de
Olimp u in genade aanneemt. Ter zake:
Wij beleven eenen tijd, j a , dit leert de ondervinding w e l ,
d a t , wie maar eenigzins armen en beenen roeren kan, met
alle geweld den Zangberg wil opklauteren, en wij zouden
bijna dagelijks de bede kunnen (laken, dat er toch eens een
einde kwame aan al die wanftalcige voortbrengfelen, waar
mede men den Tempel der Zanggodinnen meent te verfieren:
het worde een dal van A Ü G I A S ; en wij zijn het aan de eer
der kunst en den roem onzer vaderlandfche Letterkunde verpligc, dien aanvoer, waar wij kunnen, af te wijzen, of
voor incourant te verklaren. De ftukjes, die wij in het
voor ons liggende bundeltje aantreffen, zijn gefchreven ter
verpoozing in ledige oogenblikken; maar wie eenigen fmaak
of gevoel voor het fchoone heeft, zal liever eén' geheelen
d a g , zonder gezelfchap of toefpraak, ledig in onze gewone
vervelende veer- of trekfebuken zitten, dan dat hij zich met
den ernst en boert van den Heer HAVERKAMP zoude wil
len verpoozen. Wat wij zeggen, is niet uit de lucht gegre
pen ; wij willen het met bewijzen (laven, en onze Lezers
mogen oordeelen.
Wij treffen hier, gelijk natuurlijk i s , allerlei foort van
onderwerpen en gedichten aan: Romancen, liedjes, graffchriften, gefpfekken, brieven, eene foort van lofdicht zelfs!
Wat wij echter van al die zaken inzien en lezen, (zoolang
wij dit kunnen) overal vinden wij het werk van iemand, die
in taal, woordvoeging, maat en rijm, bij gebrek aan dich
terlijke denkbeelden, alles mist, wat niet alleen voor het
wezen, maar ook voor het werktuigelijke der kunst noodza
kelijk is. Het bundeltje wordt geopend met een (tukje, ge
titeld : Het roosje der tevredenheid, en wij durven gerustelijk

zeggen, dat h i j , d i e , zonder zelf dichter te zijn, zijnen
fmaak door het lezen van zoovele heerlijke gedichten, als
wij bezitten, (te bejammeren is h e t , dat onze eerfte en beroemdlle Poëten zwijgen) gevormd heeft, het boekje na de
lezing met groote „ontevredenheid zal ter zijde leggen, om
niet verder van de doornen der fchrijfjeukte van anderen
gekwetst te worden. HAVERKAMP zegt daar onder ande
ren, dat wij de geur en adem van dat roosje moeten ERREN,
en dat die roos jubel (?) om hare treden fpreidt; doch dat
zij 't meest gevonden wordt bij de maagd, die haar OP het
voorhoofd draagt, enz. enz. terwijl dan eindelijk dat roosje
ons GOED en vrolijk maken zal. Welk eene zonderlinge vereeniging, onjuistheid en verwarring van denkbeelden! Wij
zouden voorzeker het werkje ook uit de handen gelegd heb
ben , om den tijd nuttiger te belleden, ware het niet, dat
wij de beoordeeling op ons genomen hadden, en ons dus
verpligt vinden, zoo wij hopen, tot leering van den Heer
HAVERKAMP en tot waarfchuwing van het heirleger ver
zenmakers , nog het een en ander te laten volgen; hoewel
reeds een ieder onze voorloopige aanwijzingen voorzeker
zoude billijken, wanneer hij lust en moed had het werkje in
te zien. Het tweede ftukje is eene Romance, getiteld
E UGILDE, gevolgd naar het verhaal van dien titel, voor
komende in de Iris van 1835. Zonder van de gerektheid en.
daardoor flaauwheid te gewagen, die dit ftukje kenmerkt,
vinden wij hier, bijna in ieder couplet, regels, die tegen de
eerfte en voornaamfte vereischten der kunst zondigen. In
Saluzza'sdrevenftondeen
adellijk flot,ddar mogt EUGILDE'S
goedheid blijken. Haar ftem en zoete toonen beloonden
ERIC, door het lot haar ten gemaal gegeven; en nu zegt de
Dichter in den laatften regel van deze coupletten:

O God! hoe SCHOON, hoe SCHOON was dat!
Er gebeurt verder nog heel wat met haar en ERIC; dan ein
delijk drukt ze hem aan het harte,

Om EEUWIG , EEUWIG Hem te loven,
Die HIER op aard niet één' vergeet.
HAVERKAMP fchijnt een groot liefhebber te zijn van nuttelooze woordherhalingen. Zoo vinden w i j , in hetzelfde
ftukje, bl. 6 : Zij weent, weent, bl. 12. En ik, ik, bi. 13.

Hij viel, viel; of gij, gij; bl. 15. Hem, hem, enz. Is het
niet onbegrijpelijk, hoe men met zulke verzen voor den dag
durft komen? Aan het geliefde ftoplapje fteeds ontbreekt
het ook niet. Hortende tt of / d worden in menigte overal
gevonden. De / tusfchen twee confonanten, waarvan de eene
daarenboven eene d i s , laat zich moeijelijk nitfpreken: het
fonore der taal is toch geene kleinigheid. Ook hier en in de
meeste ftukken valt de klemtoon op het, op de, op men;
onder anderen bl. 10, waar EUGILDE de kunst fchijnt te verftaan om foldaten te betooveren:
Ontgloeit, (zij) betoovert DE foldaten.
Bl. 15. Ja, DE Sultane hoort hun fmart.
In dat zelfde couplet laat ons de Dichter een hart hooren (?)
weenen, hetwelk aldus door hem wordt uitgedrukt:
Daar hoort M* een edel harte weenen.
eri wij zien tevens, dat HAVERKVMP nog ai aardig met
het perf. voorn, woordeken men omfpringt. Wien hij zich
hierin ook ten voorbeelde ftelle, men blijft altijd men. De
zelfde fout vinden wij bl. 1 0 , en het geheel heeft flecht geconftrueerde regels. In andere ftukjes vinden w i j , om des
lieven rijms wille, vele oneigenlijke en onbepaalde uitdruk
kingen; b . v. in de oude Vrij fier, bl. 1 8 :
En 'k zag geen minnaar GLOREN ,
waar het eigenlijk zeggen w i l , ' dat de Coquette geen minnaar
zag opdagen. Gloren wordt toch gebezigd van een ligchaam,
dat gloed van zich afgeeft, zoo als het gloren van eene vonk,
van het licht e n z . ; maar eeri minnaar te zien
gloren....
dan zou hij niet oneigenlijk, maar in de ware beteekenls
van het woord door liefde in lichtelaaije vlam moeten ftaan!
Om de ellfie denkt de Dichter tusfchen beiden niet; men
qordeele:
51. 25. De zon rees ter kimmz IN V Oosten -met gloed
En verwde. Azuur 's hemels tranfen ,
Toen plaste. Een vaartuig daar ginds in den vloed.
Wij treffen dit aan in het ftukje, de Krankzinnige,
waar
dan ook gezegd w o r d t , dat het fchoon van hare haren eens

liefde kon ontvonken, en vervolgens. Het is eene leesproeve,
om op één na den laatften regei van dit ftukje te lezen,
Hier zijn profodie en caefuur geheel verloren.
Hoezeer wij ons haasten om verder te gaan, moeten wij
echter nog iets zeggen betrekkelijk fommige ftukjes, waarin
de Dichter zoo ' t fchijnt, eens regt erotisch heeft willen
zijn, maar, naar ons inzien, wei wat kiefcher had mogen
wezen. Wij bedoelen, om van andere te zwijgen, het Hondje.
In dat ftukje zit Lizet, die een poezlig, rond, vol zoet verlan
gen hartje h a d , angftig te treuren, omdat zij haar hondje,
Fikki genaamd, verloren heeft; al de goede hoedanigheden
van het beestje worden opgegeven en zij bidt maar, dat zij een
hondje als Fikki mag wedervinden, want een hond is alles
waard. Maar de zaken nemen een' andere keer, en zij vond
een hondje weer. V Tweede Fikki was EEN MAN.
De brief, bl. 3 7 , waarin het ongepaste en veelvuldige ge
bruik van Franfche woorden voorzeker door den Dichter
wil worden aangewezen, kwam ons volftrekt niet v o o r , daar
henen te ftrekken, om het befpottelijke van alle affectatie,
zoowel in fpreken als fchrijven , in het licht te (lellen. Het
is hem niet gegeven, boertende de waarheid te zeggen, en
het belagchelijke aan te toonen van hen, die onze rijke moe
dertaal jammerlijk misvormen. Zulks z o u d e , onder anderen,
onzen VAN OOSTERWIJK BRUYN beter toevertrouwd zijn.
Coupletten als het volgende zijn boertig noch geestig (bl. 5 9 ) :
Laatst was de zoon van Dominé
Bij TantE OP de thee;
Maar fi! wat was die jongen ftijf!
Schoon anders regt van lid en lijf,
Hij viel mij toch niets meé.
En nu hebben wij de lezing volbragt tot aan de zelfopoffe
ring van VAN SPEYK. Na dat wij op iedere bladzijde op
vele en velerlei gebreken, ftrijdig tegen alle kunstregelen en
woordvoeging, geftooten hebben, wordt van den Tijd ge
zegd , dat hij den band uiteenfcheurt, die ons bindt aan \
leven en verder:
Maar, Tijd |. eens toch ook ftaan uw vleugelen pal.
Bl. 47 vinden wij Maden op fchade; bl. 91 bloeijen op
bloemen; elders fchade op raden; op vele plaatfen ij op ei,
welke op elkander flaande rijmklanken wij altijd nog als ver-

werpelijk befchouwen; eene verkorting of zamentrekking van
het werkwoord vereenigen, zoo als de Dichter doec, troffen
wij, zoo wij meenen, nergens aan: dat is der taal geweld
aandoen; maar zulke verzenmakers toonen, dat zij de taal
in bedwang hebben; zij kunnen ze kneden!! Wij lezen daar,
dat de Zomer, ons fpoedig begevende, zich met de Lente
weder zal ÉENEN: hoe onjuist bovendien! Bl. 51 vinden
wij, dat als de Winter flaapt, geene liefelijke toonen van
vogelen de lucht beroeren. Wij hebben wel gehoord, dat
een ftorm of onweder de lucht beroert; maar dat de lieve
vogeltjes dat zouden doen, hiervan willen wij onze nachte
galen niet befchuldigen; neen, zangers van het woud, zingt
vrij! wij zullen u liever hooren, dan onzen Dichter. Daarbij
wordt beroeren altijd gebezigd van iets, dat in beweging gebragt en gehouden wordt, en doorgaans fchrik en vrees
aanjaagt.
Nog een enkel woord over het vers op VAN SPEYK.
Wij bezitten de uitmuntende Dichtftukken van LOOTS, S IMONS en anderen, ter vereeuwiging dezer heldendaad, en
de gebeurtenis is te versch en te zeer bekend, o m , wanneer
ze niet op eene regt dichterlijke, treffende, fikfche wijze
behandeld of bezongen wordt, onze belangftelling gaande te
houden. En dan zoo als hier! Men oordeele! Nadac de
Dichter befchreven h a d , waar en met welke zorg VAN
s P E Y K opgevoed w a s , zegt h i j , dat hij leerde het vaderland
beminnen, en dat een held leeft, als hij den dood trotfeert
en er voor fterft, en eindigt dat couplet met den krachtvol,
len regel, een meesterftuk van climax:
VAN SPEYK ftierf ook dien dood! VAN SPEYK kende ook
geen vrees!
Thans gaat hij dien heldendood malen, en het is nu ook tot
vervelens toe herhaling van dezelfde woorden. Wij weten
w e l , dat zulks fomwijlen kracht kan bijzetten aan de uitdruk
king der denkbeelden; maar zeven maal achter eikander dien
dood, dien dood enz. is een cresfendo, dat in ijdelen galm ont
aardt, vooral wanneer er-volftrekt geene verheffing van denk
beelden in zoodanige regels plaats heeft. Verder: de Koning
riep de jeugd ( ? ) . De ftrijd was roemvol. Hollands zeemagt zal den Belg weren, en dus werpt VAN SPEYK zich

den vijand tegen; de boot wordt echter door wind en florm
voortgedreven, en nu is het:
En werpt haar weg met kracht, tot bij der muitren w a l ,
Die muitren daar gereed, daar loerend op haar' val.
De aanval begint, en wordt dus befchreven:
Ras /nellen zij daartoe (?),

in blinde drift ontftoken.

en nu rukt het graauw de vaan omlaag, en om toch den Le*
zer te doen opmerken, dat het de vaan i s , waarvan de Dichter fpreekt, is het: 't graauw rukt de vaan, die vaan, en
feheurt die vaan, en nog eens die vaan, die vaan in fchoonen top verheven. Dat is de inhoud van vijf regels 1 en dan
zegt hij van VAN S P E Y E , dat hij zijnen togtgenoot niet in
het jammer wil doen deelen, en dus waarfchuwt hij :
Neen ! „ Redt « /" /preekt zijn mond; neen ! „ Redt u /"
it zijn taal.
Wij merken op dit noch op al het volgende verder iets aan.
Wat het krachtigst op den fpoed tot ontkomen gewerkt moge
hebben, het fpreken van VAN S P E Y K'S mond (gelijk de
Dichter, zeker tot meerdere duidelijkheid, zoo naïf zegt)
blijft nog altijd een gèwigtig vraagftuk.
Wij eindigen ons verflag, om onze Lezers niet te vervelen.
Wat wij fchfeven, is eene onpartijdige beoordeeling, niï opregte waarheidsliefde en uit eerbied voor de kunst voortgevloeid. Wie het boekje in handen neemt, zal onze kritiek
gematigd vinden. Wij zijn uitvoerig geweest in het aanwijzen van zulk een legio gebreken ter waarfchuwing van ander e n , d i e , door fchrijfjeukte ongeduldig, het Publiek met
hunne rijmelzucht zouden willen lastig vallen. Wie niet wijs
WÜ worden, moge dan toch zoo veel eergevoel hebben, dat
hij zich fchame, wanneer zijn werk op dusdanige wijze naar
verdienfte aan dat Publiek moet worden bekend gemaakt.
Ware de Heer HAVERKAMP waarlijk, zoo als hij gelieft
te zeggen, van zijne zwakheid overtuigd geweest, hij had
zijnen ernst en boert teruggehouden, die nu wel in eeuwige
vergetelheid zal begraven worden. De * weet n n , hoe
men over zijne eerftelingen, die hij bij het inzenden in de
wereld zijne lieve kinderen noemt, denkt, en wij vreezen
m

n

d u s , «onder den hóroskoop te kunnen trekken, of de kunst
der prognosticate te bezitten, dat ze hem het leed niet zul
len fparen, waarvan hij fpreekt:
W a n t , Hemel! als g i j , mij zoo dier,
Eens dienen moest tot fcheurpapier,
Als ' k u ' t geluk zag derven;
Als eens mijn kroost het arme lot
Befchoren was van papiljot,
Ach! ' t was om te bederven.
Befpaart u w ' vader toch dat leed
Op 't p a d , dat gij voor ' t eerst ( ? ) betreedt.
Wij wenfchen hem dus van harte een onderworpen zwijgen
toe. Tantum!

Aliboron, offatyre, fcherts en ernst; door A. E. VAN NOOT
HOORN. Te Zaltbommel, bij J. Noman en Zoon. 18S9.
In gr. 8vo. 257 Bl. f 2 - 80.
„
*„
„
„

"Weet g i j , met wien gij de eer h e b t , te fpreken ? Ik
zal het u zeggen: mijn naam is Aliboron; mijn gewoon
verblijf is tusfchen hemel en aarde, en de taak, mjj opgelegd, beftaat daarin, dat ik de menfchen tot alle zotte
en dwaze daden a a n f p o o r : . . . . in het bijzonder ben ik de
„ befchermgeest.... van die foort van lieden, welke door
„ uiterlijk vertoon van bekwaamheid, deugd of regcfchapen„ held hunne medemenfehen bedotten." Zoo fpreekt de
hoófdperfoon, eene foort van nikker of kabouterman, tot
zekeren Ridmeester K U N o , wien hij in eenige nachtelijke
bijeenkomften allerlei vertellingen, aanmerkingen enz. opdischt. Ziet daar, Lezers! de inkleeding van het werkje.
Wat zullen.wij er overigens van zeggen? Er Is
een ge»
brek, waardoor zoo vele fatyren haar doel misfen — veel
i n , dat te fcherp is. Zoo zal een Leeraar, gelijk hier bladz.
51 wordt geteekend, wel moeijelijk, hopen w i j , te vinden
zijn. Het bevalt ons niet, iemand van eenen achtingwaardigen, nuttigen, en ook voor de menschheid zoo weldadigen
ftand aldus ten tooneele te zien voeren. Is den Schrijver het
origineel bekend, — zulk een verdient niets beters, dan met
naam en toenaam genoemd, en aan de openbare verachting
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prijs gegeven te worden; is het daarentegen eene uit de lucht
gegrepene fchilderij, dan beklagen wij den wanfmaak en de
loszinnigheid des Schrijvers ten deze. Waar en behartigingwaardig i s , wat hij elders zegt van den overvloed van ge
leerden in ons land ,• ten koste van den middelftand; van
Franfche Gouverneurs; van de behandeling der krankzinni
gen e n z . ; menschlievend meer, dan welligt doordacht, laat
hij zich uit over lijfftraffen en gevangenisfen. Een zonder
ling gevoelen vonden wij bladz. 1 3 0 : „ De ongelukkige,
„ dien gij daar ziet, is ter dood veroordeeld. Reeds federt
„ meer dan drie maanden wist h i j , den dood verdiend te
„ hebben, doch had altijd nog eene flaauwe hoop op ver„ zachting der ftraf; thans echter heeft hij de verfchrikke„ lijke zekerheid, dat deze ftraf binnen drie dagen aan hem
„ zal voltrokken worden. Dat noem ik duizend dooden fter„ v e n . . . . Ik ontken geenszins, dat de misdaad de ftraf niet
„ O verdient. — Maar waarom den man niet terftond, toen
„ hij volkomen van zijne misdaad overtuigd w a s , het leven
„ benomen? Kunt gij u eenen afgrijfelijker toeftand fchetfen,
„ dan d i e , waarin een mensch, gezond van ligchaam en hel„ der van geest, den d a g , het u u r , de plaats waar, en de
„ wijze h o e , w e e t , dat een einde aan zijn leven zal worden
„ gemaakt?" Welk een zamenftel is dit weinige, blijkbaar
in ernst gezegde, van onkunde der criminele regtspleging, en
tevens van miskenning van een Christendom, dat juist onder
zulke „ afgrijfelijke" omftandigheden het middel aan de hand
geeft, om de ftraf der wereldlijke geregtigheid te lijden onder
het uitzigt van barmhartigheid te vinden voor de hooge Regtbank des oneindigen!

zijn

De kleine verhalen
over het geheel niet onverdienftelijk. LA.URA voor LEONORA (bladz. 2 2 7 r. 4 . v. o.) is
eene hinderlijke misftelling; gespens ( f p o o k ) , vreemd genoeg
bladz. 1 1 0 ges-pens afgedeeld, geen Nederduitsch woord.
Wij hebben nog wel eenige aanmerkingen; maar Recenfenten krijgen hier weder zoo bitter het hunne, dat wij liever
zwijgen. „ Die foort van lieden is even onmisbaar in de
„ befchaafde maatschappijen, als adders, padden, nachtui„ len, fpinnen en andere dergelijke beminnelijke beesten in de
„ huishouding der natuur; ja warén z i j , gelijk de ratelflan„ gen, kenbaar aan het een of ander teeken, weinigen zou„ den dan zulk een nietig ambt in de maatfchappij be„ kleeden." bladz. 1 1 5 . 't Is toch wat te zeggen! N u , het
is ook eene foort van duiveltje, die het zegt, en wij we
ten , dat de Booze het licht haat; maar, fchoon acte ne
mende van dezen uitval, prijzen wij het door ditzelfde dui
veltje elders met gezond verftand gezegde gaarne aan.

No. XI. Boekbefch. bl. 4 9 0 . r. 12. v. o. leze men: w E LT E N s.

B O E K B E S C H O U W I N G .
J E Z U S ,

hooge

in

zijne

waarde

H O E K S T R A .

verhevenheid,
voor

menfchen,

Ijle Deel.

Vermande. 1 8 3 8 . In gr.

beminnelijkheid
voor gefield

Te Medemblik

door

en
s.

, bij L . C .

8vo. X en 2 0 1 bl. f

1 - 80.

De

E e r w . H O E K S T R A , Predikant bij de D o o p s g e zinden t e Twisk , in Noordholland,
heeft een verheven,
nuttig en aangenaam onderwerp ter behandeling g e k o z e n ,
den Evangeliebedienaar hoogstvvaardig en voor zijne C h r i s telijke hoorders veelzins v r u c h t b a a r , en hierover in dezen eerften bundel veel goeds gezegd. De hier voorkomende twaalf Hukken dragen de volgende opfchriften:
1 . J E Z U S in het gevoel zijner
hooge waarde voor menfchen , naar M A T T H . X I : 2 7 - 3 0 . — 2 . De
ijvervan
J E Z U S
voor de belangen der Godsdienst,
naar
oA N.
I I : 1 2 — 2 2 . — 3 . Navolging
Gods het beginfel
van
J E Z U S
daden,
naar J O A N . V : 1 7 . —
4.
J E Z U S
in levensgevaar,
naar M A T T H . V I I I : 2 6 eerfte gedeelt e . — 5 . J E Z U S inborst als Leer aar,,mix
M A T T H .
XII:
46—50. —
6. J E Z U S
in zijtien omgang,
naar
M A R K . II: 1—12. —
7 . J E Z U S bemoeijing met
lieden
van geringen en verachten ftand,
naar M A T T H . I X :
9—13. —
8 J E Z U S in het beeld van den echten Weldadige , naar M A R K . X : 4 6 — 5 2 . —
9 . De
zachtmoedigheid
van J E Z U S bij het verduren
van Godsdiensthaat , naar L U K . I X : 5 1 — 5 6 . — 1 0 . J E Z U S
onze Trooster bij. het verlies van dierbare
betrekkingen,
naar L U K . V I I : 1 3 laatfte gedeelte. — 11. De hooge
ingenomenheid van J E Z U S met heiïbegeerige
zondaars,
naar L U K . X I X : 1 — 1 0 . —
1 2 . J E Z U S weenende over
Jeruzalem,
naar L U K . X I X : 4 1 .
:

j

Aan deze ftukken nu heeft de Schrijver den vreemden
naam van Voorfiellingen
g e g e v e n , daar het toch blijkbaar Kerkelijke R e d e n e n , o f , zoo als men gewoonlijk
SOEKBESCH.
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z e g t , Leerredenen zijn. N u , deze vooritellingen zijn
dan ook naar vorm en ftijl zeer eenvoudig en tevens dui
delijk : zonder eenige de minlte inleiding vat de Voorfteller terftond zijnen tekst a a n , verklaart denzelven,
en past de diensvolgens gedane befchouwing van J E 
Z U S ten nutte zijner hoorders t o e : verdere verdeeling
van zijn onderwerp geeft hij doorgaans niet. Van dit
laatfte evenwel zijn enkele uitzonderingen, met name de
vijfde Voorftelling, waarin hij uit den tekst tracht aan
te w i j z e n , dat J E Z U S zich door geen tegenftand liet
ontmoedigen;,—• dat zijn werk bij H e m voorging boven
familieaangelegenheden en voedfelgebruik; — dat Hij zij
ne leerlingen innig l i e f h a d ; —- dat godsvrucht bij Hem
hooger gefchat werd dan maagfchap. ( H e t eerfte dunkt
R e e . minder in den tekst te l i g g e n , en het laatfte te
minder tot het t h e m a , J E Z ' U S inborst als
Leeraar,
te b e h o o r e n , en over het geheel niet genoeg eenheid in
dit alles te zijn.) — Eene andere uitzondering ten op
zigte der verdeeling, en zelfs gedeeltelijk ten aanzien der
doorgaande manier van H O E K S T R A , is de tiende Voor
ftelling,
waar de gefchiedenis zelfs minder behandeld
w o r d t , dan men verwacht zou h e b b e n , en men deze
volgende opgave van „ redenen" v i n d t , „ waarom J E „ z u s tot eene kalme gemoedsgefteldheid opwekt bij
„ het verlies van dierbaren: 1. Hij kent G o d als der
„ menfchen Hemelfchen V a d e r , en op dien grond zegt
„ H i j : „ ween n i e t ! " — 2 . Zelf heeft Hij van G o d
„ de magt o n t v a n g e n , om de dooden in het leven terug
„ te r o e p e n , en . o p dien grond zegt H i j : „ w e e n n i e t ! "
„ — 3 . Zelf is Hij de door G o d verordende Stichter
„ van het Koningrijk der Hemelen onder de menfchen,
„ e n op dien grond zegt H i j : „ w e e n n i e t ! " Alleen
het tweede komt R e e . voor hier gepast te z i j n , als uit
de tekstgefchiedenis o n t l e e n d , en alzoo ook 'de tekst zelf
niet als algemeen motto te kunnen gebruikt worden. —
H e t derde v o o r b e e l d , waarin eenige meerdere verdeeling
van de ftof h e e r s c h t , is de twaalfde Voorftelling , waar
deze redenen van J E Z U S weenen over Jeruzalem
wor-
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den befchouwd: „ omdat deze ftad zoo weêrlpannig w a s ,
„ in Hem als den Mesfias aan te n e m e n , — omdat Hij
„ nu voor de laatfte maal dezelve binnentreden z o u ,
„ ten einde er te lijden en te fterven, — omdat Hij
„ d e r z e l v e r ellendig u i t e i n d e , als ftraf voor hare hals„ ftarrigheid, v o o r z a g . " Het tweede kan R e e . in de
woorden van J E Z U S niet v i n d e n , die niet van H é m zelven, maar alleen van de ftad fpreken. Ook in de
hieruit opgemaakte zondaarsliefde van J E Z U S worden
deze drie punten gepast gevolgd. Deze beide laatstgenoemde Voorftellingen h e b b e n , o o k de meeste levendigh e i d : voor het overige toch zijn de hier voorkomende
ftukken wel duidelijk, welmeenend, e r n f t i g ; maar zij
misfen te dikwerf» die aangename verfcheidenheid, welke
bij eenheid zoo zeer behaagt en nuttig i s ; zij hebben
niet zelden iets koels en d r o o g s , dat niet genoeg o p w e k t ; zij misfen althans doorgaans die w a r m t e , dien
g l o e d , dat levendige v u u r , dié edele verheffing, waardoor toehoorder of lezer zich medegefleept en geheel en
al met het onderwerp ingenomen gevoelt. Doch bedenken w i j , dat er verfcheidenheid van gaven i s ; en offchoon dit juist de uitgave van alle Voorftellingen of
Leerredenen nog niet w e t t i g t , doen wij echter hulde aan
die van dezen Christenleeraar, die over den grootften
Leeraar tot zijne hoorders en nu ook lezers heeft willen
fpreken, en daarin doorgaans eéne gezonde denkwijze en
welmeenende belangftelling aan den dag legt.
Indien R e e . zijn oordeel over elke hier voorkomende
Voorftelling moest geven , dan zou hij méér dan één
voorbeeld kunnen a a n v o e r e n , waar het hem v o o r k o m t ,
dat de Spreker het bepaalde o o g p u n t , waaruit hij J E Z U S befchouwen w i l d e , zeer gelukkig uit den tekst
genomen h e e f t , b . v . de l f t e , J E Z U S in het gevoel
zijner hooge waarde voor menfchen , naar M A T T H . X I :
2 7 — 3 0 ; de 3 d e , navolging Gods het beginfel van J E Z U S
daden, naar J O A N . V : 1 7 ; de 8 f t e , J E Z U S in
het beeld (liever: het beeld) van den echten
Weldadige,
naar M A R C . X: 4 6 ~ 5 2 . Maar ook ettelijke andere
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zou R e e . kunnen aanvoeren, waar het hem v o o r k o m t ,
dat zulks minder gelukt i s ; b . v. in de 5de fchijnt het
o n d e r w e r p , J E Z U S inborst als Leer aar, te r u i m , om
dit alleen uit M A T T H . X I I : 46—50 te leeren k e n n e n ;
en in de 6 d e , J E Z U S in zijnen omgang,
datgene niet
te z i j n , wat men in de gefchiedenis der wondergenezing
M A R C .
II: 1—12, zoeken z o u .
V o o r het overige wenfchen wij van harte den besten
zegen over deze welmeenende Voorftellingen, om „ j E „ z u s , " naar des Schrijvers d o e l , „ in zijne verhe„ venheid', beminnelijkheid en hooge waarde voor men„ fchen" meer en meer te doen h o o g a c h t e n , beminnen
en navolgen!

Leerrede

ter

gedachtenisviering

Evangeliebediening
Gemeente

in

te Amfterdam

Te Amfterdam

, bij J .

der

vijfentwintigjarige

de Vereenigde
van

S A M U E L

Muller. 1839.

Doopsgezinde
M U L L E R .

In gr.

8vo.

IV en 44 bl. f :- 6 0 .
Het
is gewoonlijk geene gemakkelijke t a a k , wanneer
de Evangeliedienaar geroepen w o r d t , om bij gelegenhe
den voor zijne Gemeente op te t r e d e n , waarbij zijn ei
gen perfoon mede o p den voorgrond moet worden ge
field. Bij gedachtenisvieringen, gelijk d i e , welke tot
het uitfpreken en in het licht geven van de hier aange
kondigde Leerrede aanleiding g a f , loopt men zoo ligtelijk g e v a a r , om te veel over zichzelven te zeggen. V a n
den anderen kant vordert de gelegenheid des tijds en ook
de wensch des t o e h o o r d e r s , dat men zichzelven toch
ook niet geheel voorbijga.
De middelmaat tusfchen deze beide uiterflen te be
waren , i s , wij herhalen h e t , niet gemakkelijk. H e t is
de l o f , die der feestrede van den hooggeleerden M U L 
L E R , met ruimte t o e k o m t ; eene r e d e , die zich daaren
boven onderfcheidt door belangrijkheid van inhoud, door
helderheid en keurigheid van llijl, Z Q O als wij die uit
' s M a n ' s Leerredenen
kennen.
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D e tekst is Hebr. X I I I : 8 ; het o n d e r w e r p : dat het
godsdienftig
herdenken van onze vereeniging het geloof
aan de onveranderlijkheid
van J E Z U S
C H R I S T U S
in ons verlevendigt
en verfterkt.
In het eerfte deel
w o r d t aangetoond, hoe dat geloof alzoo in ons w o r d t
verfterkt bij de vergankelijkheid
van het aardfche,
bij
de woelingen in de Kerk van C H R I S T U S , bij de ontrouw van zijne belijders.
In het tweede deel wordt
daaruit afgeleid de verpligting tot ootmoedige
dankbaarheid', tot vernieuwde gehechtheid aan
C H R I S T U S ,
tot bemoedigend vertrouwen.
Zeer gepast worden in
het eerfte deel de bijzonderheden ingevlochten, wier herinnering der Gemeente en den Leeraar belangrijk zijn
moesten.
Wij wenfeheri den waardigen Hoogleeraar nog lange
jaren van werkzaamheid en kracht t o e , en Gods besten
zegen over zijne verdere Evangeliedienst'!

Géjfyhiederfs der Israèliten vóór de tijden van J E Z U S ;
door\\
j . HESZ.
Tweede Druk.
Vilde Deel.
Te
Amjlerdam,
bij J . F . Schleijer. 1839. In gr. 8vo.
374 Bl. f 3 - 7 5 .
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V e r v o l g w k e n kunnen wij doorgaans flechts met een
kort w o e r d ' aanmelden.. Men houde onS dit dus ten
aanzien van N ° . 1—3 ten goede.
H e t aevende Deel der nuttige Israëlitifèfi
Gefchiedfids van H E s z loopt tot 2 Sam. X I V . De" "if v o e r i n g
blijft lof verdienen.
--,/ *
D e E e r w , R A D I J S levert in dit Stuk ruim 20 Vertoogen uit de gefchiedenis en redenen van onzen Heer.
W i j wenfchen aan hetzelve een goed onthaal in vele
Christelijke huisgezinnen, en bidden G o d s zegen over
de lezing van het vele n u t t i g e , dat hier voorkomt. Veel
n i e u w s , in denkbeelden of oogpunten , bevat het gefchrift , ook dit gedeelte, n i e t ; maar het i s , wat het
wil z i j n , een n u t t i g , (lichtelijk Huisboek.
De tweede bundel over D A N i ë L van den E e r w .
L A A N
bevat vijf Leerredenen over Hoofdft. V , V I ;
eene over V I I : 1 3 , 1 4 ; twee over I X ; eene over X I I :
2 , 3 , eji eene over X I I : 13. Z e zijn over het geheel
verftandig, nuttig en gemoedelijk. De E e r w . Schrijver
hield zich o v e r t u i g d , (bladz. 175) dat eene behandeling
van de zes laatfte Hoofdftukken dézes Bijbelboeks, in
derzelver g e h e e l , „ minder gefchikt zoude wezen voor
„ den Christelijken predikftoel, dan wel voor den Boeker
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„ h a n d e l . " Dat hier echter het een en ander gedrukt
i s , waarvan men het omgekeerde zou kunnen z e g g e n ,
zou Ree., met alle a c h t i n g ' v o o r de geleerdheid en kun
de van den braven L A A N , niet geheel durven ontken
nen. De toepasfing der laatfte Leerrede begint v r e e m d :
„ W a n n e e r , in het jaar 1 7 0 2 , W I L L E M de Derde,
„ Koning van Engeland
en Stadhouder der Nederlan„ den, op zijn fterfbed l a g , en dë Graaf
van,Albe„ marle hem een kort verflag deed van de toedragt der
„ zaken in Holland,
was het eenige a n t w o o r d , hetwelk
„ hij van den ftervenden Vorst o n t v i n g : Ik nader tot
„ mijnende.
( * ) E n dit i s , M . H . ! het flot der ge„ fchiedenis van alle menfchen," e n z . — Oofedeze arbeid
van den grijzen L A A N ftichte het bedoelde n u t !
Q

Van het onder N . 4 aangekondigde werk moeten wij
iets meer zeggen. H e t Engelfche,
op den titel genoem
de , gefchrift werd den Heere V A N K O E T S V E L D ter
vertaling aangeboden. Hij las h e t , en . b e v o n d , dat h e t ,
na eene inleiding, de gebeden b e h e l s d e , zoo als die naai
de orde der Bijbelboeken worden aangetroffen, gevolgd
door het gefchiedverhaal der v e r h o o r i n g , met bijvoeging
van eenige der merkwaardigfte dankzeggingen en lofzan
gen , en eindelijk van de voornaamfte bijbelfche gezegden,
waarin het gebed w o r d t aangeprezen en b e f t u u r d , of
verhooring daarop toegezegd. Z u l k eene verzameling van
Bijbelplaatfen ( w a n t meer is het niet) achtte de E e r w .
V A N
K O E T S V E L D
voor vertaling minder gefchikt,
en het was h e m , „ als Nederlander,
aangenamer, de
„ vruchten van eigen nadenken en onderzoek mede te
„ deelen, dan vreemde vruchten op den vaderlandfchen
„ grond over te p l a n t e n . " Hij bewerkte de b o u w f t o f ,
in T I N C H E R ' S werk v o o r h a n d e n , minder om de ge
fchiedenis der gébeds-verhooring,,
meer om eene bijdrage
te leveren tot de gefchiedenis der aanbidding van God,
gelijk die in den Bijbel voorkomt.
. Z o o ontftond dit
(*) „ Je tire vers ma fin"
Hist. D. X V I I , bl. 107.

Z'm WAG K NAAR, Vaderl.

werk , van hetwelk wij eenig, hoewel k o r t , verllag willen geven.
Eene inleiding gaat v o o r a f , over den a a r d , het doel
en het nut des gebeds in het algemeen, waarbij de Schrijver zijne lezers op het (landpunt p l a a t s t , van waar hij
w e n s c h t , dat zij zijnen arbeid zullen befchouwen.
Hij
wenscht uit den Bijbel zei ven in voorbeelden te doen
zien , hoe en wat men bidden moet. Het zijn dus minder de uitdrukkingen
der daar voorkomende g e b e d e n ,
dan de geest,
waarin deze gebezigd w o r d e n ; minder de
omftandigheden, waarin zich de bidders bevinden, (fchoon
V A N
K O E T S V E L D ,
als verftandig Bijbeluitlegger,
niet v e r z u i m t , ook hierop acht te (laan) maar meer h u n
gemoedsbeftaan,
ons ten voorbedde,
gelijk de titel zegt.
Hetgeen uit dat oogpunt in de gefchiedenis der oude
wereld ( d . i. vóór A B R A H A M ) te vinden i s , levert
de ftof tot een eerfte Hoofdftuk. Eigenlijke gebeden
vindt men hier n i e t ; daarentegen wel f p o r e n , hoe. zich
de eerfte menfchen , K A Ï N , de tijdgenooten van E N o
(Gen. I V : 2 6 ) H E N O C H , N O A C H , het b i d d e n , den
omgang met G o d voorftelden, en hoe z i j , overeenkomftig die 'voorftelling, G o d aanbaden. De w e n k e n , die
de aartsvaderlijke
gefchiedenis voor het doel des Schrijvers aan de hand g e e f t , maken den inhoud ujt van het
tweede Hoofdftuk. Men vindt hier. niet alleen grond t o t
bepaling der wijze van aanbidding,
maar ook een meer
uitvoerig gebed zelf,
Gen. X V I I I . È é n e opmerking
willen wij affchrijven.
„ Wij vinden hier h e r n i e u w d e ,
„ verdubbelde b e d e n , tot zes malen toe. Zoo treffen
„ wij ook later gebeden a a n , met dubbelen aandrang
„ h e r h a a l d , tot dat zij eindelijk verhoord worden. H e t
„ menfchelijke hiervan is de gedachte, als of G o d door
„ fterken aandrang wordt b e w o g e n , overgehaald, zich
„ laat verbidden.
De altijd geldende waarheid i s , dat
„ wij menfchen, in ons eigen g e b e d , a a n d r a n g , klim„ ming van g e d a c h t e n , van begeerte en v e r t r o u w e n ,
„ noodig h e b b e n ; totdat w i j , in de blijde hoop der ver„ h o o r i n g , het volle Amen op ons gebed kunnen uit-
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„ fpreken." Zierdaar eigenlijk, voegen wij er b i j , de
r e d e n , waarom men moet bidden en niet
vertragen.
(Luk. X V I I I : 1.) I S A Ü K ( * ) levert w e i n i g ; J A K O B
meerdere , zelfs vele ftof. De klagten en uitboezemingen
van J O B nemen hier en daar het karakter van gebeden
a a n , of gaan wel in eigenlijke gebeden 'over. Niet ten
onregte bekomt alzoo het naar hem genoemde boek een
afzonderlijk
het derde Hoofdftuk.
Gebed,
voorbede
enz. bij M o; z E s en de tot zijne gefchiedenis behoorende
perfonen zijn begrepen in het vierde H o o f d f t u k ; waarbij
of er, friester/land
en nationale , godstJienftige
volks
liederen eene/gepaste plaats vinden. O o k w o r d t de proe
ve v*n een^ onverhoord gebed (Deut. I I I : 23—25) wel
niet voorbijgezien, m a a r , onzes i n z i e n s , w a t al te kort
(wij fchreven b i j n a : oppervlakkig) behandeld. Wij kun
nen overigens noch dit H o o f d f t u k , noch het zesde,
(het
volk Israels
onder J O Z U A en de Rigteren)
noch het
zevende
( s A M u ë L ) in de bijzonderheden doorloopen.
Overgeflagen vinden wij n i e t s , dat in het beftek van den
Schrijver vallen k o n ; veel ^oeds gezegd bij gepaste ge
legenheid , b . v. bij J E F T H A over de geloften,
over
de profetenfcholen
bij S A M U Ü L .
Dat de moeder van
den laatften hier eene waardige plaats i n n e e m t , fpreekt
van zelf. D A V I D en zijne Pfalmen vullen de twee
overige H o o f d f t u k k e n , het achtfte en negende; waarna
eene Bloemlezing van gebeden uit de zangen van Israël,
onder elf verfchillende rubrieken verzameld, dit D e e l b e fluit.
Wij hebben het (behoudens eenige aanmerkingen,
maar waarover wij met den b e k w a m e n , hartelijken en ,
uit het Voorberigt te oordeelen, jovialen (in den besten
z i n ) Schrijver geene lans willen breken) met zeer veel
genoegen gelezen, en wachten met verlangen het vervolg.
y

(*) De Redactie, niet in de gelegenheid om het hier aangekondigde werk te zien, verwondert zich, hier het belang
rijke voorbeeld van ABRAHAM niet vermeld te vinden, en
weet niet, of dit bij den Eerw. Schrijver, dan wel bij den
Berigtgever ligge; zij kon deze leemte echter niet onopgemerkt laten.

E e n paar woorden — meer is niet noodig — over
N<\ 5 mógen dit verflag befluiten. Behalve de Feestrede
van den waardïgen grijsaard z e i v e n , naar aanleiding van
Pf. L X X I : 5 — 9 , getuigende van een geoefend verftand
en een edel h a r t , vindt de lezer hier een eenvoudig en
hartelijk v e r h a a l , hoe het f e e s t , ook door eene Leerrede van den b e h u w d z o o n des feestvierende?! L e e r a a r s ,
D * . G o o s z E * r , Predikant te Eibergen , {des namiddags gehouden) over P/alm 1 2 8 , en door eene Avondrede van den Schrijver z e i v e n , zoon van defc „ Jubel„ greis" gelijk de Duitfchers
z e g g e n , o.ver . Thesf.
V : 1 8 , opgeluisterd werd. — D a t zich d e ^ o n t houde , over dergelijke taal des h a r t e n , d o o £ -bëteïuftellende betrekkingen alleen ten volle te verftaan, haren
kouden adem te b l a z e n !
•

Over de Privilegiën
van den Roemfchen Stoel,
trekking
tot de Regering
van den Staat,
regtskundig
oogpunt
befchouwd,
door Dr.
B R E T S C H N E I D E R .
Te Zaltbommel,
by
man en Z o o n . 1839. In gr. 8vo. 58 Bl. f :

in beuit een
H . G.
J. No- 75.

Bij de oneenigheden, die thans heerfchen tusfchen de
Pruisfifche en Paufelijke Regering, beroept zich de R o o m fche Stoel op zijne Privilegiën. De Paufelijke Regering
beweert namelijk, dat de geheele volheid der wetgevende
en uitvoerende magt in de Kerk aan haar uitfluitend is
o p g e d r a g e n ; dat haar derhalve a l l e e n , en met uitfluiting
van a n d e r e n , het regt t o e k o m t , om Bisfchoppen te benoemen , te inftalleren, te oordeelen en * af te zetten ,
algemeene Kerkvergaderingen zamen te r o e p e n , te leiden,
derzelver befluiten te bevestigen of te v e r w e r p e n , en
beflisfende en algemeen verbindende regels over geloof,
tucht en inrigting der Kerk te bepalen. Onder hetzelfde
denkbeeld van privilegie vallen de v o o r r e g t e n , waarop
zij voor de Bisfchoppen, als hare plaatsbekleeders, aanfpraak maakt. Deze bewering geeft den geleerden Schrij-
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ver aanleiding, om den aard en de regtmatigheid van
dit privilegie, naar de gronden van regt en gefchiedenis,
te behandelen,. Hij herinnert vooraf de algemeene grond
beginfelen des regts omtrent de privilegiën.
Privilegie
beteekent: eene voor eenen enkelen gegevene, het regt
van een bijzonder perfoon bepalende w e t ; öf het betee
k e n t : een voorregt. D e privilegiën worden verdeeld in
r e g t e n , welke aan eenen perfoon gegeven, en in de z o o 
danige, welke aan eene zaak verbonden worden.
Om
wettig te z i j n , behoort men voor een privilegie een in
regten geldend 'bewijs van verkrijging
te kunnen aanvoe
ren. De eenige in regten geldende bewijzen van verkrij
ging z i j n : , e e n e uitdrukkelijke w e t , welke van de regtmatige wetgevende magt u i t g a a t , of de onheugelijke ge
woonte. T o t geldigheid van het y e g f \ v a n gewoonte
w o r d t v e r e i s c h t , dat zjL, n o c h Fëg4| de goede z e d e n ,
noch tegen het g e z o n d vfirftand mag ftrijden; dat zij
gedurende langen "tijd op eene gelijkvormige wijze moet
uitgeoefend zijn. Vervolgens toont de Schrijver a a n ,
in welke gevallen een privilegie ophoudt en tot hoe ver
zich hetzelve uitflrekt. — Volgens de theorie van het
Roomfche H o f , gaan de privilegiën van de Bisfchoppelijke waardigheid alle van den heiligen Stoel u i t , welke
uitfluitend de bezitter is van de geheele volheid der w e t 
gevende en uitvoerende m a g t , en van wien elke B i s 
fchop oorfpronkelijk de regten van zijn ambt ontvangt.
De gewigtigfte vraag is derhalve d i e , naar het bewijs
van verkrijging,
volgens hetwelk deze geheele volheid
van magt uitfluitend aan den Roomfchen Stoel toekomt.
Hiertoe wijst men ons o p het Goddelijk karakter des
Christendoms. M a a r daaruit volgt fliechts' een privilegie
voor dé geheele K e r k , namelijk te beftaan zonder eenig
verlof van eenig aardsch w e t g e v e r , maar geenszins een
p r i v i l e g i e , dat een enkel l i d , b . v . de Roomfche Bisfchoppen bezitten tegenover de andere léden der K e r k .
M e n gevoelde dit ook van d e zijde van Rome, en zocht
daarom het privilegie van den Roomfchen Stoel van
twee bijzondere uitfpraken van C H R I S T U S af te lei-
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den. Matth, X V I : 18:
,, Gif zift Petrus,
en op deze
rots wil ik mijne gemeente bouwen, en de poorten der
hel zullen dezelve niet overweldigen
en Joann. X X I :
1 5 — 1 7 , alwaar J E Z U S op de driemaal aan P E T R U S
herhaalde v r a a g , of hij Hem liefheeft, driemaal ant
w o o r d t : „weid mijne fchapen."
De Schrijver bewijst,
dat beide deze plaatfen geen aan P E T R U S toegekend
privilegie bevatten. M a a r nu doet zich de vraag o p ,
of het misfchien uit het regt der gewoonte in de eerfte
Kerk bewijsbaar zij. — Dat er zich in de Apostolifche
Kerk geen fpoor van eenig primaat o p d o e t , is bekend.
H e t tegendeel blijkt uit Hand. X I : 1 . v l g . , X I I I : 1 - 3 ,
X V : 1 . vlg. , 1 Kor. I: 1 2 . v l g . , I I I : 3 - 2 3 en Gal.
I I : 2 — 1 6 . P E T R U S zelf noemt zich een Apostel,
een
Medeöuderling,
I Petr. I: 1 en 2 Petri I: 1 , 1 Pelr.
V : 1 . Voor den Opperherder
verklaart hij geenszins
z i c h z e l v e n , maar uitdrukkelijk C H R I S T U S , 1 Petr.
V : 4 . Evenmin vinden wij in de Kerk der eerfte drie
eeuwen fpoor hoegenaamd van eenig privilegie des primaats. — Z o o was het met de Kerk gefield, t o e n ,
in het begin der vierde e e u w , Keizer C O N S T A N T IJ N
tot het Christendom o v e r g i n g , en hetzelve tot G o d s 
dienst van het H o f m a a k t e ; want Godsdienst van den
Staat werd het Christendom eerst bijna eene eeuw later.
V a n dat oogenblik fielden zich de Keizers aan het hoofd
van het Kerkbeftuur. Evenzeer waren zij zonder tegenfpraak Opperheeren der Bisfchoppen, die ook den Kei
zer als zoodanig erkenden. De Keizers benoemden Bis
fchoppen , zetteden ze af, of herftelden ze. — W a t nu
betreft de Vorften der nieuwere Staten , na den onder
gang van het westerfche Romeinfche Keizerrijk, de Schrij
ver toont aan , dat noch de Frankifche Koningen , noch
de Duitfche
Keizers den Bisfchop van Rome als eene
foort van Mederegent in hun Rijk aanzagen, of aan hem
de volheid van magt over de Kerk in hun Rijk gaven.
Onder anderen verrigtte K A R E L de Groote eene. menigte
daden van kerkelijke oppermagt. Nadat echter G R E G O R I U S
V I I in het jaar 1 0 7 3 den Roomfchen Bis-

DE

PRIVILEGIËN

VAN

D E N

ROOMSCHEN

STOEL.

605

fchopszetel beklommen h a d , hebben de Roomfche Bisfchoppen begonnen aanfpraak te maken , Pausfen te zijn,
d. i. door G o d en C H R I S T U S gefielde Opperheeren
van alle Christelijke gemeenten op a a r d e , aan wie de
volheid der wetgevende en uitvoerende magt gefchonken
w a s . Eene zoodanige aanfpraak kon men flechts aan
vangen te maken en te doen gelden in eenen tijd, waarin
r u w h e i d , woestheid en grove onwetendheid heerschten,
en waarin de ftaatsinrigtingen zoodanig ontbonden waren,
als in de door Onze nieuwere Pausfen zoo hoog gepre
zene Middeleeuwen. De'Pausfen zochten hunne privile
giën als regten van gewoonte te doen erkennen, waartoe
de verzameling van ondergefchovene decretalen,
of z o o 
genaamde decretalen van I S I D O R U S , dienen moesten.
D a t deze decretalen
valsch en verdicht z i j n , is eene
bekende z a a k , welke zelfs de Roomfche Schrijvers van
lateren tijd zelve erkennen moeten. Indien men echter
zeggen w i l d e , dat de Paufelijke privilegiën dan toch van
de twaalfde eeuw af erkend geworden z i j n , en diens
volgens ten m i n d e de gewoonte van zeven eeuwen voor
zich h e b b e n , dan getuigt de gefchiedenis, van het laatst
der 11de eeuw a f , van een' gedurigen ftrijd tusfchen de
regten van den Paus en die der V o r f t e n , waarbij de
overwinning nu eens op de zijde van den eerfte, dan
weder op die der laatften w a s . Beweringen en daadza
ken ftaan van weerskanten tegen elkander o v e r , zoodat
uit a l , wat gebeurd i s , in regten niets kan worden af
geleid. De Generaal derjezuiten L A I N E Z kon het zelfs
in de 16de eeuw op het Concilie te Trente niet eens
gedaan krijgen, de aldaar verzamelde Bisfchoppen te be
wegen , om de grondftelling te e r k e n n e n , dat de B i s fchoppelijke magt flechts een uitvloeifel van den P a u felijken Stoel zij. De Franfche en Spaanfche Bisfchop
pen hielden zoo flellig het tegendeel v a s t , dat het C o n 
cilie in de 23fte z i t t i n g , cap. 4 , integendeel vastftelde,
dat de Bisfchoppen de opvolgers der Apostelen waren.
Ook (lelden de Duitfche Kathohjke Aartsbisfchoppen op
het Congres te Bad-Ems in het jaar 1784 v a s t : dat de
1
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Vafallen-eed, waarmede de Bisfchoppen federt den tijd
van G R E G O R I U S V I I den Paus onvoorwaardelijke ge
hoorzaamheid beloven m o e s t e n , afgefchaft, en alle Pau
felijke bullen en befluiten flechts -dari kracht van wet
verkrijgen z o u d e n , wanneer de overige Bisfchoppen hun
ne toeftemming daartoe zouden gegeven hebben ; dat men
toeftemmen m o e s t , dat de Bisfchoppen niet alleen flechts
Mandataris/en
en Vicarisfen van den Paus waren, maar
de regten b e z a t e n , welke volgens het episcopaal ftelfel
aan de Bisfchoppen toekwamen. — V a t men dit alles
te z a m e n , dan heeft alzoo het privilegie van opperheerfchappij in de Christenheid over geloof, tucht en kerki n r i g t i n g , waarop de Roomfche Stoel aanfpraak m a a k t ,
geenen in regten beflaanbaren titel van verkrijging. H e t
rust noch op eene verklaring van den Goddelijken Stich'ter der K e r k , noch op een behoorlijk overgebragt regt
van g e w o o n t e ; het heeft nooit eene algemeene en duur
zame erkenning gevonden $ maar is fteeds op eene in
regten geldige wijze tegengefproken geworden. D a t de
Roomfche Stoel zichzelven dit privilegie t o e k e n t , kan
van geene kracht in regten z i j n , omdat geen privilegie
geldig is, wanneer het óf tegen de welverkregene regten
van eenen d e r d e n , óf met bepaaldelijk daar tegenovergeftelde bepalingen flrijdt, óf geenen in regten geldigen
titel van verkrijging aanwijzen k a n . — M a a r al ware
ook het Paufelijk privilegie in Duitschland
tot aan de
Hervorming volledig erkend g e w o r d e n , dan zou hetzelve
t o c h door onderfcheidene Staatsverdragen, door den Augsburgfchen geloofsvrede in 1535, door den Westfaalfchen
vrede in 1 6 4 8 , en nu laatftelijk door de Weener C o n gresacte van 1 8 1 5 , geheel afgefchaft zijn.
T e n befluite maakt B R E T S C H N E I D E R van dit al
les een zeer doeltreffend gebruik tot wederlegging van
hetgeen onder anderen door den beruchten G Ö R R E S in
zijnen Athanafius
en de Triariër
beweerd w o r d t , daar
zij de Paufelijke privilegiën met alle geweld tegen de
Protestanten willen doen gelden. Dat men zulk eene
wederlegging der Paufelijke aanmatigingen niet onnoodig
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behoeft te a c h t e n , blijkt uit den vijandigen g e e s t , die
zich, zelfs in zulke uitdrukkingen van G Ö R R E S open
b a a r t , waar hij den fchijn van verdraagzaamheid aan
n e e m t , b . v., waar hij z e g t : „ D e Katholijken beftrij„ den het beilaan der-Protestanten n i e t ; daar God hen
„ toegelaten
heeft,
moet het hun wel z i j n . "
B R E T S C H N E I D E R
merkt hierop te regt a a n : „ D i t toe„ laten (hetwelk het Protestantisme o p ééne rij met den
„ Boozen fielt) had daardoor p l a a t s , dat het zwaard
„ der Katholijke Vorflen in den Smalkaldifchen
en der„ tigjarigen oorlog niet magtig genoeg w a s , om de P r o „ testanten te verdelgen. M o g t het eenmaal magtig ge„ noeg w o r d e n , dan hield voor* den Heer G Ö R R E S
„ die Goddelijke toelating o p , welke ons beflaan r e k t ,
„ en naar zijn gevoelen zou het dan de tijd z i j n , om
„ het Roomfche oordeel van verdoemenis aan ons te
„ v o l t r e k k e n . " — Als een voorbeeld van allerbefppttelijkst misbruik van de Heilige S c h r i f t , om hunne kwade
zaak te verdedigen, vindfe ook nog het volgende uit de
ze Verhandeling eene plaats : „ H e t is b e k e n d , dat de
„ Pausfen de p l a a t s , Luk. X X I I : 3 8 : En zij
zeiden,
„ Heer,
ziet hier twee zwaarden,
en hij zeide
tot
„ hen, het is genoeg,
menigvuldig gebruikten ten be„ w i j z e , dat C H R I S T U S hun niet alleen het geeste„ lijke , maar ook , het wereldlijke zwaard g e g e v e n , en
„ daarmede het regt opgedragen h a d , om Keizejs en
„ Koningen te rigten en af te z e t t e n . "
Recenfent las reeds vroeger deze Verhandeling van
den verdienftelijken B R E T S C H N E I D E R met groot ge
noegen in de Allgemeine
Kirchenzeitung
van dit j a a r ,
en h o o p t , dat de in dit verflag geleverde fchets derzelve
genoegzaam zal zijn tot aanprijzing, en dat de gelegen
heid, door deze afzonderlijke uitgave in onze taal onzen
Landgenooten aangeboden, door velen moge gebruikt
w o r d e n , om in de gewigtige z a a k , die hiet behandeld
w o r d t , het ware van het valfche te Ieeren onderfcheiden. — Behalve enkele misilellingen, waaronder opkondiging
in plaats van opzegging,
heeft de Vertaler
zich loffelijk van zijne taak gekweten.
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In de vierde Aflevering met b l . 257 begint het practifche gedeelte van dit theoretisch-practisch
Handboek,
waarvan het theoretifche gedeelte door ons reeds behan
deld is. Het wordt nog door twee Afleveringen voort
gezet en eindigt met bl. 504. O p b l . 505 wordt een
bijvoegfel g e v o n d e n , bevattende eene Proeve van een
ftelfel,
aangaande de werktuigelijke
Geneesmiddelleer,
gegrond op de gedaante der werktuigelijke
geneesmidde
len , 505 — 536. Het werk wordt befloten met de L i t 
teratuur der Inflrumenten- en Verbandenleer.
D i t practifche
gedeelte wordt in twee Afdeelingen
gefplitst, waarvan de eerfte de algemeene Heelkundige
Gereedfchappen, de tweede de bijzondere Heelkundige
Gereedfchappen befchrijft, en dus ter toelichting verftrekt van de werktuigen e n z . , wier afbeelding op 44
Platen gevonden w o r d t .
W i j zullen ons bij de aankondiging en beoordeeling
van dit gedeelte kunnen b e k o r t e n , omdat het onderwerp
in ii deszelfs bijzonderheden na te gaan ons tot eene al
te uitgebreide mededeeling zoude brengen. E l k werk
tuig als 't ware te willen o n t l e d e n , het gebrekkige aan
te wijzen, verbeteringen op te g e v e n , zoude nagenoeg
gelijk liaan met eene eigene bewerking van dit onder
w e r p . Niets is bovendien moeijelijker, dan de beoor
deeling van w e r k t u i g e n , vooral met betrekking tot daarbijgevoegde veranderingen. Indien een nieuw eigenaardig
werktuig flechts geene grove gebreken o p l e v e r t , is het
als een bijzonder eigendom van den vinder te befchou
w e n , die er zich op eene hem eigen gewordene wijze
van behandeling, door de o n d e r v i n d i n g , van weet te
bedienen. O f zoo vele werktuigen eene volftrekte be-
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hoe/te z i j n , tot eene behoorlijke en doeltreffende uitoe
fening der Heelkunde, is eene andere v r a a g , die wij
niet gaarne tqeftemmend zouden willen beantwoorden.
In rust en v r e d e , waar de beoefening der Heelkunde met
befpiegelingen gepaard kan g a a n , groeit het getal der
heelkundige werktuigen a a n , zonder dat er de kunst dik
wijls veel bij w i n t ; op het flagveld, waar men met
k r a c h t , nadruk en fpoed handelen m o e t , worden met
weinige en eenvoudige werktuigen de belangrijkfte kunst
bewerkingen verrigt; en werd die plaats de fchool, van
welke met geringe middelen groote m a n n e n , als T H E 
D E N ,
S C H M U C K E R ,
L A R R E Y
en anderen, uit
gingen en der kunst fchitterende aanwinften bezorgd
hebben.
De Schrijver bevestigt in zekeren zin ook dit gezegde
door eene foort van korte inleiding of vooraffpraak,
welke in § 1 aan het hoofd dezer Afdeeling geplaatst i s ,
in welke hij tevens reden geeft, w a a r o m , en te r e g t ,
hij de verloskundige niet meer onder de heelkundige werk
tuigen heeft opgenomen, zoo als hij dit vroeger gedaan
heeft. Tevens ontvouwt hij zijn aangenomen fystema
der werktuigelijke geneesmiddelleer, waardoor hij tot eene
eigenaardige rangfchikking dezer werktuigen op het einde
van dit werk gekomen i s . De Schrijver deelt zelf het
onvermijdelijk gebrekkige van zulk eene rangfchikking
m e d e ; het is te wenfchen, dat de goede uitkomften,
welke h e t ' zoude kunnen aanbieden , door den tijd ver
wezenlijkt zullen worden.
N a dit gezegd te h e b b e n , gaat hij in Hoofdft. I over
tot de befchrijving van eenige vervoeringstoeflellen, en
befchouwt in Hoofdft. I I tafels ter verrigting van kunst
bewerkingen , in Hoofdft. I I I de ziekenbedden, en in
Hoofdft. I V zoogenoemde ziekenligters.
W a t de ver
voeringstoeflellen betreft, die wel het meest te pas zullen
komen bij verwondingen op het flagveld, zoo zullen de
eenvoudigfte, om welbekende redenen, fteeds de doelmatigfte en bmikbaarfte wezen.
De draagftoel van T O B E E , niet F O B E R , Z O O als
BOEKBESCH.
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o p eene andere plaats gelezen w o r d t , kan desgelijks on
der de zeer zam en gefielde werktuigen gerekend worden.
W a t de afbeelding der t a f e l , op i% verkleind, op pl. 1.
lig. 4 betreft, hoe zindelijk deze afbeelding ook bewerkt
i s , wij houden het voor hoogst moeijelijk, o m , vol
gens de afbeelding en befchrijving, van haar een juist
denkbeeld te verkrijgen, vooral om door eenen werkman
naar die afbeelding te laten werken. Zulke zamengeflelde en dus tevens zeer kostbare werktuigen zijn alleen
te verkrijgen in groote ziekeninrigtingen, waar tevens
de handen door een flelfel van bezuiniging niet gebon
den zijn. Van vele dezer werktuigen kan gezegd wor
den (waarmede de Schrijver dit Hoofdftuk fluit): „ D e z e
„ ligter is alleen voor ziekeninrigtingen gefchikt, en de
„ uitvinding daarvan veelligt geestiger uitgedacht dan
„ practisch b r u i k b a a r . "
De Schrijver gaat thans in de volgende Hoofdftukken
v o o r t , bij afwisfeling, nu eens werktuigen,- dan we
derom verbandtoeftellen te befchrijven. Het werk wordt
dus als van gemengden inhoud en de draad telkens af
gebroken. Stelfelmatig worden de werktuigen tot de eene
of andere kunstbewerking met derzelver verbandtoeftellen
v e r b o n d e n ; maar voor beginnende kunstoefenaren inzon
derheid zal daardoor dit Handboek niet bruikbaarder
worden.
D e afbeelding van de eigenlijke verbandflukken laten
d o o r g a a n s , tot een goed begrip van dezelve, v e e l t e
wenfchen o v e r , omdat zij geen' zoo flandvastigen vorm
aannemen en b e w a r e n , als zulks het geval is met eigen
lijke heelkundige w e r k t u i g e n , vooral wanneer die u i t e e n
of ander metaal vervaardigd zijn. Wanneer derzelver
aanlegging ook uit de befchrijving van de handgrepen
moet geleerd w o r d e n , zal deze veel moeite kosten, veel
tijd vereifchen, en toch niet altijd doel treffen.
Sedert
eenigen tijd heeft vereenvoudiging ook hier veel veld ge
wonnen , en wanneer men nu maar niet tot een ander
uiterfle v e r v a l t , zoo zullen en kunst en lijders er niet
bij verloren hebben.
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W a t van de verbanden gezegd i s , kan ook op de
werktuigen toepasfelijk gemaakt worden. Op den duur
worden werktuigen u i t g e d a c h t , veranderingen, zooge
noemde verbeteringen a a n g e b r a g t ; daardoor komen an
dere in onbruik. Het is dus moeijelijk, eene volledige
verzameling, een zoogenoemd heelkundig wapenhuis be
hoorlijk in te rigten. T o t zoodanig doel is hier niet
alles bijeenverzameld; voor een Handboek had veilig
nog het een en a n d e r , hetwelk geheel verouderd i s ,
weggelaten kunnen worden.
Hetgeen echter op de Platen is afgebeeld, kan gezegd
worden doorgaans zindelijk, net en duidelijk voorgefteld
te zijn ; eene -groote verdienfte, dat hiermede door alle
Afleveringen volgehouden is , en dat de ijver bij de laatfte
Platen niet verflaauwd is. Heeft men op de uitvoering
van enkele figuren hier en daar iets aran te m e r k e n , het
geheel voldoet aan de boven vermelde vereischten.
Tot
dusverre blijft ook de p e r s , van welke de Heer V A N
D E N
H E U V E L L
zich b e d i e n t , zich gelijk, en onder
fcheiden de uitgaven van geneeskundige werken zich voordeelig bij die van anderen. — Dit gedeelte (het eigen
lijk practifche) met de aankondiging en beoordeeling van
het eerfte of theoretifche gedeelte vergelijkende, zal men,
met terhandneming van de P l a t e n , de doorgaande ver
deeling van dit tweede gedeelte voldoende leeren kennen.
Het practifche gedeelte nog eens te doorloopen, gelijk
wij het theoretifche gedaan h e b b e n , zoude ons in her
halingen hebben doen vervallen ; eene kritifche befchouwing van fommige werktuigen ons te verre henen geleid
hebben , vooral bij het verfchil, hetwelk er nog beftaat,
bij die van latere uitvinding. W i j wijzen hier alleen o p
den ftrijd, door de vinding der fteen verbrijzeling en de
daartoe benoodigde en reeds veranderde werktuigen o p 
gewekt.
Over het algemeen heeft de Vertaler zich te veel aan
de Hoogduitfche woordvoeging g e h o u d e n , zoo als dit
ook reeds bij de beoordeeling van het eerfte gedeelte is
aangemerkt, waardoor de ftijl dikwijls iets gewrongens
Ss 2
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heeft verkregen.
Doorgaande fchijnt echter aan dit
tweede gedeelte eene naauwkeuriger herziening belleed
te zijn.

Wijsgierige Verhandelingen over de Bovennatuur-, Zedeiunde
en Rede Godsdienst; door j . A. BAKKER, Te Rotterdam,
bij M. Wijt en Zonen. 1837. In gr. 8vo. XII en 230 bl.
/2-40.
D e z e bundel bevat de volgende rubrieken: I. Verhandeling
over de Beginfels (d. i. Grondbeginfelen in onderfcheidene
vakken van 's menfchen befpiegelende en gedragregelende ken.
nis.) I I . Hoofdpunten eener wetenfchappelijke befchouwing
van den mensch als denkend wezen. I I I . Hoofdpunten eener
wetenfchappelijke Zedekunde. IV. Hoofdpunten eener wetenfchappelijke behandeling der Rede-Godsdienst. V. Wijsgeerig, zede- en gefchiedkundig aanhangfel.
Alvorens tot nadere befchouwing over te gaan, betuigen
wij eerst In het algemeen onze ingenomenheid met dit werk
over het geheel, en betreuren het alleen, dat er zoö veel
fchrijf- of drukfeilen in kunstbenamingen, uit vreemde talen
genomen, zijn overgebleven, b. v. metempjicofa voor metempfycho/is, en een aantal andere. En n u , ter zake tredende, ontmoeten wij eerst de Verhandeling over de Beginfels.
De duisterheid van dien titel ligt in de Prijsvraag zelve, tot
welker beantwoording zij (trekken moest. Over Grondbeginfels, of over de beste Grondbeginfelen, zou beter zijn geweest. Inzonderheid behaagde ons in deze Verhandeling,
bl. 64—74, de tegenoverfteiling van ware en valfche grondbeginfelen. De ware (d. i. die de Schrijver als zoodanig aanneemt) zijn in curfijf aan den linkerkant van elke bladzijde,
en de valfche ( d . i. die de Schrijver als zoodanig befchouwt)
met gewone letter aan de regterzijde gedrukt, (telling over
(telling, en bij de valfche met den naam van hem, die de
(telling, hetzij woordelijk, hetzij zakelijk, heeft voorgedragen, telkens er onder. Recenfent, die veel over wijsgeerige
onderwerpen gelezen en gedacht heeft, kan zich ten volle
vereenigen met al de (tellingen, door den Schrijver als ware
grondbeginfelen aangenomen, althans in dien z i n , waarin de
Schrijver die opvat. Want de 3de der zedelijke beginfelen:
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Be mensch, als zedelijk wezen, is vrij in zijnen wil, fchijnt,
blijkens het overige des werks, alleen te beteekenen vrij van
ftoffelijken dwang, zoodat de uiterlijke omftandigheden op
zichzelve geenen gebiedenden invloed op 's menfchen wilsbepaling uitoefenen, hetgeen toereikend is tot onze verantwoordelijkheid, en geenszins buitenfluit de waarheid, dat onze wil door ons eigen karakter bepaald wordt. Trouwens,
indien wij iets wilden zonder, hetzij gegronde, hetzij ongegronde, doch altijd voor het oogenblik ons genoegzaam fchijnende reden, zouden wij geene • redelijke ffchepfelen zijn.
Hieruit echter vloeit voort, dat onze vrijheid van empirifchen aard is. Bij de ftaatkundige beginfelen ftaat te regt:
Tot handhaving der vrijheid zijn er in den Staat wetten noodig, en: Tot handhaving der wet is er in den Staat eene
Oppermagt noodig. Maar de Oppermagt, die de wet flechts
handhaaft, is niet meer dan uitvoerende Magt, de dienares
der wetgevende. Wie maakt de wet? Hoe krijgt'men daar
regtens gezag toe? Hoe wordt men bevoegd tot handhaving
der wet? Hierop zwijgt de Schrijver. Het is waar, dat hij
flechts onomftootelijke waarheden onder de beginfelen opneemt; maar juist hierom vleit de Schrijver zich vergeefs,
den ftrijd tusfchen de leer van oorfpronkelijke Volksfouvereiniteit en van Goddelijk Regt der Vorften, als twee uiterften, te hebben vernietigd door aanwijzing van het ware beginfel. Immers Republikeinen en Monarchalen zullen hem
toeftenimen, dat er wetten noodig zijn, en dat er eene magt
moet beftaan tot hare handhaving. Maar hoe ontftaat regtens de wetgevende magt ? waar zijn de natuurlijke grenzen
der oppermagt? wat zijn de wederkeerige regten en pligten
van regenten-en onderdanen? welk verfchil in grondbegrip
maakt het al of niet aanwezig zijn eener de oppermagt beperkende ftaatsregeling, enz.? Tot oplosfing dezer vragen
kan men niet geraken door loutere uitwerking van de gefielde beginfels..
Voortreffelijk is de befchouwing van den Mensch als denkend wezen. K A N T fchijnt ons wel eens wat al te fchroomvallig t o e , en, fchoon hij het Idealismus niet heeft gepredikt, ftraalt echter zekere overhelling daartoe nu en dan bij
hem door, of hij Iaat zich ten minfte vrij fceptisch uit over
de wezenlijkheid der noumena, welligt omdat hij de oorzakelijkheid alleen onder de categoriên des verftands opnam , maar
als redebegrip haar niet erkende. Dit tot Idealismus neigen-

de Scepticisme is denkelijk de bron der afdwalingen va^n h e n ,
die de Critifche Wijsbegeerte wilden volmaken, doch inderdaad haar in vele opzigten deden ontaarden. Wij bedoelen

FICHTE, SCHELLING, H E G E L en anderen. De Heer
BAKKER, niet gelijk KANT door de lezing van H U ME te
veel weggefleept, neemt, in de 6de ftelling zijner bovennatuurkundige beginfels, ( b l . 67) oorzakelijkheid en zeifftandigheid aan als grondbegrippen der Rede; en daar hij in zijne
befchouwing van den mensch als denkend wezen hieraan getrouw blijft, zoo wel als aan de leer der fubjectiviteit onzer
kennis van de buitenwereld of het N i e t - i k , zoo blijft hij
even ver van Scepticismus en Idealismus, als van Dogmatismus en Empirismus verwijderd. Hij is d u s , naar ons inzien , zuiver Critisch Wijsgeer, en juist daarom niet geheel
Kantiaansch.
Te regt verdedigt hij in de Zedekunde (rubriek I I I ) de
beginfelen van wtlbegrépene vrijheid , eigen-wetgeving en belangeloosheid , en houdt zich aan de Kantiaanfche grondstelling, die het 7de der zedekundige beginfelen was op bl. 7 9 :
Gedraag u zóó, dat de bijzondere regel van uwe kandelingen
eene wet voor alle zedelijke wezens worden kan.
In de hoofdpunten eener wetenfchappelijke behandeling der
Rede-Godsdienst handhaaft de Schrijver, vooral op zedelijken grond, het beftaan van God als volmaakt Wezen, Schepper en Beftuurder van het Heelal, en ftelt (naar ons inzien
met onwederlegbare zekerheid, althans Recenfent heeft er
nooit anders over gedacht) dat Heelal, daar het een gewrocht van een volmaakt en dus altijd zonder beperking
werkend Opperwezen i s , als zonder begin, zonder einde,
en zonder grenzen. Zoo eeuwig, als God i s , heeft Hij gefchapen, d. i. Zijne gedachte verwezenlijkt. Schepfelen zijn
beperkt, ontftaan en verdwijnen; de fchepping is eeuwig en
onbegrensd. Wijders erkent de Schrijver de Voorzienigheid
G o d s , benevens de onfterfelijkheid, ter eindelooze volmaking,
van den mensch, en beftrijdt de bedenkingen uit het natuurlijk en zedelijk kwaad. Eindelijk toont hij de valschheid aan
van Atheïsmus, Materialismus,
Cosmologisch en Idealistisch
Pantheïsmus, Hylozoïsmus en Dualismus; terwijl hij het zuivere Theïsmus voortreffelijk verdedigt, onder beftrijding van
ongeloof en bijgeloof. Een overzigt van de Gefchiedenis der
Wijsbegeerte befluit het vertoog.
Een belangrijk wijsgeerig, zede- en gefchiedkundig aan-

hangfel bekroont, als vijfde rubriek, het werk. Ten opzigte
der verhouding tusfchen Rede en Openbaring houdt zich de
Schrijver aan de beide {tellingen, waarmede Recenfent zich
insgelijks altijd vereenigd heeft: 1°. dat de Rede de mogelijkheid eener nadere Openbaring erkent; 2». dat zij niets ais
zoodanig aanneemt, dat met hare zedelijke en godsdienftige
beginfelen firijdt.

De Zee, hare bewoners en wonderen. Door w . T. A. W. Z I MMERMANN. Uit het Hoogduitsch vrij vertaald, door G. A.
HONDEYKER, Onderwijzer in de Zeevaartkunde. IF Stuk
ken. Met Afbeeldingen. Te Amfterdam, bij Gebr. Diederichs. 1838, 1839. In gr. 8vo. Te zamen 1272 bl. f 8 - 8 0 .
V o o r ieder, die de natuur en hare verfchijnfelen met eenen
aandachtigen blik befchouwt, is die ontzagchelijke watermasf a , welke meer dan twee, derden van de oppervlakte onzer
aarde bedekt, een waardig voorwerp van navorfching; niet
alleen in de beftanddeelen der z e e , hare beweging, hare eigenfchappen, maar ook als de middelftof, waarin ontelbare
organifche wezens leven, en daaronder de grootfte, die er
beftaan, als het vervoermiddel voor den wereldhandel, als
de bron van welvaart voor duizenden; doch tevens als een
geducht middel ter vernieling van de ftevigfte gewrochten
van menfchen, als de fchouwplaats van tallooze wonderen
des óneindigen Scheppers, als de groote fcheikundige werk
plaats der natuur, als een voorwerp, om niet meer te zeg
gen, dat met de ganfche inrigting onzer planeet, als eene
bewoonbare wereld, in het naauwst, in een onaffcheidelijk
verband ftaat. Dit gedeelte van den aardbol is alzoo niet
alleen ds opmerkzaamheid van den natuurbefchouwer, maar
ook van ieder, die aanfpraak maakt op het bezit van eenige
befchaving, ten volle waardig; ja, wat meer i s , in een land,
als het o n z e , aan zee gelegen, voor geen klein gedeelte aan
haren fchoot ontwoekerd en nog dagelijks tegen haar geweld
te verdedigen, in een land, waar een zoo aanmerkelijk ge
deelte der bevolking, middellijk of onmiddellijk, van de zee
leeft, kan eene volledige zeebefchrijving, in eenen befchaafden ftijl, onderhoudend uitgevoerd, voor onderfcheidene (tan
den der maatfchappij berekend, niet anders dan een welkom
— meer dan d a t , hoogst nuttig — werk zijn.

Op dien lof heeft j casr het ons voorkomt, het onderhavige werk eene veelzijdige aanfpraak. Voor den beminnaar
des vaderlands, overtuigd, dat in hetzelve mannen genoeg
gevonden worden, niet minder, dan ZJMMERMANN, tegen
dezen arbeid opgewasfen, geeft het wel geen aangenaam' gevoel, dat wij eene nieuwe zeebefchrijving ook al van buitenslands bekomen moeten; maar dit is nu eenmaal zoo met
boeken van allerlei ftrekking en inhoud! Gelukkig dan nog
maar, wanneer boeken van algemeen nuttige ftrekking in handen vallen van menfchen, die niet alleen de taal verdaan,
uit en in welke zij, overzetten, maar wie het daarbij niet
aan wetenfchappelijke kennis mangelt, om of het verkeerde
te verbeteren, of het gebrekkige aan te vullen, of het geheel voor onze landgenooten duidelijker en belangrijker te
maken. In dit opzigt hebben wij alle reden, om ten aanzien
van dit werk tevreden te zijn. Men klaagt wel eens over
het ellendige vertalen van vele buitenlandfche Romans; wij
zelve hebben dit meermalen gedaan; maar zou het, wèl befchouwd, voor onze Letterkunde zelve, en voor den fmaak
in eene meer verftand of hart voedende lectuur bij het publiek, niet in vele opzigten een zegen zijn, dat zulke op
zichzelf ellendige prullen door. eene flechte overzetting er
althans niet beter op worden ? Een werk, als het onderha.
v i g e , verdiende een gelukkiger l o t , en heeft dit dan, ook
getroffen. De Heer HONDEYKER heeft het met oordeel
overgezet, en zijne bijvoegfels en aanmerkingen, meestendeels tusfchen den tekst in geplaatst, hetgeen ook beter i s ,
vermeerderen er de waarde van.
Om velen uit te lokken tot de lezing, om eenigermate met
den inhoud bekend te maken, en onz.e lezers een gedeelte te
geven van het genoegen, dat ons dit werk verfchaft heeft,
willen wij eenig verflag van hetzelve geven, hier en daar
die aanmerkingen mededeelende, waartoe wij aanleiding verkrijgen.
Het werk is afgedeeld in elf grootere afdeelingen; t. w .
na eene algemeene inleiding, de zee; beweging der zee; wind
en ftorm; zeevaart; andere foorten van vaartuigen; de Usof Poolzee; de Atlantifche Oceaan; de Middellandfche en
Zwarte zee; de Indifche zee; de ftille Oceaan. Wij zullen
zien, wat in d e z e , juist niet naar ftreng wetenfchappelijke
orde afgemetene, afdeelingen behandeld wordt.
De inleiding dan loopt over de aarde in het algemeen,

liare gedaante, grootte, omloop, de jaargetijden, klimaten,
het ontftaan van den aardbol en derg., waarbij wij ons nu
niet nader zullen ophouden.
Aan de befchouwing van de zee in het algemeen is eene
eerfte afdeeling gewijd. De Schrijver van dit werk, na voorgefteld te hebben, wat door zee te verdaan z i j , vangt aan
met de aanwijzing van den beurtelingfchen overgang van damp
en water in de groote huishouding der natuur, waardoor de
zee in eenen onophoudelijken ftaat is van winst en verlies.
Dat ( I . 69) „ bij den geweldigften, aanhoudendften regen
„ nooit meer dan 3 lijnen in de 24 uren valt," is of eene
misftelling of eene grove fout. Wij denken het eerfte. Zie
o. a. een paar voorbeelden van 1 0 | duim in- 8 uren, zelfs
van minftens 26 duim op één' dag, bij s o M M E R , Tafereel
van het Heelal, (welks lilde Deel, korter, nagenoeg het
zelfde, de zeevaart uitgezonderd, met dit werk behandelt)
D . I V , bladz. 225. Vervolgens komt de uitgebreidheid van
de oppervlakte der zee in aanmerking. Zij vult f der ge
heele oppervlakte van den aardbol, en ligt (alle voorname
zeeën {oceanen) als ééne befchouwd) tusfchen die landgren.
z e n , welke met een woord worden opgegeven, om nader
hand, bij de befchouwing der afzonderlijke gedeelten van de
groote wereldzee, afzonderlijk te worden aangewezen. Dat
de oppervlakte der zee geen volmaakt plat aanbiedt, ontftaat door de ronde, en ten deele ook door de knolronde ge
daante der aarde, en wordt, gelijk het de theorie leert, door
ondervinding en dadelijke proeven bevestigd; terwijl de laat
fte bovendien een aanmerkelijk verfchil tusfchen den waterftand van fommige zeeën, b . v. van den Atlantifchen oce
aan en de Zuidzee, hebben doen kennen. Moeijelijker is de
vraag naar den grond der zee; wij weten, dat daar niet al
leen, even als op het land, hoogten en diepten elkander afwisfelen, maar dat ook de aard der gronden op den bodem
der zee eveneens verfchilt, als op het bloote land. De zeegrond onderfcheidt zich daardoor van het vaste land, dat de
eerfte natuurlijk geene rivieren heeft, maar daarentegen koraalbosfchen, die het laatfte mist. Opmerkelijk is de over
eenkomst tusfchen den bodem der zee. en het nabijgelegen
land, hetgeen ten overvloede bewijst, dat de eerfte eene
door het water aangevulde voortzetting van het laatfte. is.
Ook is het eene ontegensprekelijke daadzaak, dat de bodem
der zee insgelijks vulkanen bevat. De middelen, om den

zeegrond te onderzoeken, zijn weinige. Het dieplood is op
groote diepten zeer moeijelijk te gebruiken door het drijven
der lijn, welke met een' ketting neder te laten, gelijk de
Schrijver elders teregt zegt, ook niet aan het oogmerk vol
d o e t , waarom hij, niet onvernuftig, klavierfnaren aanraadt.
De duikerklokken, over welke vervolgens wordt gehandeld,
kunnen flechts tot eene betrekkelijk geringe diepte dienen.
Onze aandacht trok bij deze gelegenheid de aanteekening (van
den Vertaler?) bladz, 1 0 3 : „ P I E T E R PIKMANS, een
„ Hoornsch fchipper, ondernam, om met beugels en haken
„ op de rotfige kusten van Ierland naar gezonkene goederen
„ der Spaanfche onoverwinnelijke vloot te visfchen, en be„ kwam met deze onderneming eenen grooten fchat, uitwel„ ken vervolgens de eerfte aanzienlijke bijdrage gekomen is
„ ter droogmaking en bedijking van de Beemfler in het begin
„ der zeventiende eeuw." Indien deze, nergens door ons
gevondene, bijzonderheid waar i s , dan verdient zij raededeeling en opmerking.— Aan H ALLEY hebben de duikerklok
ken vele verbeteringen te danken; maar de drukking van het
water neemt op grootere diepten te zeer t ó e , om van dit
middel daar gebruik te maken. Bij de behandeling van de
diepte der zee wordt eene befchrijving medegedeeld van den
zeebarometer. Die diepte zelve is zeer ongelijk en veelal
onbekend. De meeste natuuronderzoekers zijn tegenwoordig
van oordeel, dat die nergens eene Duitfche mijl te boven
gaat. Dat het water elastiek i s , wordt thans niet meer, ge
lijk vroeger, ontkend of betwijfeld. Over de temperatuur
en kleur van het zeewater zullen wij niets zeggen. De ver
fchillende verklaringen van het lichten der zee worden oor
deelkundig opgegeven, en het verfchijnfel, voor zoo verre
het niet door organifche ligchameh ontftaat, voor phosphoriek
gehouden. De fmaak en chemifche befianddeelen van het wa
ter krijgen mede eene beurt. (Bladz. 169 van het lfte Stuk
ftaat foortgelijk gewigt, hetwelk den zin ,onverftaanbaar
maakt, en moet zijn: foortelijk.)
Naar de oorzaak van het
zoutgehalte der zee is veel gegist, doch te vergeefs. Gelukkiger is men gedaagd, om te voorzien i« eene der verfchrikkelijkfte kwalen aan boord, gebrek aan water, daar
verfchillende middelen en toeftellen zijn uitgevonden, om het
zeewater drinkbaar te maken; of liever, om het laatfte-uit
het eerfte af te fcheiden. De nieuwfte en beste toeftel, ( z o o
ver ons bekend is) wel niet befchreven, maar toch met een

woord vermeld door SOMMER, t. a. pi. D. I l l , bladz. 366,
waardoor in éénen dag voor 39G man water geleverd werd,
fchijnt aan onzen Schrijver onbekend geweest te zijn. Deze
afdeeling over het geheel overtreft meer in omvang, dan in
waarde, hetgene desaangaande in het zoo even aangehaalde
werk wordt medegedeeld.
Bij de beweging der zee komen eb en vloed in de eerfte
plaats in aanmerking; waarna gefproken wordt over den Mascaret , eene, in den zomer, bij lagen watërftand voorkomen
d e , doch flechts weinige minuten durende, plotfelinge ver
heffing en terugloop van het riviertje de Dordogne, bij Bor
deaux. Voorts over de vloeden der naar het oosten open
liggende kusten van Amerika, Pororocca's genoemd; waarna
de invloed van den wind op de watergetijden niet voorbijge
zien wordt. In fommige binnenlandfche wateren bemerkt men
verfchijnfelen, aan dat van ebbe en vloed niet geheel onge
lijkvormig ; doch dit verfchijnfel zelf kan zich uit den aard
der zaak flechts in de groote zeeën, of daarmede gemeenfchap hebbende golven, enz. vertoonen. Ook komen hier in
aanmerking de ftroombewegingen der z e e , zoowel de groote
westelijke ftrooming, door de aswenteling der aarde ontftaan,
als de ftrooming van de polen naar de» equator, voortvloeijende uit de uitdamping in warme gewesten; 'wglke beide
flroomingen zich hier en daar vereenigen, en naar den aard
der landen, waarlangs zij vloeijen, gewijzigd worden. De
groote golfftroom in den Atlantifchen oceaan verdient en be
komt eene afzonderlijke befchrijving, in vele opzigten, gelijk
van zelf fpreekt, overeenkomende met het aangehaalde werk
van SOMMER. Kort en duidelijk, om zulks in het voorbij
gaan te zeggen, behandelde onze te vroeg geftorven VAN
KAMPEN die ftroomingen in zijn onfchatbaar werk: De
Aarde in haren natuurlijken toefiand.— De derde beweging
der z e e , de golfflag, vordert mindere vermelding. Alleen
zij aangemerkt, dat de Schrijver breedvoerig en belangrijk is
over het zoo veel befprokene punt der olieftorting, om de
branding te doen bedaren, de dadelijk daaromtrent genomene
proeven met naauwkeurigheid uiteenzettende.
' De winden en ftormen hebben maar eene zijdelihgfche be
trekking tot het onderwerp, in dit werk behandeld; de pasfaatwinden , land- en zeewinden, mousfons, komen hier'vooral
in aanmerking; minder de kracht van den wind, en de mid
delen om deszelfs rigting en fnelheid te bepalen. Stormen en

orkanen, die verfchrikkelijke vijanden van den zeeman, en
volftrekte windftilte, misfchien nog meer te vreezen, leveren
de ftof tot uitnemende befchrijvingen, al is het onderwerp
akelig. Waterhoozen zijn mede zeer te vreezen. Bij de ftormen wordt van ftormvógels gefproken, en een voorbeeld bijgebragt van bijgeloof der zeelieden aangaande deze dieren,
hetwelk, indien fchip en perfonen niet met name genoemd
wierden, van Engel/eken buiten het geloofbare wezen zou.
Hoe vele menfchen ook een opgetuigd zeefchip mogen gezien hebben, zoo zijn er toch betrekkelijk niet velen, die
bekend zijn met deszelfs inrigting en verdeeling. De fcheepsbouw en befchrijving van een fchip maakt daarom een belangrijk gedeelte van dit werk uit. Na eene korte gefchiedenis van den fcheepsbouw, en befchrijving van de wijze,
hoe in het algemeen een fchip wordt vervaardigd, kiest de
Schrijver ten voorbeelde een oorlogsfchip van 74 ftukken,
waarvan hij eene in de hoofdzaken naauwkeurige befchrijving
mededeelt, opgehelderd door twee afbeeldingen, de eene van
het fchip in doorfnede, de andere van het dek. Beide zouden echter gemakkelijker zijn in het gebruik, wanneer zij
buiten het boek uitfloegen, vermits de tekst, waartoe ze
behooren, over verfcheidene bladzijden doorloopt. Op den
romp volgen masten , zeilen, touwen e n z . ; voorts vlaggen,
ankers, kabels, booten, ftukken. De vertaling der fcheepstermen i s , gelijk trouwens van de betrekking des Overzetten
te verwachten w a s , naauwkeurig. De zeeflag van Aboukir
wordt befchreven, om een algemeen denkbeeld van zoodanig
eenen flag te geven. De menfchelijkheid beeft terug van
zulke moorddadigheden, uitgevoerd naar de regelen eener
z i c h , tot fchande van befchaving en Christendom, noemende
kunst, en verwijlt liever bij de reddingsbooten en verdere
middelen ter bewaring en befcherming van fchepen en fchepelingen; waartoe behooren de redmiddelen voor.fchipbreukelingen; waarbij wij het een en ander over de drijfmiddelen
hadden verwacht, vooral omdat zeer vele houtfneden in dit
werk ontleend zijn uit het bij dezelfde Uitgevers verfchijnende Nederlandsch Magazijn, in hetwelk (1834, bladz. 388)
eene met vele afbeeldingen opgehelderde befchrijving dier
toeftellèn voorkomt. Bovendien wordt hier het een en ander
gezegd van loodfen en loodsdienst, tonnen en bakens, en
vooral van de vuurtorens. De wereldberoemde Pharus voor
den mond van" den Nijl, thans reeds eeuwen vernield, was

een gedenkftuk van de bouwkunst der Ouden, fchoon men
het over deszelfs hoogte niet eens fchijnt. Het verwonderde
ons, hier den niet minder beroemden Kolosfus op het eiland
Rhodus niet genoemd te vinden. De lichttorens van Cordouaan
aan den mond der Garonne, van Eddyfione voor de haven
van Plymouth, en van Bellrack op de Schot fche kust, wor
den afzonderlijk befchreven. Men ftaat verbaasd over den
moed, de volharding, krachtinfpanning en kunst, die er noo
dig w a s , om deze gevaarten, ten deele uit rotfen, door de
zee bedekt, op te trekken. Hierna vinden de middelen, om
de plaats, waar zich het fchip in zee bevindt, te verkennen,
melding; kompas, chronometers, loglijn , met alles , wat
daarbij behoort, gelijk declinatie en inclinatie der magneet
naald , enz.
Na deze algemeene befchouwing van fchepen en zeevaart,
erlangen eenige bijzondere foorten van vaartuigen eene afzon,
derlijke afdeeling, en wel de galeijen, met eene befchrijving
der affchuwelijke ftraffen van misdadigers, tot dezelve veroor
deeld ; waarbij wij ons verheugden, d a t , mogen fommigen,
uit eene misfchien overdrevene menschlievendheid, zich te
gen onze lijfftraffen verklaren, dergelijke wreedheden echter
niet in ons land gevonden worden. Bij de ftoomfchepen, en
de vroegere fporen van derzelver uitvinding, misten wij het
verhaal aangaande BLASIO DE GARAY, die een vaartuig,
voorzien van eenen toeftel, beftaande in een' ketel met ko
kend water, welks damp twee raderen aan de zijden des
vaartuigs in beweging bragt, reeds in 1543 aan KARELV
aanbood. Men zie COOLEY, Gefch. der Aardrijksk. Ont
dek*. D. II bladz. 2 0 5 , of dit Tijdfchrift,. 1826, Mengelw.
bladz. 492. Hierbij behoort ook de befchrijving van het deor
FULTON vervaardigde ftoomfregat, eenen verfchrikkelijken
toeftel tot moord en verwoesting; gelijk ook die van bran
ders , waarvan de Grieken in hunnen bevrijdingsoorlog tegen
de Turken vooral zulk éen vernielend gebruik hebben ge
maakt. Hetgeen wij boven zeiden van de galeijen, is nog
veel meer van toepasfing op de befchrevene ftraffen voor de
zeelieden, van welke de menschheid terugbeeft, en die, Gode
zij dank! ook bij ons niet zoo wreed zijn, als bij de Engelfchen. Zeeregten, fcheepsbemanning, fcheepsdienst en zee
leven kunnen wij alleen opnoemen, zonder in bijzonderheden
te komen.
(Het veryolg en flot hierna, j

Het Gymnaftum,
als ftedelijke inrigting
beoordeeld. Te Leyden, bij P. H. van den Heuvell. 1839. In gr. Bvo. 72
Bl. f:- 90.
D e ongenoemde Schrijver zegt veel waarheid ten opzigte
van de verkeerde inrigting onzer Gymnafiën; hij toont aan
het vernederende, dat er voor hem, die naar een' post van
R e c t o r , Conrector of Praeceptor ftaat, in gelegen i s , fteeds
de gunst en van Heeren Curatoren en van de Leden van eenig
ftedelijk Beftuur te moeten afbedelen; het hinderlijke, dat er
voor den Rector ontftaat uit zijne afhankelijkheid van de
Schoolverzorgers en het gebrek aan gezag over Conrector en
Praeceptor, die, even als h i j , in de hoofdzaak flechts aan
Curatoren onderworpen zijn , gelijk die weder aan den Stede
lijken Raad. Hij bewijst verder het nadeel, dat uit gemis
van eenheid en kracht in het onderwijs voor de leerlingen
voortvloeit. Hij ontwikkelt de redenen, waarom alzoo het
lager onderwijs hier te lande veel beter is aangelegd, en
wenscht het onderrigt in de Gymnafiën eenigermate op die
leest gefchoeid te zien. Te regt verwerpt hij dan ook den
raad van den Heer THIERSCH, om onze Gymnafiën te
vervormen naar het voorbeeld der Pruisfifche; hij kant zich
tegen zulk denkbeeld aan, omdat het geheel in den geest
onzer wetgeving op het onderwijs en der zeden onzer Natie
ligt, dat de Regering des Lands flechts zeker toezigt uitoefene, maar zelve zich niet aan het hoofd plaatfe, om het
onderwijs als van harentwege te laten toedienen. In dit alles
hebben wij vrede met de gevoelens van den Schrijver. Ge
waagd zou het ons echter fchijnen, in het vervolg geene
vaste bezoldiging aan nieuw aan te ftellen Rectoren en Leeraars
van minderen rang aan de Gymnafiën toe te kennen. Neen!
eene behoorlijke onderfteüning zal wel onmisbaar blijven, ten
einde aan de Literatoren het uitzigt op eene niet ónvoordeelige betrekking geenszins te ontnemen. Maar al worden ook
in het vervolg de Rectoren enz. van fladswege bezoldigd,
daarom behoeft nog die verkeerde inrigting der Gymnafiën
niet onveranderd te blijven. Men zou de magt tot verkie
zing van eenen Conrector of Praeceptor eenvoudig, bij ontftane vacatuur,' aan den Rector hebben over te dragen, de
zen meer onafhankelijk te maken, en daardoor al dat kuipen
en posten affmeeken, grootendeels bij lieden, die volftrekt

onbevoegd zijn, om over de verdienden van eenenCandidaat
te oordeelen, geheel affnijden. En ware de post zelf van
Rector opengevallen, dan zou of de Conrector van regtswege kunnen opvolgen, of, waar een Rector alleen zonder
medehelper i s , zou de Minister van het openbaar Onderwijs,
of wel eenvoudig de Curatoren der fchool zouden in de benoeming kunnen voorzien. Dezen of foortgelijken weg zou
men kunnen inflaan; maar alles aan particuliere ondernemingen van gepromoveerden in de Literatuur over te laten, zou
welligt het middel zijn , om eene menigte Latijnfche Scholen
(gelijk men zich veelal uitdrukt) overal te doen ontftaan,
doch welker onderwijzers gebrek leden, hetgeen niet anders
zou kunnen uitwerken, dan ieder' jongeling voortaan af te
fchrikken van de ftudie der Letteren: want die foort van
onderfteuning, waarop de oordeelkundige Schrijver uitzigt
geeft, als zeer gering en geheel van de willekeur der Stadsbefturen afhangende, zou te weinig zijn ter aanmoediging.
Behoudens beter oordeel, meenen wij d u s , in dat opzigt,
van den opfteller dezer Verhandeling te moeten verfchiüen.

Souvenirs d'un Voyage a Paris, par j. KNEPPELHOUT.
17 Décembre 1838 - 2 4 Fevrier 1839. L e y d e , P. ff. van
den Heuvell. 1839. gr. 8vo. VIII et 156 pag. f 1 - 80.
D e Heer KNEPPELHOUT heeft eene verwonderlijke letterkundige naïveteit, waarvan R e e . fchaars de wedergade
heeft gezien. Vóór eenigen tijd gaf hij een ftukje uit onder
den titel van Profe et Vers, en plaatfte daarin een gefprek,
door .hem met den Heer JULES JAN IN gehouden, aan wien
hij de vroegere produkten van zijnen fchrijflust had gezonden, eri die hem daarop met alle mogelijke Franfche beleefdheid te kennen gaf, dat zijn gefchrijf niet veel te beduiden
had. Nu ontvangt het publiek, in eene vroeger onderdrukte, maar thans (de hemel w e e t , waarom) geplaatfte Voorrede dier Profe et Vers, de gefchiedenis van dat letterkundig
voortbrengfel, en daarin een nieuw bewijs van diezelfde
kluchtige naïveteit, of hoe zal men het noemen ? die zichzelven onbarmhartig aan.de kaak ftelt. De Heer KNEPPELHOUT verhaalt daarin, dat hij zich had voorgefteld de
devenir en France Papótre et pil le fallait Pavocat de la
llollande. Wij roepen hem h e t : Non defenforibus istis t o e ;

wie geen degelijker kost kan leveren, dan hij in Profeet
Vers deed, beproeve het niet, handhaver onzer eer te worden. Wij gevoelen, wat dat voor eene handhaving zonde
worden, wanneer wij hem aan den Redacteur eener Franfche Revue over een algemeen goedgekeurd artikel van VAN
LENNEP aldus zien fchrijven: Vous avez publii, // y a
quelque temps, un article fur VONDEL de notre VAN LENNEP, et je vóus avoue que fat été fort ètonné de voir un
auteur ft élégant, ft fpirituel, adopter une forme ausji fiche
et févère. On ne veut plus cela, on ne veut plus cela furtout
dans une Revue comme celle que vous dirigez. De Heer KNEPPELHOUT wist het beter; hij (laat beter op de hoogte van
zijnen tijd, van het publiek; hij zal het den Heer VAN
LENNEP eens toonen, hoe men zulke dingen moet aanpakken , en de Revue zal met een paar artikelen van hem vereerd worden. Maar, o fmart en telenrftelling! dé Redacteur
zwijgt eerst; de (lukken worden niet geplaatst, en bij (lot
van rekening krijgt de Heer KNEPPELHOUT het: on ne
veut pas cela, dat h i j , in de nederigheid van zijn h a r t , den
Heere VAN LENNEP had toegedacht. De Redacteur fchreef
een briefje, oü il temoignait fes regrets de ne pouvoir inférer
les articles, les uns étant tout-d-fait oppofés aux opinions que
la Revue avait embrasfées, les autres trop peu importants et
écrits dans un flyle trop étranger. Hoe openhartig, L e z e r ,
om zoo iets te laten drukken! Intusfchen de Heer KNEPPELHOUT liet zich niet affchrikken; wat te fchrale kost
was voor eene Franfche Revue, was zachts nog goed genoeg
voor ons Hollanders, en de Profe et Vers zag het licht.
Maar nu het doel van den Heer KNEPPELHOUT mislukt
i s , en Frankrijk van hem niet gediend belieft als Papótre et
favocat de la Hollande, waarom fchrijft de man nu nog
Fransch ? Hü heeft twee redenen: vooreerst: il a perdu fon
Hollandais, qui est devenu a peu prés infupportable. En dat
durft een Hollander, en die Holland nog al wil verdedigen,
wonende in het hart van Holland, openlijk zeggen? Wee
den verachter onzer fchoone moedertaal, of den dwaas, die
in zulke laffe en zotte betuigingen roem zoekt! Ten andere : les relations de voyages devraient toujours être icrites
dans la langue des pays qu'on a vifités. Eene reisbefchrijving
in het Chineesch of Javaansch, bij voorbeeld ? Wij hopen,
dat de Heer KNEPPELHOUT, indien hij China of Java
mogt gaan bezoeken, ons verfchoonen z a l ! !

Als wij ons nu wenden tot de Souvenirs <Tun Voyage zelve,
wat vinden wij dan? Enkele aardige ftukjes, die uit eene
menigte prullen eh nietsbeduidende dingen moeten opgezocht
worden, welke op Parijs zeer weinig betrekking hebben.
Onder de beste behooren MARIE D'ORLEANS, M / « RA
CHEL, en Dunkerque. Het middelde, intusfchen, is in
eenen Hollandfchen brief van den Hear N. BEETS, onmiddel
lijk achter hetzelve gedrukt, met fcherpe luim geparodieerd
op eene wijze, die volkomert voldoende i s , om den indruk
van het ftukje weg te nemen. Hoe hebben de beide Schrij
vers het ongepaste niet gevoeld, om die ftukken aldus op
elkander te laten volgen! De fatire is te fcherp, omdat zij
waar i s , vooral ook de flotregel: Bewaar dezen wei. Ik
wil ze \hetn\ naderhand laten drukken.
De overige ftukken en de verzen hebben, even als in Profe
et Vers, weinig om het lijf, en waren beter in de porte
feuille gebléven. E r is nog een ftukje i n , waarin dit Tijd
fchrift met de fatire, de luim en het genie van eenen KNEP
PELHOUT wordt aangevallen over datgene, wat in de Let
teroefeningen van Januarij tegen Dr. WAF is gefchreven.
R e e . zou het zeker niet de moeite waardig geacht hebben,
om over het gefchrijf van Dr. WAP het harnas aan te trek
ken. Evenmin acht hij het noodig, den Heer KNEPPEL
HOUT te beantwoorden.
R e e . eindigt met den Schrijver te raden, om maar weder
Hollandsch te gaan leeren', zijn vroeger befluit thans ten
uitvoer te brengen, en niet weder te verfchijnen dans une
littérature hybride, oü il occupait une place ft feule et fi
abandonnée.

Holland en Duitschland, eene belangrijke tijdvraag,
vooral
voor den Handel. Uit het Hoogduitsch. Te Dordrecht, bij
van Houtrijve en Bredius. 1838. In gr. Svo. 79 Bl. f : - 90.
M e n ziet uit dit onpartijdig en verftandig gefchreven werkje,
hetwelk wel verdiende vertaald te worden, dat niet alle
Duitfchers met dezelfde vooroordeelen bezet zijn. De Schrij
ver van dit kort en bondig opftel toont aan, hoe Holland
( d . 1. Nederland) en Duitschland elkander noodig hebben,
zoodat ons vaderland inderdaad het kustland i s , dat door zij
nen zeehandel den binnenhandel der Duitfchers levendigheid
BOEKBESCfl. 1839.«N0. 14.
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en aftrek geven moet. Hij wijst aan het dwaze der poging,
om door den" inlandfchen beetwortel de fuiker bij de Duitfchers te willen vervangen. Hij betoogt, dat men zich ook
van de onafhankelijkheid van België geene gouden bergen
voor Duitschlands welvaart beloven m a g , daar de Belgen
fteeds meer een landbouwend en fabrijken begunftigend, bo
vendien onder Franfchcn invloed ftaand volk zijn; maar dat
Holland (gelijk hij ons geheele vaderland noemt) altijd het
eenige ware kustland der Duitfchers i s ; dat de Duitfchers
niets zouden winnen met vijandelijke behandeling onzer na
tie ; dat onze ondergang zelfs hun verderf zou medeflepen;
maar dat goede en billijke handelsverdragen en wederkeerige
behulpzaamheid Duitfchers en Nederlanders onderling moeten
verbinden, en alzoo de welvaart zoo wel van het eene als
van het andere volk bevorderen. Daar de Nederlanders zei
v e n , fchoon de betrekkelijk minder daarbij belanghebbende
partij, de broederhand hebben gereikt, maant hij zijne land
genooten a a n , haar welwillend te aanvaarden, al ware het
flechts uit welbegrepen eigenbelang. Het is te wenfchen,
dat des Schrijvers raadgevingen in Duitschland zullen worden
behartigd.

Antigone , Treurfpel, naar SOPHOCLES vrij vertaald door
Mr. A. F. s i F F hi. Te Amjlerdam , hij M. Westerman e n
Zoon en C . van Hulst. In kl. 8vo. 88 Bl.f:- 60.
De

meermaals gemaakte a a n m e r k i n g , dat h e t moeijelijk i s ,

d e Treur- e n Blijfpelen d e r Grieken e n Romeinen op o n s
h e d e n d a a g s c h Tooneel o v e r te b r e n g e n , onder anderen o m d a t
zij d i k w i j l s o p o n s geheel v r e e m d e d e n k b e e l d e n e n z e d e n
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zichzelven doorfteekt. Deze uitkomst is door den Heer S I F F h é, op het voetfpoor van zijnen voorganger, in het laatfte
bedrijf het gelukkigst behandeld. Ook ettelijke andere tooneelen zijn over het geheel wèl gelukt; b. v. het 6de van
het lfte bedrijf, de zamenfpraak, waarin A N T I G o N E aan
hare zuster ISMENE haar voornemen, om den lijkpligt aa^i
haren broeder te bewijzen, te kennen geeft, en de daarop in
het 7de volgende bede van I S M E N E aan de Goden voor hare
zuster. Zoo is de voorfpraak van H E M O N voor A N T I G O N E
bij zijnen vader, in het 7de tooneel van het 3de bedrijf,
over het geheel zeer wel en krachtig volgehouden. — Het
fpijt ons er te moeten bijvoegen, dat verfcheidene andere
tooneelen ons ftijf, en fomtijds ook te gerekt voorkomen,
zoo als b. v. de zamenfpraak van H E M O N en A N T I G O N E
in het lfte tooneel van het 2de bedrijf, dat bijna geheel van
des Heeren S I F F L ^ ' S vinding i s ; of die van C R E O N en
H E M O N
in het 5de en 7 d e , die beide met andere woorden
hetzelfde zeggen; ja zelfs konden het 4 d e , 5 d e , 6de en 7de
gemakkelijk ineengefrnolten worden, en L Y S I P P Ü S , een
nieuw, door s i F F L i verzierd perfoon, kon, in plaats van
een' foldaat der lijfwacht, de aanbrenger van het feit zijn.
Zoo konden ook de redenen van L Y S I P P Ü S en E Ü P H O R B U S (een' ander verdicht perfoon) in de twee eerfte tooneelen van het 4de bedrijf misfchien gemist worden;"en men
zou althans, in deszelfs 4de tooneel - A N T I G O N E en M N E M O N , een Lid van den R a a d , in die ontzettende omftandigheid, toen zij haar lot wist, wat treffender willen hooren
fpreken. — De Reijen heeft de navolgende Dichter weggelaten, maar derzelver woorden, met weglating, bijvoeging
en verandering, niet ongepast in den mond van twee Raadsleden , M N E M O N en L Y S A N D E R , gelegd, van welke de
eerfte tot zachtheid en ter gunfte van A N T I G O N E , de laatfte tot ftrengheid en ter harer veroordeeling overhelt. — Uit
dit een en ander blijkt de boven opgemerkte moeijelijkheid,
om de Treurfpelen der Ouden op ons Tooneel over te brengen ; maar tevens, dat nogtans de poging van den verdienftelijken S I F F L É , om dit doel te bereiken, zoo al niet volkomen gelukt, echter geenszins van verdienften ontbloot is.
-

Gedichten van
Fuhri. 1839.

M. C A L I S C H .
Te 'ï Gravenhage,
In gr. ivo. XVI en 264 Bl. f 3 - 30.
Tt 2

E.

bij K.

IVIet groot genoegen ziet R e e . het aantal van dichtbundels,
die in de laatfte jaren bij ons het licht hebben gezien , met
deze verzameling van Gedichten vermeerderd. De zoogenoemde romantifehe fchool heeft daarenboven zoo vele en
daaronder begaafde; Dichters opgeleverd, dat h e t , ter voorkoming eener te groote eenzijdigheid in onze poëcifche letterkunde, geenszins onbelangrijk i s , dat er van tijd tot tijd
Dichters optreden, die zich door trant en manier meer aan
onze eigene groote voorgangers aanfluiten. De invloed der
Engelfche literatuur op de onze is in de laatfte tijden zeer
groot geweest. R e e , zelf een beminnaar der Engelfche letterkunde en een bewonderaar der Engelfche Dichters van onze eeuw, is er verre af, zich daarover te bedroeven. Wij
hebben daaraan veel goeds te danken. Maar overdrijving is
in alle dingen fchadelijk. En zoo gaat het ook hier; zij zou
onzer dichtkunde Sets eentoonigs kunnen geven, eene eenzijdige rigting, waarover wij ons op den. duur zouden beklagen. Met dat al bevelen wij onzen jongen Dichters de
ftudie der Engelfchen aan. Wij zouden wenfchen, dat zij
het vele en veelfoortige goede, bij dezen gevonden, navolgden en met hunne eigene oorfpronkeliikheid vereenigden. Wij
zouden wenfchen, dat zij de gemakkelijkheid van wALTER
SCOTT, de ftoutheid van BYRON, de zoetvloeiendheid
van MOORE, de eenvoudige naïveteit van WORTHWORTH,
de waarheid van teekening van CEABBE trachtten over te
nemen. Stelden zij zich onzen BILDERDIJK en DACOSTA
daarbij ten voorbedde, wat verflflcatie, taal en woordenkeus betreft, zij zouden het voortreffelijke van. vreemden
en vaderlanders pogen te vereenigen; zij zouden met den
geest des tijds medegaan, maar tevens bolwerken zijn tegen
den wanfmaak, die het onnatuurlijke en overdrevene tegenwoordig maar al te zeer huldigt.
R e e . zou den Heere CALISCH, wiens Gedichten hij thans
moet aankondigen, insgelijks de ftudie der zoo ftraks genoemde voorbeelden aanbevelen. Zij zouden op de verdere
ontwikkeling van zijn waarachtig dichterlijk talent eenen goeden invloed kunnen hebben. Hij fluit 2ich door zijnen trant
in vele ftukken- aan onze groote meesters aan; maar er zijn
in zijnen bundel toch ook ftukken, gelijk bijvoorbeeld het
eerfte, die bewijzen, dat hij ook voor de zoogenoemde romantifehe poëzij niet weinige gaven bezit.
De bundel, die thans voor ons ligt, heeft reeds groote

verdienften. Het is wezenlijk poëzij, meestal vrij van bom
bast , in goede, dikwijls krachtige, meestal zuivere taal uit
gedrukt , en o o k , wat de verfificatie aanbelangt, gewoonlijk
de blijken dragende van geoefendheid en ongemeenen aanleg.
Er zijn dichterlijke gedachten eh beelden, gelukkige befchrijvingen, in de kleinere ftukken goed en natuurlijk gevoel.
De groote aanmerking, die R e e . op de uitgebreidfte dichtftukken in dezen bundel zou maken, is deze: zij zijn wat
al te uitvoerig, te breedfprakig; de Dichter verftaat nog de
kunst niet genoeg, orn in weinige woorden veel te zeggen.
Hij wil dikwijls de zaak ook te veel uitpluizen, de gedach
ten te veel ontleden. Als voorbeeld daarvan wijst R e e . den
Dichter zclven op den eerften zang of het eerfte gedeelte van
het gedicht, de togt van HEEMSKERK naar Gibraltar. Hij
vergelijke dat eens aandachtig met het gedicht van den Heer
BOGAERS, bl. 181—183; hij kan daaruit leeren, hoe eene
wijze fpaarzaamheid ter zijner tijde nuttig is. Bij CALISCH
is de inleiding, hoe veel goeds ook bevattende, te lang en
te gerekt. Bij voorkeur haalt R e e . dit voorbeeld a a n , om
dat de vergelijking met een ander hier het gemakkelijkst is.
Wat vinding betreft, zon R e e . aan het eerfte ftuk uit den
bundel, de togt naar Rusland, de voorkeur geven boven
het zoo even aangehaalde. De vergelijking met BOGAERS
is ook voor CALISCH ongnnftig. De togt naar Rusland is
een fraai ftuk. Reeds de aanvang is gelukkig; de befchrij
ving van den ftillen nacht in Parijs, en van NAPOLEON,
in den nacht zijne plannen beramende. In fikfche verzen
wordt de optogt gefchilderd, en de klaagzang, waarmede het
eerfte gedeelte eindigt, is waarlijk fchoon. Wat de Dichter
als fchilder en befchrijver vermag, zien wij uit den tweeden
zang, waar de brand van Moscou, de terugtogt, de Berezina
enz. befchreven wordt. Dichterlijk is ook de laatfte'zang,
NAPOLEON op St. Helena ftervende, en de wending, waar
mede het gedicht eindigt, doet het hart van CALISCH eere
aan. Veel fchoons en voortreffelijks vinden wij ook in het
herboren Holland, en na al de vaderlandfche ftukken, in de
laatfte jaren geleverd, verdiende ook dit het licht te zien,
omdat, gelijk de Dichter teregt te verftaan geeft, het zich
door toon en ftrekking boven eigenlijke gelegenheidsvftrzen
onderfcheidt. Maar toch ook hier, gelijk in het Wereldburgerfchap, vindt R e e . de te groote uitvoerigheid, die hij
ftraks gispte. Het ontbreekt beiden, anders niet aan poëzij.
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Het JVereldburgerfchap toont o o k , dat de Dichter fikfche
alexandrijnen kan maken, gelijk hij in het algemeen de door
hem gekozene voetmaten meester is. Onder de fraaifte ftuk
ken telt R e e , het vers aan DA c o STA. Daarin is warmte
en gloed, gang en gevoel, e n het is een ftuk, den Dichter
waardig, aan wien het gerigt is. Hoort flechts den aanhef:
Waar zijt g i j , die op gouden citherfnaren
't Oorfpronklijk fchoon der poëzij herfchiept,
Het bruifend lied van Salems harpenaren
IVJet d'oude kracht en gloed te voorfchijn riept;
G i j , door natuur beftemd tot meer dan zanger,
T o t eindloos meer, tot ziener en profeet,
Wiens borst, van ' t vuur der echte dichtkunst zwanger,
Den pfalm van 't Oost in ' t Weat weergalmen deed.
of het (lot :
Verrijs! Schud af de langgetorschte keten;
Wij juichen toe bij ieder fchoon akkoord,
Ook dan wanneer ' t geloof van "ons geweten
Vaak in uw leer een droeve wanklank hoort.
Grijp aan de harp en laat uw zangen vloeijen!
Verhef u in de bovenaardfche ffeer!
Doe hart en ziel in heilige aandrift gloeijen;
Verbaas, (leep w e g ! en wees DA c o STA wéér!
Wij wenfchen den Heere CALISCH geluk met'zijnen welgeflaagden eerften bundel. Wij verwachten meer en nog beter
van hem. Wij zouden hem vooral de. ftudie van BYRON
aanbevelen, om kortheid en kracht van uitdrukking te leeren.
Aan historifche vinding ontbreekt het hem ook wel eens; het
meest is hij op zijn eigen veld, als hij zich in befpiegelingen
verliest of befchrijvingen geeft. Eene gunftige ontvangst bij
velen wordt dit boek toegewenscht, dat netjes uitgevoerd en
met een fraai vignet is voorzien.
i

.
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Ter Echtviering van den Erfprins van Oranje en SOPHU,
Prinfes van Wurtemberg, bij hunne komst in- 't Vaderland.
Te Rotterdam, bij M . Wijt en Zonen. 1839. In gr. 8vo.
•4
Bl.f:-25.
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D i t ftukje, nameloos in het licht verfchenen, maar dat door
gang en toon zijnen beroemden maker verraadt, althans doet
gisfen, is zeker een van de b e s t e , die bij gelegenheid van
het huwelijk van den Erfprins zijn uitgegeven. Het is een
goede greep geweest, om het fluiten van den vrede met het
echtverbond te vereenigen, en daardoor de ftoffe van Neder
lands vreugde te verdubbelen. Het ftukje heeft daardoor
aan denkbeelden gewonnen. Het zijn over 't algemeen fikfche
verzen met gloed en leven. Jammer, dat in het derde cou
plet de piaatfing van het woord min en in het zesde die van
het woord wel niet gelukkig is. Wij vereenigen ons met den
flotwensch, waarmede de Dichter regt gepast eindigt: mo.
gen wij
Den duur bevestigd zien van ' t rijk
Door Koningen voor vier gedachten!

Ontzwaveling van den Hippocreen-ontzwavelaar. Te Alkmaar,
bij H. J. van Vloten. 1839. In gr. 8vo. 10 Bl. f:- 25.
Het fchotfchrift, waartegen deze dichtregelen zijn gerigt,
heeft in der tijd genoeg gerucht gemaakt en de algemeene
verontwaardiging opgewekt. Men heeft hef der moeite niet
waardig gerekend, de vuile fchimpredenen, tegen de achtingwaardigfte mannen en verdienftelijke dichters daarin uitge
braakt , te beantwoorden, en teregt begrepen, dat de maker
zich te verachtelijk toonde, dan dat zijn fmaad onteeren of
zijn lof vereereo kon. Verachting van alle weidenkenden
was het eenige, wat de Ontzwavelaar met zijn stuk heeft
gewonnen.
R e e . meende, dat de zaak, ondanks eéneh tweeden druk
der Ontzwaveling, toch fchier weder vergeten was. Deze
Ontzwaveling des Ontzwavelaars fchijnt het tegendeel te be
wijzen. De ongenoemde dichter, die, blijkens de verfificatte,
geen ongeoefende i s , tast den fchimpredenaar met zijne eigene
wapenen aan, ofschoon de febampere toon hier zeker niet
onverdiend is. Het is de taal van he,vige verontwaardiging,
hier en daar krachtig uitgedrukt. Maar was de aanvaller het
waardig, dat men hem alzoo nog zeker gewigt toekende?
Kunstnijd wordt hier met ronde woorden als de vuile bron
genoemd, waaruit de fchandelijke fchimpredenen des Ontzwa
velaars opwelden; en wien men voor den Schrijver houdt,

is op verfcheidene plaatfen, vooral aan het (lot, bijna zoo
duidelijk als mogelijk i s , aangewezen.
Is deze gisfing gegrond? Zoo neen, dan had de Schrijver
haar niet dus moeten bloot leggen.
Overigens hopen w i j , dat de zaak hierbij blijve rusten.
Waartoe in dien (linkpoel meer te roeren ? De dichter van
het tegenftuk kan betere dingen doen, dan zich hiermede in
te laten. Daarvan ftrekt ook dit ftukje ten bewijs. Het zal
zijne lezers wel vinden.

EDÜARD WESTBURG, of de Aan/lag der Zonen van
OLDENBARNEVELD. Een oorfpronkelijke Roman, door
j . DE VRIES. Te Amjlerdam, bij J. F . Schleijer. 1838.
In. gr. 8vo. 281 Bl. fl- 90.
ij hebben dezen eerfteling van eenen jeugdigen Schrijver
met veel genoegen en groote goedkeuring gelezen. Zulks
zegt niet, dat wij geene aanmerkingen op dezen Roman heb
b e n ; b. v. dat de matrozen hunne redenen meer met zeemans
termen moesten doorfpekt hebben ^ dat kleine misftellingen
overbleven, zoo als bladz. 2 0 3 : „ De nog fteeds aanhou
d e n d e vorst had de wegen effen en gelijk gemaakt; het
„ w a t e r , reeds ontflagen van de winterboeijen, kabbelde in
„kleine golfjes zachtkens v o o r t , " waar het eerste tegen het
laatfte ftrijdt; bladz. 210, waar van eene beurs met goudgeld
wordt gewag gemaakt, terwijl daarna., bladz. 219, de matro
zen (die ook al zoo geneigd niet zullen geweest zijn, om
hun geheim aan den eerften den besten te ontdekken) tegen
Prins MAURITS van gerande rijksdaalders fpreken, en der
gelijke kleinigheden meer. De kritiek ftrekt zich meestal
daarheen, dat zij den Schrijveren de gebreken in hun werk
onder het oog brengt. De Heer DE VRIES zal die denke
lijk ook wel van anderen vernemen; het lust ons ditmaal,
ftrekke het tevens te zijner befcheidene onderrigting, iets
van de goede zijde zijns werks te zeggen.
Eene eerfte verdiende in dezen Roman achten wij den aan
leg des verhaals. De vinding is niet alledaagsch; zij is ook
wel niet geheel onmogelijk, maar toch zooverre boven den
gewonen, gang der gebeurtenisfen in het menfchelijke leven,
als een Roman dient te bezitten, om niet tot het alledaagfche
te vervallen. Het is alleen aan de grootfte meesters gegeven,

van eene dagelijkfche gebeurtenis eenen onderhoudenden R o 
man te maken. Men trekke dit niet te ver, en vervalle niet
tot de meening, dat eene opeendapeling van de zonderlingfte
voorvallen en fituatiën aan jonge Schrijvers als eene ver
diende zij aan te rekenen. Integendeel, het verraadt door
gaans onvastheid van fmaak, en wij ontveinzen niet, dat de
bewaring van het juiste midden tusfchen de opgenoemde
uiterden eene eigenfchap i s , die ons in dit boek zeer geviel.
Helt de Schrijver, zoo hij het juiste midden al niet houdt,
eenigzins tot het laatde over, welnu! zoolang dat bij een
eenigzins blijft, vallen wij er hem niet hard o m , gedachtig,
dat weligheid van vernuft van zelf vermindert — als het
maar geene waterloten zijn.
Verder rekenen wij den Heere DE VRIES als eene ver
diende toe de keuze zijner karakters. Er zijn goede en
kwade —' zoo behoort h e t , en zoo is het in het menfchelijk
leven. Maar het i s , bij de hoogte, waarop dit vak van fraaije
letteren tegenwoordig daat, niet gemakkelijk, in dit opzigt
iets nieuws te voorfchijn te brengen. Zien wij niet mis, dan
is dit onzen Schrijver eenigzins gelukt, niet in den Jezuit,
niet in den hoofdperfoon, niet in den praatzieken ADELHORST met zijn Engelsch poespas, fchoon wij deze noe
men, als zeer goed uitgewerkt; maar in den overde VAN

SOMMENSTEYN.
Wij voegen er b i j , dat de Schrijver zich zorgvuldig heeft
gewacht voor overlading. Het is een gebrek der meeste pas
beginnende Romanfchrijvers, (en fommige verleeren het nooit)
dat zij hun verhaal al te overdadig oppronken met befchrijvingen van eenen fchoonen avond en dergelijke. De Heer
DE VRIES heeft góeden fmaak aan den dag gelegd, door
zich van dat klatergoud doorgaande te onthouden. Het zijn
toch allen geen WALTERSCOTTS, d i e , zonder dat men
hem met verveling leest, een paar bladzijden bedeedt aan de
befchrijving, hoe een zijner helden te paard gaat zittem.
Eindelijk prijzen wij in den Schrijver eene loffelijke ge
trouwheid aan de zeden en gewoonten van den tijd, waarin
hij zijne lezers verplaatst — aan het kostuum. Eeniglijk, zoo
ons niets ontgaan i s , zonderen wij daarvan uit, dat, bladz. 50
en elders gefproken wordt van Mevrouw VAN DUINEN.
Die titel, thans nagenoeg van elke fatfoenlijke vrouw de
eernaam, werd in de eerde helft der zeventiende eeuw niet
dan voor vrouwen uit den allerhoogften dand gebezigd. M A -

RIA VAN REIGERSBERGEN, zoo wij ons niet bedrie
gen, heette Jufvrouw DE GROOT, zelfs nog toen haar
echtgenoot Zweedsch Gezant aan het Franfche Hof was.
Na het bovenftaande zal de'ons geheel onbekende Schrij
ver niet meer behoeven te vragen , of het hem onzentwege
geraden zij ,• op den ingeflagen weg voort te gaan. Hij late
zich echter door onze noch anderer loffpraak verleiden, om,
door te fnelle uitgave, de foms onbarmhartig befnoeijende,
altijd befchavende hand te onthouden, aan hetgeen wij ver
der*" met genoegen van hem te gemoet zien. Vriendelijk en
welmeenend hem radende, dat hij niet, door loffpraak opge
wonden, naar het kwade voorbeeld van anderen, zich der
kritiek ontwasfen rekene, nemen w i j , zoo wij hopen niet
voor het laatst, van hem en zijn werk een gelukwenfchend,
aanprijzend en aanmoedigend affcheid.

De Sluikhandelaar, een Verhaal naar het Hoogduitsch van
ROBERT HELLER. Te Groningen, bij' J . H. Bolt. 1839.
In gr. 8vo. 374 bl. f 3 - 30.
Onder de menigvuldige voortbrengfelen van vreemden b o .
d e m , d i e , in onze taal overgebragt, moeten dienen om-den
leeslust van een groot gedeelte van ons publiek te bevredi
gen, verdient deze Roman eene aanbevelende aankondiging,
dewijl de fchildering van den toeftand en hec karakter der
hier voorkomende perfonen zoodanig i s , dat zij eene voor
de zeden gunftige (trekking heeft. In STEINBAUER ziet
men, dat vroegere losbandigheid nog langen tijd daarna bit
tere en wrange vruchten kan voortbrengen. MAHCINI is
een affchrikkend voorbeeld van verharding in de boosheid;
terwijl hét terugvinden van de verlorene MAGDALENA, door
hare edele ouders, herinnert aan de zorg der goede Voorzie
nigheid, o m , boven alle verwachting, rampen en verliezen
te herftellen en te vergoeden. De lezing van het verhaal zal
den lezer ook een aangenaam onderhoud verfchaffen. Dat
men het bekende fprookje van de padde, die duizenden van
jaren in eenen (teen zonder eenig voedfel zou geleefd hebben,
en nog levende door (teenhouwers er uit zou genomen zijn,
hier terugvindt, en dat het ontdaan van dit dier aan de
vroegfte voortbrengingskracht der aarde worde 'toegefchreven,
kan ons niet verwonderen, bij de bekende ingenomenheid

van vele Duitfchers met .hunne Naturphilófophiën. Dit fchaadt
minder, omdat een Roman geen leerboek is over de Natuurkunde, en wij mogen vooronderftellen, dat de Schrijver zijne
perfonen laat fpreken in den geest van hunnen tijd en van
hunnen iandaard, zonder daarom het beweerde onbepaald
voor zijne rekening te nemen. Wegens den invloed echter,
dien het lezen van Romans heeft op de fpraak en den ftijl
van het algemeen, kunnen wij de vele onnaauwkenrigbeden
en feilen, die" wij in dit opzigt in het boek aantreffen, niet
onopgemerkt laten. Wenfchen Vertaler en Drukker bij volgende gelegenheden lof te verwerven, dan behooren zij te
zorgen voor eene meerdere naauwkeurigheid in de bewerking
en eene betere correctie van den druk.
f

Het Kasteel van Level, of de duistere wegen der Voorzienigheid. Een Verhaal, door j . P. M. Te Amfterdam, bij
J . C. van Resteren. 1839. In gr. 8vo. 306 bl. ƒ 3 - :
D e Schrijver van dit boek heeft zekerlijk goede bedoelingen
gehad; maar hij i s , naar het oordeel van R e e , ongefchikt,
om een verhaal of roman te fchrijven. De gebeurtenisfeu
zijn onwaarfchijnlijk, het verhaal gerekt, zonder leven, de
ftijl waterachtig en flaauw, en geen lezer van gezond veröand zal zeggen, dat het. boek zoodanig is gefchreven, dat
men er de duistere wegen der Voorzienigheid in erkent. Men
gevoelt overal de verdichting, de onhandige verdichting, die
daarenboven luttel belang inboezemt. R e e . hoopt, dat ide
goede fmaak van het publiek dergelijke boeken geen bijval
fchenke, en dat de Schrijver niet eerder weder als Auteur
optrede, voor dac hij in ftaat i s , om iets beters voort te
brengen. Een goed verhaal te leveren, is waarlijk ieders
zaak niet; en indien het niet eenigzins door vorm of inhoud
uitmunte, cui bono dan?

De Tooverkol, of Nederland in 1572. Historisch Romantisch
Tafereel. Door A. E. VAN NOOTHOORN, II Deelen.
Te Zaltbommel, bij J. Noman en Zoon. 1839. In gr. 8vo.
XIV en 393 bl. f 4 - 90.
D e Schrijver begint zijn boek met een Voorrede, die geestig
zal heeten, ter verdediging der Romans. Wij zullen die laten
voor hetgeen zij i s , en alleen zeggen, dat goede Romans
geene verdediging behoeven. Is nu die van den Heer VAN
NOOTHOORN een goede? Onder de uitftekende behoort
hij niet. De tooverkol op den titel, die mede aanleiding tot
de titelplaatjes heeft gegeven, doet al zeer weinig tot den
R o m a n , en waarem die zoo genoemd i s , begrijpen wij niet.

Wie is de hoofdperfoon? Jonker WALRAVEN zeker; maar
hij is over het algemeen al een zeer onbeduidend perfoon,
die bitter weinig belang inboezemt. De rentmeester en zijne
zoogenoemde geestigheid komen ook al te dikwijls terug,
óm aardig te zijn. Gemakkelijkheid van fchrijven bezit de
Auteur overigens w e l ; en bij den grooten overvloed van
Romans moge ook deze worden gevoegd, die den gewonen
Romanlezer ligt eenige oogenblikken bezig houdt en alzoo
zijn doel zal bereiken.

ACTÉ. Door AUXANDEH DDMAS. Uit het Fransch.
Te Deventer, bij M . Ballot. 1839. In gr. 8vo. 310 bl.
ƒ3-:
A . DUMAS is in de nieuwfte Franfche letterkunde genoegzaam bekend. Hij heeft tooneelftukken gefchreven, wier
zedeloosheid en afzigtelijkheid voor die van geen' anderen
behoeven onder te doen. Hij heeft reisverhalen opgefteld,
die door losheid, bevalligheid, geestigheid en onderhoudendheid den lezer wegliepen, ja meesterlijk mogen genoemd
worden. Hier treedt hij op als romanfchrijver, en verplaatst
ons in de tijden van NERO, wiens leven en dood hier wordt
behandeld. Er is in dit boek veel goeds. De eerfte tooneelen in Corinthe, die met A GRIP PIN A , de ftrijd met wilde
dieren, zijn goed gekikt en geteekend. Maar DUMAS heeft
zich gewaagd aan de teekening van de eerfte Christenen,
van PAULUS, en dat is hem mislukt. Men leze eens
bl. 171—181; is dat eene voorftelling van PAULUS, gelijk zij
geoorloofd en betamelijk is? Ergert men zich niet aan de
ligtzinnigheid van den Franschman, die aldus het bijbelfche
verhaal aanvult, en PAULUS h e t : kruis hem! kruis hem!
in Jeruzalem laat fchreeuwen, toen de Heer veroordeeld
werd ? enz. Ook de liefde van A CT é voor den gruwelijken
NERO, en haar volharden daarbij, na haren overgang tot
het Christendom, is eene van die zeer gewone kunstjes
der nieuwere Franfche Schrijvers, die ook de fchandelijkfte,
dolzinnigfte en misdadigfte liefde bij de vrouw tot eene deugd
maken, ja daarin eigenlijk alle deugd der vrouw doen b e ftaan, en o o k . d e ergfte misdaden daardoor als meenen te
heiligen. Zoo is het nu wel bij ACTE n i e t ; maar men kan
haar toch eigenlijk niet achten, vooral niet omdat DUMAS
verkozen heeft haar Christin te doen worden. R e e . kan
daarom niet inftemmen met den lof, door den Vertaler aan
dit boek gegeven, offchoon hij erkent, dat het onderhoudend
is gefchreven. Van tijd tot tijd vindt men Gallicismen in de
vertaling, b . v. toen was alles gezegd, (tout était dit) ia
plaats v a n : het was gedaan, enz.
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Met
genoegen gaan wij v o o r t , eene aankondiging en
een kort overzigt van het tweede of laatite Deel dezes
werks te g e v e n , welks voortreffelijkheid wij in N " . I I
van dit j a a r , b l . 4 5 — 4 9 , geroemd h e b b e n , en welke
roem zich hier ftaande houdt en door nieuwe bewijzen
bevestigd wordt.
In den negenden Brief bewijst de Schrijver de G o d d e lijke voortreffelijkheid des Christendoms uit deszelfs z e delijke uitwerkingen. T o t dit einde toetst hij eerst eenige bedenkingen, die daartegen ingebragt worden , door
de vergelijking van de wanzedelijke gefleldheid des C h r i s tendoms , in vroeger en later tijden, met de in dit opzigt
gunftigere van niet-Christelijke V o l k e n , en toont hiertoe
a a n , dat het Christendom het zedelijk gevoel en oordeel
opgefcherpt en g e z u i v e r d , en aan de deugd een verhevener karakter, door het beginfel der l i e f d e , gegeven
h e e f t , waardoor onder anderen vijandsliefde, liefdadigheid en ware humaniteit op de zigtbaarfte wijze bevorderd is. ( T e n opzigte van de zuivere eifchen der C h r i s telijke Zedeleer zou Ref. zich liefst niet op Kerkvaders
en dergelijken b e r o e p e n , zoo als b l . 10 gefchiedt; want
zelfs uit het hier even aangeroerde blijkt, hoezeer men
het hierin overdreven of bedorven heeft. — Om de
waarde der Christelijke vijandsliefde, welke b l . 19 boven
het daaromtrent door de oude Wijsgeeren gezegde geroemd w o r d t , zou R e e . er bijvoegen, dat men de O o s BOEKBÉSCH. 1839. NO. 15.
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terfche wraakzucht en bloedwraak niet vergeten m o e t ,
waartegen deze gezindheid lijnregt aanliep, die nu echter
door Oosterlingen gepredikt w e r d , en tevens de nieuwe
drangreden tot d e z e l v e , die uit het'voorbeeld van J E 
Z U S ontleend kan w o r d e n , in "aanmerking n e m e n . ) —
Verder toont S T . I R M a a n , dat de leer van het Chris
tendom weldadigen invloed uitgeoefend heeft op het ver
zachten van de regtspleging, op de opheffing der flavernij
door erkentenis der menfchenwaarde, op de waardering
van des menfchen l e v e n , de beperking der vaderlijke
m a g t , de fchatting en het lot van het vrouwelijk ge
nacht , de opvoeding der kinderen, het openbare volksen ftaatsleven, en de vaderlandsliefde; na welk alles hij
nog opmerkzaam maakt op „ d e zedelijke werking van
„ het Christendom in onmiddellijke tegenftelling met het
„ H e i d e n d o m , zoowel in den eerften bloeitijd der Chris„ telijke K e r k , als in de vestiging derzelve onder Hei„ denfche Volken in onze d a g e n , " waarbij wel een gun
ftig , maar nogtans zeer gematigd oordeel over het Zen
delingswerk g e v e l d , en waarna alles met eene korte re
capitulatie belloten wordt. — Zeer veel goeds en gewigtigs is hier doeltreffend bijeengebragt. Belangrijk en
naar waarde behandeld is inzonderheid het hier voorko
mende Over het lot der v r o u w e n , bl. 4 5 — 5 5 , en over
het openbare volksleven, b l . 5 6 — 7 8 , waarbij men ook
n o g iets over het oorlogvoeren had mogen verwachten. —
Bij fommige punten zou misfchien (gelijk R e e . reeds in
zijn eerfte verflag, N ° . I I , bl. 4 9 , zeide) eenige meer
dere aanmerking o p andere oorzaken behalve het Chris
tendom moeten genomen worden. Z o o is het ook bij
zonder bij de artikels regtspleging,
b l . 25 e n v . , en
ftaverny',
b l . 35 env. Wanneer men toch denkt aan de
pijnbank en andere v r o e g e r e , ja ook latere wreede ftraf
fen , en aan den nog niet geheel geftuiten flavenhandel
en de mishandeling van de flaven, dan ziet m e n , hoe
veel daarin nog te wenfchen overblijft, en kan men den
invloed des Christendoms daarop niet dan onder zekere
bepalingen aannemen. Bij al het g o e d e , dat hier over
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beide artikels gezegd i s , zal het vooral hoofdzaak zrjn,
hierop te l e t t e n , dat het Christelijk beginfel niets h e e f t ,
dat die hardheden en wreedheden begunftigt, maar veeleer a l l e s , wat dezelve tegenftaat en zachtere gevoelens
inboezemt, en d a t , hoe meer dit Christelijk beginfel in
de Christenheid d o o r w e r k t , het des te. rijker zal zijn in
gezegende gevolgen voor de Menschheid.
Aan dit laatfte wordt in zeker opzigt voldaan door
den tienden Brief, waarin bewezen w o r d t , „ dat het
„ Christendom alleen berekend i s , om het heil van den
„ afzonderlijken m e n s c h , zoowel als van het geheele
„ m e n s c h d o m , te bevorderen, en deszelfs dïepfte be„ hoeften op de volkomenfte wijze te b e v r e d i g e n , " en
dit wel en door zijnen inhoud en door zijnen vorm. —
W a t den inhoud b e t r e f t , wordt hier aangewezen, dat
de mensch in de leer van J E Z U S zijne zucht naar waarheid volkomen bevredigd kan v i n d e n , door . de daarin
medegedeelde kennis van G o d , van den mensch en van
de w e r e l d , en dit niet alleen door de ftof, maar ook
door de w i j z e , waarop deze voorgefteld wordt. ( D i t
laatfte behoorde beter bij den v o r m . ) Verder vindt hij
daarin bevrediging van zijne zucht naar volkomen rust des
gemoeds en naar zedelijke volmaking in willenen doen, tot
welk laatfte hij gewezen wordt op het volkomen ideaal van
het zedelijk goede in den gefchiedkundigen perfoon van
J E Z U S , en waartoe hij opgeleid wordt door het naauwe
v e r b a n d , dar er in het Christendom is tusfchen G o d s dienst en Zedeleer, en door het hem voorgeftelde hopgfte
goed in de gelijkvormigheid aan G o d . D e Zedeleer des
Christendoms is geftreng zonder overdrijving, zonder
verfmading van de betamelijke levensgenoegens, maar integendeel des te meer bruikbaar door haar groote beginfel , de liefde, en door hare drangredenen, . de tegenwoordige en toekomende gelukzaligheid, zonder daardoor
loonzuchtig of voor het aardfche leven ongefchikt te
m a k e n , en de hooge waarde der menfchelijke n a t u u r ,
waardoor men voor overdrijving van de nederigheid, lijdzaamheid en zelfverloochening bewaard w o r d t . — W a t
Uu 2
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den vorm a a n g a a t , beftaat de voortreffelijkheid des Christendoms h i e r i n , 1. dat het gefchiedenis i s , met de leer
ten naauwfte v e r b o n d e n , en voor ieder aantrekkelijk;
2 . dat het geene voorfchriften en plegtigheden b e v a t ,
die van volk en klimaat afhangen. (Hier zou onderzocht
kunnen w o r d e n , of en in hoeverre dan de ' D o o p , en
wel naar zijne oorfpronkelijke aanwending en. i n r i g t i n g ,
bij den gevestigden ftaat der Christelijke maatfchappij,
als noodzakelijk te befchouwen z i j ) ; 3 . dat het door
eene populaire voorftelling en inkleeding wordt voorgedragen. (Bij deze befchouwing had nog meer op de behoefte van tijd en p l a a t s , waarin het voorgefteld w e r d ,
kunnen acht geflagen w o r d e n ) ; 4 . dat het algemeene
bruikbaarheid en eene Goddelijk-menfchelijke wijze vdn
overreding bezit. U i t welk een en ander befloten wordt,
dat het een goed van duurzame w a a r d e , een gemeenfchappelijk goed' voor het m e n s c h d o m , en boven StaatsGódsdienst en alle Staatsinrigtingen voortreffelijk i s . —
Het eene is hier meer ontwikkeld dan het andere; maar
alles te zamen maakt toch een goed geheel u i t , dat aan
zijn oogmerk beantwoordt.
De elfde Brief wordt befteed, om de voortreffelijkheid
des Christendoms in het licht te ftellen door eene vergelijking en waardering van de belangrijkfte Godsdienstftelfels der O u d h e i d , en wel bijzonder van het Chinefche,
Indifche, oude Perzifche , Egyptifche , Griekfche,
Romeinfche , Mohammedaanfche
en Joodfche.
Oordeelkundig en liberaal wordt aangewezen, wat in die G o d s dienden g o e d s , en wat daarin gebrekkigs en verkeerds
w a s , zonder het g o e d e , dat in de zes eerfte i s , gedwongen uit eene vroegere Goddelijke Openbaring af
te leiden, maar tevens met de uitmuntendheid van het
Christelijke . boven dezelve te d o e n ' uitkomen. In het
Mohammedaanfche
wordt teregt eene zekere voorbereid i n g , hoe gebrekkig dan o o k , tot het Christendom erkend. Bij het Joodfche wordt met reden het vroegere
Hebraïsmus
onderfcheiden van het Jodendom na de Babylonifche ballingfchap, (over welk laatfte welligt nog
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iets meer ware te zeggen geweest) en het g e h e e l , overeenkomllig de leer van J E Z U S en de A p o s t e l e n , be
fchouwd als e e n e , hoewel in zichzelve onvolmaakte,
maar nogtans naar den tijd gefchikte Goddelijke voorbereidingsinrigting tot de volmaaktere van het Christendom.
Eindelijk wordt hier aangetoond de ongenoegzaamheid
van de Natuurlijke Godsdienst of Godsdienst der R e d e ,
welke men in de plaats van het pofitieve Christendom
(tellen wil. Teregt maakt de Schrijver hier onder ande
ren opmerkzaam op de belangrijkheid van de historifche
daadzaken, waarop het Christendom r u s t . Men zou er
nog kunnen bijvoegen, d a t , al ware het ooit bewijsbaar,
dat de menfchelijke Rede uit zichzelve op alle punten tot
de zekerheid des Christelijken geloofs z o u kunnen o p 
klimmen , het dan nog eene Goddelijke weldaad voor de
menschheid, eener Goddelijke Openbaring w a a r d i g , blij
ven z o u , de belangrijkfte waarheden algemeen bevattelijk
en met het uitdrukkelijk oogmerk van algemeene verfpreiding mede te deelen.
N a alle deze proeven van de inwendige Goddelijke
voortreffelijkheid des Christendoms, betoogt de Schrijver
nu in den twaalfden Brief, dat hetzelve als eene Godde
lijke Openbaring in den eigenlijken en volkomenflen zin
moet worden aangemerkt. Hiertoe beroept hij zich voor
eerst op de getuigenis van J E Z U S zeiven omtrent zijnen
perfoon en zijne Goddelijke z e n d i n g ; waaruit blijkt, dat
Hij zich eene naauwere betrekking tot den eenigen waarachtigen God toefchreef, dan iemand anders zich aan
matigen k a n , en als zoodanig (eene hoogere volmagt
dan die van vroegere Godsgezanten) een hooger gezag
aan zijne leer; en dat hierbij noch voorwending tot een
nuttig d o e l , noch zelfmisleiding door dweepende ver
beelding plaats gehad h e e f t , wordt hier doeltreffend b e 
t o o g d , en alles ten flotte door beroep op de voorzeg
gingen van J E Z U S aangedrongen. Het fpreekt niet al
leen van zelf, dat (gelijk de Schrijver ook opmerkt) eene
getuigenis van zichzelven flechts gelden kan, in zooverre
m e n , gelijk dit bij J E Z U S het geval i s , geene reden
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h e e f t , om aan de waarheidsliefde des getuigenden te twij
felen ; maar o o k , (meent R e e . ) dat er, ftrikt genomen,
niets anders uit v o l g t , dan eerltelijk, waarvoor J E Z U S
zichzelven en zijne leer wilde gehouden h e b b e n , en
d a a r n a , in vereeniging met zijne waarheidsliefde, dat Hij
werkelijk zulk een hoog bewustzijn van zichzelven en
van den Goddelijken oorfprong zijner leer h a d ; en dit
was o o k , door de kracht van den zedelijken invloed der
waarheid en zijner redenen, tot overtuiging van velen
g e n o e g ; maar om algemeen geloof aan de gegrondheid
van dat zelfbewustzijn te verwekken of te verflerken,
waren ook de u i t w e n d i g e , meer zinnelijke bewijzen van
groot b e l a n g . — Deze getuigenis van J E Z U S befehouwt
de Schrijver, ten andere, als bekrachtigd door deszelfs
geheele perfoonlijkheid of zedelijk k a r a k t e r , waardoor Hij
eene zedelijke kracht o p . d e gemoederen uitoefende, maar
o o k , ten derde, door de w o n d e r w e r k e n , door Hem aan
a n d e r e n , en in zijne opwekking uit den d o o d , aan Hemzelven gefchied, e n , ten vierde, door de gefchiedenis
zijner Kerk en hare uitwerkingen, vergeleken met de uitgeftrektheid van zijn plan. — D i t laatfte gedeelte w o r d t ,
in vergelijking met het v o r i g e , wat al te kort behandeld,
gelijk ook de verder bijgevoegde oplosfing van eenige
bedenkingen, en het uit de Goddelijkheid van J E Z U S
afgeleide befluit voor het gezag zijner Apostelen en der
H . S c h r i f t ; maar men vindt er nogtans zeer gepaste o p 
merkingen i n , die al het vorige helpen verfterken.
De dertiende Brief, eindelijk,.bevat eene nadere ver
klaring van den Schrijver „ w a t hij door Openbaring ei„ genlijk verftaat; hoe hij dit begrip verdedigt en waar„ fchijnlijk m a a k t ; en hoe hij zich de verhouding der
„ Openbaring tot de R e d e , gelijk ook de betrekking der
„ Wijsbegeerte in het algemeen, in ' t bijzonder der
„ n i e u w f t e , tot het Christendom voorftelt." D e drie
eerfte p u n t e n , meent R e e . , hadden gevoegelijker in het
begin van den twaalfden Brief, zoo al niet v r o e g e r ,
kunnen behandeld w o r d e n : het vierde is misfchien naar
het oogmerk der Verhandeling niet volftrekt n o o d i g ; en
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met den voorgaanden Brief was ook de bewijsvoering
voor derzelver onderwerp inderdaad volkomen gefloten.
Neemt men het echter zoo als het nu i s , dan blijft het
altijd een belangrijk aanhangfel, zoo al niet voor a l l e ,
ten minfte voor fommige befchaafde L e z e r s , die met den
ftaat der Godgeleerdheid en der Wijsbegeerte, vooral in
Duitschland,
bekend z i j n ; gelijk dan O O I C S T I R M , onder de nieuwfte wijsgeerige ftelfels van K A N T , den vroegeren F i c H . T E , J A C O B I , S C H E L L I N G
en H E G E L , het langst bij die van £exi,laatften
ftilftaat.—
R e e . vindt het voor de aankondiging en'aanprijzing van
deze Verhandeling, uit haar voornaam oogpunt befchouwd , niet n o o d i g , van dit gedeelte een breeder verflag te d o e n : uit het nu en te voren gezegde zal derzelver inhoud en w a a r d e , hoopt h i j , genoegzaam gebleken zijn , om haar onder de apologetifche fchriften van
den jongften tijd eene vereerende plaats toe te w i j z e n ;
en hij eindigt zijn verflag met hare laatfte woorden oyer
te n e m e n : „ Het Christelijk geloof heeft zijne zeker„ heid en vastheid in zichzelf. Vastftaan z a l , gelijk
„ tot nu t o e , zoo ook in. de t o e k o m s t , het fundament,
„ d a t gelegd i s , J E Z U S C H R I S T U S .
In hoe vele
„ tijdelijke vormen en gedaanten de geest des Christen„ doms zich ook nog inkleeden m o g e , uit de verbro„ kene vormen zal dezelve altijd weder, gelijk de feniks,
„ eeuwig verjongd en frisch te voorfchijn treden. De
„ Goddelijke kiem zal zich ontwikkelen en opgroeijen
„ tot een' de wereld overfchaduwenden b o o m , d i e , hoe
„ meer van zijne benedenfte door den tijd hem toege„ voegde bladeren afvallen, des te grootfeher en heer„ lijker , gelijk de hoog opgroeijende p a l m b o o m , zijne
„ kruin zal verheffen. — Dit is mijn geloof en mijne
„ h o o p , waarde V r i e n d ! L a a t ons beiden., ieder naar
„ de mate zijner v e r m o g e n s , en naar den bijzonderen
„ w e r k k r i n g , door G o d ons aangewezen, gezamenlijk
„ werken ter bevestiging van dit geloof en deze h o p e !
„ Laat ons in dit geloof en werken één zijn, hoe veel„ zijdig en verfchillend voor ' t overige ook in het bij„ zondere onze denkwijze zijn m o g e ! —- V a a r w e l ! "
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"Wat
zal R e e . van dit Vraagboekje zeggen? H e t be
vat , ja, e e r s t , in veertig afdeelingen, eene menigte pun
ten , waarin de Protestantfche van de Roomfche Kerk
meer of min verfchilt, en d a a r n a , in achttien artikelen,
eene „verzameling der voornaamfle tekflen uit de H.Schrift,
„ ter wederlegging der in de Roomfche Kerk beftaande
„ d w a l i n g e n ; " maar (om nu niet te z e g g e n , hoe veel
gepaster dit een en ander ware te vereeriigen geweest)
alles zeer vlugtig en oppervlakkig en veelzins onnaauwkeürig in 103 kl. oct. bladzijden behandeld, zwakke en
flerke b e w i j z e n , houdbare en niet houdbare Bijbelplaatfen
door elkander g e w o r p e n ; en bij dit alles een dorre flijl,
en niet zelden een fcherpe en bittere toon, die den vriend
der Christelijke waarheid en liefde niet betaamt. — E e n
paar proefjes uit dit b o e k j e , zonder veel te zoeken.
Bl. 1 : „ W a r e n de Schrijvers dezer boeken" (van het
Oude en Nieuwe Verbond) „ door den Heiligen Geest
„ gedreven ? J a ; wij worden overtuigd, dat die Heilige
„ Schrijvers door G o d gedreven w a r e n , " ( b l . 2 worden
zij genoemd „ door G o d ingegevene m e n f c h e n ; " wat zijn
dit ? ) „ door de w o n d e r w e r k e n , die zij verrigt, en de
„ voorzeggingen, welke z i j , van hetgeen nog Hond te
„ g e b e u r e n , gedaan h e b b e n , en die vervuld geworden
„ z i j n . " D u s b . v. de onbekende Schrijvers van het
Boek J O B en van de Boeken der Koningen hebben w o n 
derwerken verrigt en voorzeggingen gedaan! — Bl. 3 :
„ Waarom gelooft gij d a n , dat de H . S . Goddelijk is ?
„ Ik geloof, dat de H . S. Goddelijk is , uit hoofde der
„ blijken van Goddelijkheid, die er in d o o r f l r a l e n , "
( d u s , zij is G o d d e l i j k , omdat zij Goddelijk i s ! ) „ d o o r
„ de verhevenheid der w a a r h e d e n , welke zij l e e r t , de
„ heiligheid der voorfchriften, en de verwonderlijke over-

„ eenftemming, die er beftaat tusfchen deze heilige Boe„ ken en de vervulling der profetiën, welke er in vervat
„ z i j n . " D u s oveieenftemming tusfchen den inhoud in
het algemeen en de vervulling van een gedeelte van den
i n h o u d ! wat beteekent dit ? — Dat de ware Kerk dik
werf verborgen i s , wordt b l . 14 bewezen uit
Rigt.
II: 1 0 : Er ftond een ander geflacht op na den dood
•van J O S U A , hetwelk den Heer niet gekend had. —
Dat men de toevliigt niet nemen mag tot de welgelukza
lige Maagd M A R I A , wordt bewezen met J O A N . 1 1 : 4 :
Vrouwe!
wat hebt gij met mij te doen? en met L U C .
X I : 27 j 2 8 , waar J E Z U S tot eene v r o u w , die zijne
Moeder gelukkig prees , z e g t : Zalig veeleer , die het
woord van God hooren en bewaren ! als ook met M A T T H .
X I I : 47—50. — Ex ungue leonem!
Non tali
auxilio
nee defenforibus 1st is, etc.
Kan men in Frankrijk zulken onbekookten kost voor lief n e m e n , het is ons w e l ;
maar in eenen Nederlandfchen fchotel behoefde dezelve
niet opgedischt te worden. —
Tantum!
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Het
is tot dusverre niet te onzer kennisfe g e k o m e n ,
of de vertaling met de uitgaaf van het tweede Stuk is
voltooid geworden. W i j h e b b e n , in afwachting van dit
laatfte gedeelte, de aankondiging en beoordeeling van dit
werk uitgefteld, en zullen ook nu nog niet tot beoor
deeling o v e r g a a n , dewijl het oorfpronkelijke werk een
doorloopend geheel v o r m t , en dus beter in ééns een
overzigt van het geheele werk gegeven k a u w o r d e n . W i j
doen dit te gereeder, omdat deze vertaling zonder eenige
inleiding of voorberigt in het licht verfchenen i s ; zelfs
de voorrede van den Schrijver,
voor het oorfpronkelijke
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werk te v i n d e n , is door den Vertaler tot dusverre weg
gelaten ; mogelijk dat z i j , met eenig berigt van den Ver
t a l e r , tot de uitgaaf van het tweede Stuk werdt terug
gehouden ; met welk Stuk dan de vertaliqg voltooid en
als een geheel zal te befchouwen zijn. T o t zoo l a n g ,
indien ook dat ons g e w o r d e , zullen wij dan onze beoor
deeling verfchuiven. Eene volflrekte noodzakelijkheid ter
vertaling van het System der Chirurgie (opdat wij dit
in h e t algemeen aanmerken) zien wij intusfchen n i e t ;
want z i j , die van dit Stel/el der Heelkunde met vrucht
gebruik willen m a k e n , behooren meer dan oppervlakkige
kundigheden te bezitten, en van dezulken mag men vooronderftellen, dat zij ook de noodige taalkennis h e b b e n ,
om dit boek in het oorfpronkelijke te kunnen lezen. Uit
dit gezegde zal men kunnen o p m a k e n , dat wij de ver
taling niet afkeuren, omdat wij het werk van w A L 
T H E R
niet o p prijs ftellen. Geheel het tegendeel. H e t
is ons echter onder de lezing van het oorfpronkelijke
fteeds voorgekomen, dat h i j , die de vertaling van dit
System zich tot eene taak wilde ftellen, voor haar wel
berekend behoorde te wezen. D e fchrijfwijze van W A L T H E R heeft iets g e d r o n g e n s , hier en daar zelfs iets
k r a c h t i g s , hetwelk niet aldus zal kunnen behouden w o r 
den , en bij omfchrijving loopt men ligt gevaar, de juiste
bedoeling van den Schrijver te misfen. O o k heeft deze
een aantal .kunstwoorden gebezigd, welke in de H o o g duitfche taal minder ftootende z i j n , maar tot n o g toe
in onze t a a l , en met r e g t , minder ingang gevonden heb
ben. "Waarom zouden wij ons ook van een aantal vreem
de kunstwoorden bedienen, terwijl onze taal te dezen
opzigte rijkelijk in de behoefte voorzien kan, zonder dat
men daarom tot een dwaas puristisch ftreven behoeft te
vervallen ? Indien R e e . het zich wél h e r i n n e r t , las h i j ,
eenigen tijd geleden, eene Hoogduitfche beoordeeling der
Heelkunde door den Hoogleeraar T I L A N U S uitgegeven,
in welke de beoordeelaar zeer ter gunfte van het over
brengen van kunstwoorden in de landtaal fprak, het voor
deel , ' t welk de Nederduitfche taal ten dezen opzigte
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boven andere talen a a n b o o d , r o e m d e , en de traagheid
zijner landgenooten g i s p t e , die in hunne gefchriften zoo
vele vreemde woorden laten influipen of onverlehillig op
nemen.
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IX,

254 Bl. /

uitgave

Scheikunde;

1 - 25.

De

Vertaler van den Grundrisf der Chimie von Dr.
betoogt de nuttigheid van zijne vertaling,
doordien de kennis der Hoogduitfche taal niet bij a l l e n ,
die de Scheikunde beoefenen, aanwezig i s , en dat daar
enboven het lezen en beftuderen van wetenfchappelijke
gefchriften in de moedertaal toch zijne bijzondere nut
tigheid heeft. N a een kort woord vooraf gezegd te heb
ben over het uitgebreide nut der Scheikunde, zwaait de
Vertaler aan D r . W Ö H L E R den welverdienden lof t o e ,
dien hij zich door het opftellen van dit werkje verwor
ven heeft. Met regt, wordt het niet flechts b r u i k b a a r ,
maar tevens zeer goed en bijzonder doelmatig genoemd.
H e t kan als een uittrekfel uit het fcheikundig Leerboek
van-den beroemden B E R Z E L I U S befchouwd worden ;
het kan ook als ter inleiding tot .hetzelve dienen. Bij
zonder aanbevelenswaardig ook is dit b o e k j e , om als
ter herinnering te dienen van het vroeger geleerde o f g e lezene. Voor den beginnenden leerling fchijnt, het echter
minder gefchikt als handleiding ter eigene oefening; daar
entegen wederom zeer dienftig, om als een' beknopten
leidraad te dienen bij een doelmatig onderwijs in de
Scheikunde. Wanneer een enkel verbijsterd brein tegen
dit werkje eene afkeurende ftem doet h o o r e n , beneemt
zulks niets aan de algemeen verworvene goedkeuring,
zoo verre menfchelijke arbeid die verkrijgen kan.
F.

W Ö H L E R

De Nederduitfche vertaling is naar de vierde uitgaaf
gefchied; doch, het werkje nagenoeg uitverkocht zijnde,
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zal eene tweede uitgaaf noodig w o r d e n , waarbij gebruik
zal behooren gemaakt te worden van de veranderingen,
in de yijfde Hoogdnitfche uitgaaf voorkomende. Moge
dan daarbij de Vertaler hetzelve, zoo veel mogelijk, van
alle misilellingen en drukfeilen zuiveren! E r zijn van
deze maar al te vele (zie de al te groote lijst van verbe
teringen.) Dit behoorde in een leerboek niet zoodanig
te wezen.
Over het nut dezer S c h e t s , om tot de aanleering der
onbewerktuigde Scheikunde bevorderlijk te z i j n , behoeft
niet verder gefproken te w o r d e n ; dit is erkend; het is
reeds in algemeen gebruik gekomen, getuige de herhaalde
uitgaven. H e t boekje zal v o o r e e r s t , met eenige voor
zorgen, onder de leerboeken eene blijvende plaats kunnen
bekleeden en behouden.
De veranderingen en verbeteringen in de vijfde H o o g duitfche uitgaaf zijn wel enkele, échter hier en daar nog
al belangrijke. Onder anderen zijn bij de Zuurflofzuren
met een zamengeileld radicaal achter de zuren der Blaauwftof ingevoegd de Sulfiden ( B ) ; terwijl voor, de W a t e r ftofzuren de letter C moet geplaatst worden. In de ver
taling was hier verkeerdelijk het getal 13 voor het vroe
gere B gefteld. Hierdoor vervalt wederom het onder de
Waterllofzuren voorkomend Zwavel-waterftofzuur. Meer
andere bijvoegfels, veranderingen of ook weglatingen
zullen van zelf gevonden en veranderd w o r d e n , bij de
vergelijking en herziening dezer vertaling met de vijfde
Hoogduitfche uitgaaf.
Z o o verre wij de vertaling nagegaan h e b b e n , met uit
zondering der zelf aangewezene misilellingen en feilen,
komt zij ons voor getrouw en wel bezorgd te wezen.
Mogen Vertaler en Uitgever zich vereenigen, om in de
beginnende behoefte naar eene verbeterde uitgaaf te voor
z i e n ! Moge vooral,daarbij niet met overhaasting te werk
gegaan w o r d e n ! E e n leerboek behoort zoo veel mogelijk
van alle zinftorende drukfeilen vrij te w e z e n , om den
leerling geene aanleiding tot fomwijlen belangrijke mis
vattingen te geven.
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Deze

omwerking van het voortreffelijke werk van P O P 
P E , voor fchoolgebruik gefchikt, en ingerigt tot een
leesboek voor de hoogde klasfe der lagere fenolen, waar
van wij het eerfte Stukje aankondigen, dat nog door
twee ftaat gevolgd te w o r d e n , voldoet geheel aan de be
hoefte , die omtrent een zoodanig beknopt leesboek bij
het lager onderwijs nog beftond. Het b e v a t , als eerfte
Afdeeling ter inleiding: het ontftaan van den v e l d - ,
b o s c h - , tuin- en b e r g b o u w ; de noodzakelijkfte uitvin
dingen van den onbefchaafden tijd, en den overgang tot
volmaakter inrigtingen. De tweede Afdeeling, handelende
over de uitvindingen in de technifche kunflen tot op de
jongile tijden, behandelt, in drie Hoofdftukken, 1° de
fpijzen en dranken der menfchen; 2 de vermeerdering
der' fmakelijkheid bij vele fpijzen, en het voortbrengen
eener aangename prikkeling op de organen van den fmaak
en den r e u k ; 3 ° het gereedfehap om te k o k e n , alsmede
eet- en drinkgereedfehap en dergelijke. Alle deze onder
werpen zijn op eene b e k n o p t e , doch onderhoudende wij
ze, befchreven, die vele wetenswaardige bijzonderheden
doet kennen.; zoodat wij dit fehoolleesboek gerustelijk
tot algemeen gebruik durven aanbevelen. Doch wij had
den liever g e z i e n , dat de drie Stukjes in e e n s , in wat
grooter formaat en op wat beter p a p i e r , waren uitge
komen. H e t ware dan een boekdeeltje g e w o r d e n , dat
gevoegelijker in handen der meestgevorderde leerlingen
konde gegeven worden, en ook beter gefchikt zoude zijn
voor het groote p u b l i e k , dat hier nog vele aan hetzelve
onbekende daadzaken zal vinden.
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Ook door dit reeds grootendeels voltooide werk toont
de Weleerw. B R O E S , die zich reeds door zoo vele
goede voortbrengfelen zijner pen als waarheidlievend en
oordeelkundig Schrijver heeft bekend gemaakt, zich den
tijd zijner eervolle rust ten nutte te m a k e n , en ook nu
nog tot onderrigt van tijdgenoot en nakomelingfchap te
arbeiden.
M e n ziet reeds uit den t i t e l , dat het eerfte Deel van
dit werk enkel inleiding is. Eerst ontmoet men. eene
Voorrede,
waarbij ingelascht is eene Voorlezing
des
Schrijvers over den brief van W I L L E M I aan zijnen
broeder J A N vanNasfau,
na het fneuvelen van L O D E WIJK
en H E N D R I K van Nasfau op de
Mokerheide.
Vervolgens vindt men den Inhoud der beide D e e l e n ,
behelzende het eerfte D e e l , behalve de gezegde V o o r 
r e d e , alweder flechts ter inleiding, eerfte Voorlezing",
M A R G A R E T A

V A N

P A R M A

en

K A T H A R I N A D E

b l . 1 — 7 3 ; voorts Aanteekeningen en Bij
lagen , bl. 7 4 — 1 1 2 , en Aanhangfel: E G M O N D met
E G M o N D vereffend ten opzigte zijner zending naar F I L I P S ,
bl. 113—134. Dan volgt de tweede Voorle
zing : W I L L E M I en H E N D R I K I V vergeleken ten
aanzien van derzelver geloofsverwisfeling, b j . 135—206.
Daarna komen weder Aanteekeningen en Bijlagen, b l .
207—240; een eerfte Aanhangfel: H E N D R I K I V , in
weerwil van zijne g e b r e k e n , naar H O O F T ' S Gefchiedé-

M E D I C I S ,

nis ; H E N D R i K de Goede en Groote , bl. 241—288 ;
en een tweede Aanhangfel: S T R A D A ' S voor O R A N J E
onguuftige Gefchiedenis, aangeprezen om het gunftige
oordeel te bevestigen en het ongunftige te regt te-wijzen,
bl. 2 8 8 - 3 6 5 .
H e t tweede D e e l , dat her "igenlijke werk moet heeten,
en waarvan wij thans nog flechts het eerfte Stuk kunnen
aankondigen, zou bevatten de vijf latere Voorlezingen;
maar het eerfte Stuk diens tweeden Deels begint weder
m e t eene Voorrede,
waaronder eenige vertaalde brieven
behooren uit de bekende Archives,
uitgegeven door M r .
G R O E N V A N P R I N S T E R E R .
De derde Voorlezing
uit het geheele w e r k , die de eerfte van het vijftal des
eigenlijken werks i s , befchouwt V A N M A R N I X aan
W I L L E M ' S

,

en

M O R N A Y

D U

P L E S S I S

aan

H E N -

z i j d e , en l o o p t , in onderfcheidene afdeelingen,
van b l . 1 tot 104. N u volgen Aanteekeningen en Bij
lagen , b l . 1 0 5 — 1 4 5 ; eerfte Aanhangfel: de Pfalmberijming van D A T H E N U S tegenover die van V A N M A R 
N I X , bl. 1 4 7 — 1 8 0 ; tweede A a n h a n g f e l , over
hetlVilhelmus-lkd,
bl. 1 8 1 — 2 0 2 ; en eindelijk een Nafchrift
(over D E L A N O U E ) b l . 203 tot het einde.
D R I K ' S

Voorts hebben wij nog in dit tweede D e e l , iii een of
meer nog niet verfchenene ftukken , te w a c h t e n : Voor
lezing N ° . 4 , V A N M A R N I X , ter zijde van W I L 
L E M , in eene en andere bijzondere Staatsdienst. N ° . 5 ,
V A N M A R N I X
niet van ontrouw te befchuldigen, we
gens de overgave van Antwerpen aan P A R M A , ten jare
1585. N ° . 6 , zeker ledig jaar van V A N M A R N I X in
zijn anders overbedrijvig leven, getuige (en wel tot zijne
eer) van verwijdering tusfchen hem ter e e n e r , en Hol
lands S t a t e n , voornamelijk V A N
O L T J E N B A R N E V E L D ,
ter andere zijde. T o t flotN . 7 , W I L L E M I I I ,
befchermer van het Hervormde Geloof tegenover L O D E w IJ K X I V ; de eerfte uitgegaan van w i L L E M I en van
V A N M A R N I X , de tweede afgedaald van H E N D R I K I V ,
aan de Hervormde Kerk ontvallen. Waarfchijnlijk zullen
ook die vier volgende Voorlezingen vergezeld gaan van
0

Aanteekeningen, Bijlagen, Aanhangfels , Voorredenen en
Nafchriften.
Z i e d a a r , geëerde L e z e r ! h e t plan van dit uitvoerige
werk. V o o r z o o verre het thans reeds het licht z i e t ,
hebben wij dikwijls het helder oordeel en de gematigdheid
van den eerwaarden Schrijver bewonderd. W i j vertrou
wen g a a r n e , dat hetgeen volgen zal niet minder zal zijn
dan het reeds geleverde; maar wij hebben twee hoofd
aanmerkingen , om nu deze en gene kleinigheden voorbij
te g a a n , en te z w i j g e n , waar wij al over het eene of
andere punt met den Auteur verfchillen. Onze eerfte
hoofdaanmerking betreft den ftijl, die dat ftootende en
wel eens duistere h e e f t , hetwelk dikwerf de fchriften van
den Heer BROES min gunftig onderfchéidt. W i j zeg
gen n i e t , dat alles ftootend en duister i s ; wij bedoelen
alleen, dat men telkens dat eigenaardige in de fchrijfwijs
des Auteurs o n t m o e t , waaraan men hem kennen k a n ,
en gewoon moet w o r d e n , om er niet gedurig door te
worden gehinderd. D e tweede hoofdaanmerking betreft
het gebrek aan eenheid. F I L I P VAN MARNIX zelf
geraakt bedolven onder al de berigten betrekkelijk ande

r e n ; eveneens MORNAY DU PLESSIS.

Men zou het

werk even goed kunnen noemen Voorlezingen en Aan
teekeningen betrekkelijk WILLEM I en velen zijnertijdgenooten; fchoon dan weder WILLEM I I I en LODEWIJK X I V er moeijelijk bij zouden komen. Het geheel
fchijnt meer eene verzameling van bouwftoffen tot eenig
ander w e r k , dat daaruit z o u moeten worden opgefteld,
dan een werk , nu reeds uit vergaderde bouwftoffen vol
tooid. H e t is w a a r , wij oordeelen h i e r , zonder n o g
het geheele werk te hebben gelezen. Maar het plan is
toch b e k e n d , en een deel des w e r k s , waaruit de wijze
van behandeling blijkt, ziet het licht. Onmogelijk kan
dus deze hoofdaanmerking door het vervolg worden gelogenftraft.
In ons oog zal de verzameling altijd een
aantal uitmuntende fragmenten b e h e l z e n ; maar in al die
fragmenten de eenheid van een zamenhangend geheel te
v i n d e n , zal bij h e m , die zich dit verbeeldt, meer wel-

wiilendheid, dan juistheid van oordeel en gekuischten
fmaak, verraden. Intusfchen wenfchen wij opregt naar
de voortzetting van dezen belangrijken arbeid, d i e , in
weerwil der niet meer weg te nemen hoofdgebreken,
altijd verdienftelijk en leerzaam blijven zal.
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" V a n het eerfte Deel dezer Algemeene Gefchiedenis der
Wereld is in der tijd een gunftig en aanprijzend berigt
gegeven in dit Tijdfchrift.
De Heer E N G E L E N is op
den door hem ingeflagen weg rustig voortgegaan, en
heeft door dit tweede D e e l , de gefchiedenis der Middel
eeuwen bevattende, op nieuw een bewijs gegeven van
zijne gefchiktheid voor de t a a k , die hij op zich heeft
genomen. Ook in dit ftuk komt het R e e . v o o r , , dat
hij het d o e l , ' t welk hij met zijn werk beoogd h e e f t ,
b e r e i k t , namelijk, „ o m , in eenen bevattelijken en te
vens onderhoudenden ftijl, een zooveel mogelijk volledig
overzigt der Wereldgefchiedenis te leveren, niet overla
den met wijsgeerige aanmerkingen, maar toch ook niet
geheel daarvan o n t b l o o t , inzonderheid wat den gang der
Goddelijke voorzienigheid met het menschdom aanbelangt."
Hij heeft h i e r , naar den aard der Gefchiedenis, wijfclijk de ethnographifche behandeling met de fynchronistifche verwisfeld, die noodzakelijk i s , indien niet ge
durige herhalingen of terugwijzingen het lezen of het
gebruik van het handboek lastig zouden maken. In drie
tijdvakken verdeelt hij zijn gefchiedverhaal; vooreerst van
den ondergang des Komeinfchen rijks tot op den dood
van K A R E L den Grooten; ten tweede tot op het einde
BOEKBESCH.
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der k r u i s t o g t e n ; en ten derde tot aan de ontdekking der
nieuwe wereld.
R e e . acht het eene groote verdienfte van dit w e r k ,
dat het geen drooge en vervelende kronijk i s , maar een
waarlijk onderhoudend gefchreven verhaal. Van den eenen
kant is er aan den onderwijzer genoegzame ruimte over
g e l a t e n , om de gefchiedenis uitvoeriger te behandelen;
terwijl nogtans de leerlingen in h u n handboek een vol
doend overzigt b e z i t t e n , om er zich het ontvangene on
derwijs bij te herinneren. Van den anderen kant is het
werk eene aangename l e k t u u r , welke ook h i j , die met
de Gefchiedenis bekend i s , gaarne ter hand n e e m t , om
zich het geheel weder voor den geest te r o e p e n ; terwijl
de wezenlijk goede g e e s t , waarin het boek is gefchre
v e n , eenen aangenamen indruk achterlaat.
M e t genoegen meent R e e . dan ook vernomen te h e b .
b e n , dat op fommige fcholen dit boek reeds als hand
leiding bij het onderwijs in de Gefchiedenis is ingevoerd.
Hij verheugt zich d a a r o v e r , omdat dit niet anders dan
eenen goeden invloed kan hebben op de beoefening de
zer wetenfchap onder onze jongelieden, en omdat het
tevens eene aanmoediging is, voor den Heer E N G E L E N ,
om o p den ingeflagen weg voort te gaan, en op dezelfde
wijze ook de nieuwere Gefchiedenis te bewerken.
Wij
wenfchen hem daartoe lust en k r a c h t , en fporendiem
van ganfeher harte a a n , om bij voortduring onze L e t 
terkunde met de voortbrengfelen van zijnen geest te ver
rijken.
H e t kan ons oogmerk niet zijn, om den inhoud van
dit boek verder op te geven. Vooral bevielen R e e . ,
d o o r b e k n o p t h e i d , duidelijkheid, rijkdom en volledig
heid , de hoofdftukken over M A H Ö M E T , de kruistog
t e n , de vaderlandfche gefchiedenis, en het laatfte hoofd
ftuk , dat met een overzigt van de vorderingen van den
menfchelijken geest in dit tijdvak het Deel befluit.
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E r zijn weinige menfchen, die in hunnen kring nuttiger
leden der maatfchappij verdienen te h e e t e n , dan de ijverige , kundige N I C O L A A S A N S L I J N geweest i s . Zijn
geheele leven was aan-de opvoeding der jeugd toegewijd,
en de vrije u r e n , die hem overbleven , befteedde hij tot
het fchrijven van grootere en kleinere w e r k e n , die alle
daarmede in verband Monden, en waarvan fommige, b . v .
zijn Brave
Hendrik,
meesterftukken . mogen genoemd
worden. D e nagedachtenis van d e n edelen man verdient
in zégening te, Wijven, en elke p o g i n g , om. haar te verlevendigen, is lofwaardig. W i j verheugen ous daarom
o o k , dat de Heer B È E T S de uitgave heeft bezorgd van
het b u n d e l t j e , dat R e e . hier aankondigt. W i j ftemmen
ten volle niet hem i n , wanneer hij z e g t : „ M e n zal
„ er den eenvoudigen en verftandigen tfian in v i n d e n ,
„ er> zeker, meer nadenken dan geleerdheid, meer juist„ heid en helderheid van voorftelling dan zwier o f hooge
„ vlucht."
' ,
D i t oordeel onderfchrijft R e e . volmondig. D e onderwerpen , nier behandeld, zijn de volgende: Elk heeft
zijn pofje.
Van de vier ftukken heeft R e e . het minsé
behagen gefchept in deze eerfte Voorlezing. M e p mist
daar^ wat de overige ftukken k e n m e r k t , de eigene on^
dervinding des onderwijzers. H e t is d e z e , die u i t ^ ^
drie; volgende ftukken ons luide toefpreekt, en aan de
z a k e n , die noch v r e e m d , noch diepzinnig, noch fchitterende z i j n , toch eene belangrijkheid bijzet, die zich
niet laat miskennen. I n de tweede Voorlezing worden
de Gedichtjes van V A N A L P H E N
als een zedelijk
handboekje voor de jeugd befchouwd; en vooral het flot
geeft een paar p r o e v e n , hoe zij tot dit oogmerk zijn te
g e b r u i k e n , die als wenken voor ouders en opvoeders
Vv
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niet verloren mogen gaan. Met bijtenden (pot hekelt
A N s L IJ N in het derde ftuk , over de middelen,
om den
mensch ongelukkig te maken, verfchillende gebreken der
o p v o e d i n g , waarvan hij zelf in zijne betrekking maar al
te dikwijls de rampzalige gevolgen had ondervonden.
Zijne vierde Verhandeling, eindelijk , betrekking hebbende o p het geliefkoosde vak zijner ftudie en van zijn onderwijs, befchouwt de Natuurlijke
Historie als een voortreffelijk hulpmiddel hij' de opvoeding der jeugd,
en wel
door de ligchamelijke, verftandelijke, zedelijke en godsdienftige vorming. Veel goeds en behartigenswaardigs
wordt daarover gezegd.
Zietdaar, wat men in dit b o e k j e , in eenvoudigen,
duidelijken toon gefteld, kan vinden. R e e . w e n s c h t h e t
in handen van a l l e n , die A N S L IJ N kenden en fchatteden. Zij zullen ook hier den werkzamen en kundigen
man erkennen, wiens krachten en vermogens aan de
edelfte bedoelingen waren gewijd. Het boekje had eene
nettere uitgave en beteren druk verdiend.

Wenfchen, Verwachtingen en Uitzigten van Nederland. Te
Amjlerdam, bij J. C. van Resteren. 1839. In gr. 8vo,
32
Bl.f:-ZO.
D e bezadigde en -verftandige Schrijver van die opftel heeft
aijnen naam verzwegen, fchoon hij dien gerust had kunnen
noemen. Na met een woord het bezwarende in onzen voylgen toeftand van, zoo het heet, innige vereeni'ging met
"ïjjjlgiê te hebben aangetoond, wijst hij a a n , hoe men thans,
^^der^vöörbarighfeid, de vervulling der belofte, door den
Minister van Buitenlandfche Zaken den 20 Januarij 1831 gedaan, verwachten m a g , en dus eene herziening d e r , op de
tegenwoordige omftandigheden in haar geheel niet meer pasfende, Grondwet van 1815 te gernoet mag zien. Hij wenschr,
met nu wijlen den Graaf VANHOGENDORP, de invoering
1° der ministeriele verantwoordelijkheid; 2° dat den Koning
de magt wierd gegeven, de tweede Kamer der Algemeene
Staten te ontbinden, en 3° dat aan Z. M . wierd opgedragen
de regtftreekfche aanftellingen in de Geregtshoven, bij de

Rekenkamer en de Munt. Voorts wil hij flechts ƒ 1 2 0 0 - :
voor verblijfkosten aan elk lid der Staten-Generaal over ieder
jaar toeflaan, en eene meer regtflreekfche verkiezing dier
leden, in plaats van de tegenwoordige gefiltreerde verkiezing,
gelijk een geestig man die noemde. Wijders hoopt hij alle
bezoldigde Landsambtenaren uit de Staten-Generaal geweerd
te zien, en geheel de eerfte Kamer, als eene, kostbare'overtolligheid, afgefchaft. Ook fchijnt hem de Raad van State
en het Hoog Militair Geregtshof als zeer wel te misfen; de
vrijheid des handels wenscht hij door de Grondwet gewaarborgd , het belastingftelfel vereenvoudigd, en het perfoneel
der adminiftratie, ook dat der hoofden van de ministeriele
departementen, minder talrijk. Hij oordeelt eene vermindering der landmagt, bij eenige verfterking der zeemagt, dienftig, en zoekt <eeue affchaffing der kracht van w e t , thans
nog behoorende aan eene reeks van wetten en decreten uic
het bulletin des kis. Gaarne zag hij het Amortifatie - Syndicaat meer getrouw aan zijne beftemming tot amortiferen der
ftaatsfchulden,
en wil het daarin onderfteunen door de opbrengst van op de coupons voor zegel- of ftempelregt, of
op andere wijze, van de uit te betalen renten te heffen belasting.— Hiertegen zou men echter, naar ons gevoelen,
kunnen inbrengen, dat alle andere belasting een offer is aan
de fchatkist door hen, die als Nederlanders den Staat moeten
onderhouden, of door vreemden, d i e , om de befcherming
van den Staat te genieten, ook in de belastingen deelen;
maar dat de nationale fchuld fteeds fpruit uit overeenkomst,
met de geldfchieters, niet als Nederlanders of als befcherming genietende vreemden, maar als vrijwillige helpers uit
den nood van het oogenblik, aangegaan, en men d u s , zonder trouweloosheid, hun of hunnen regt verkregen hebbenden
geenen minderen intrest mag betalen, dan tusfchen partijen
bedongen was. Nu is elke belasting op de rentheffers, als
zoodanig, gelijkftaande met eene inhouding van een deel der
gecontracteerde renten. — Eindelijk ijvert de Schrijver tegen alle begunftiging van fabrijken ten nadeele van de vrijheid des handels.
Dit werkje aan de bepeinzing van allen aanbevelende, die
op de herziening der Grondwet invloed zullen oefenen, of
hunne ftem er over uitbrengen, eindigen wij met den wensch,
dat het gefchrevene niet geheel vruchteloos moge zijn, en
wij van de toenemende magt eeniger weinige familiën , en

van adel- en geld-aristocratie, die belde net hoofd zoo zeer
optieken, door eenë herziening der Grondwet "mögew gered
worden* maar wij vrëezen er hard voor 1 Men dëhkè flechts
lia op de ééne vraag: hoe zullen de Statén-Generaal in dubbelen getale zijn zamengefteld, en door welke kiezers zal
die vergadering verdubbeld worden? De regeling van dat
onderwerp door de Grondwet zelve fchijnt de kwaal ongeneeslijk te maken.
:

De Zee, hare bewenen en wonderen. Door w. T. A. w. z I M-

MERMANN. IF Stukken.
(Vervolg en fiot van bl. 621.)
Met het derde S t u k , door doorloopettde paginatuur één ge-

heel uitmakende met het vierde, gelijk ook met de beide eeröen ouderling het geval i s , komt de Schrijver tot de befchrijving van de onderfcheidene gedeelten der wereldzee en „ h a r e
„ wonderen en bewoners," aanvangende met de Ijs- ofPoolzee. Niet alleen wórdt van die zee zelve hier het noodige
aangevoerd, maar ook van Groenland en deszelfs bewoners,
bunne geaardheid, levenswijze en kleederdragt,
Lapland,
Spitsbergen enz., vérder de vangst van robben, walrnsfen en
walvisfchen, het laatfte inzonderheid zeer naauwkeurig. Zeer
breedvoerig is de Schrijver over de Kraak en Zeepang, „ over
„ welke (half fabelachtige) zeemonfters men lang in twijfel
„ geweest i s , geftreden en gegist heeft, en van welke men
„ het beftaan nog op dit oogenblik evenmin kan ontkennen
„ als bewijzen. — De verbazende grootte alleen, juist dat„ g e n e , hetwelk wij niet kunnen begrijpen, geefc ons echter
„ nog'geene eigenlijke reden, om te mogen twijfelen." Ons
wel. Laat ons zien! De Schrijver beweert, dat men in de
fosfile overblijffelen der Voorwereld (van den Megdhfaurus)
blijken heeft vin dieren, 50 tot.80 voeten lang. Toegeftaan;
maar moet dat nu bewijzen, dat er nu nog dieren zijn, van
grootte als de Kraak, waarover ftraks nader ? En wat is het
anders, dan grove ligtgeloovigheid, of e.rgeparadoxen-zxscht,
of wat o o k , wanneer de Schrijver ten aanzien van den monfterachtigen Pterodaktylus der voorwereld vraagt: „ Waarom
„ zou het niet, zoo als de oorkonden" ( j a , w e l k e ? ! ) „ g e tuigen, in de poelen van Rhodus in den tijd der Ridders
w
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„ van t T . JAN nog aanwezig geweest zijn, als een levend
„ toonbeeld van de voorwereld, zoo als wij thans de over„ blijffelen aantreffen in de menigvuldige beddingen en bergen
„ der tweede formatie ?" Trouwens, iemand, die van zijne
groote zeeflang reeds in de Noordfche fabelleer gewag vindt
gemaakt onder den naam van Midgardflang, en dit voor een
gerchiedkundig bewijs (immers eenen grond van geloof) laat
gelden, die kan de groffte onwaarheden en blijkbaarfte grollen gemakkelijk voor waarheid aannemen. Men hoore hem
over de Kraak : „ In het Noorden verhaalt men algemeen,
„ d a t men dikwijls drijvende eilanden befpeurt, die zich op
„ warme dagen uit den vloed verheffen, die veeltijds bedekt
„ z i j n met boomen, hoog, rank en regt als masten, doch
„ ook fomtijds getakt, met bewegelijke armen," enz. „PAUL i N C s befchrijft het ondier reeds eenigzins naauwkeuri„ g e r , en zegt: „ UMyLapmarien en Finmarken ftijgt fomt i j d s .bij fiil weer een wangedrogt uit de diepte, hetwelk
„ zoo verbazend groot i s , dat op deszelfs rug een geheel
„ regement zou kunnen manoeuvreren. Wanneer de z e é g e .
„ heel ftil en de oppervlakte door de zón verwarmd i s , komt
„ h e t langzaam, bijna onmerkbaar, naar boven, doch fpreidt
„ v a n tijd tot tijd deszelfs verbazende masfa n i t , en bHjft
„ onbewegelijk liggen, tot dat de zon beneden den horizon
„ d a a l t , wanneer bet even zoo traag wederom in de diepte
„ nederdaalt, en eenen geweldigen draaikolk veroorzaakt.
„ Men waant, eenige met mos befproeiderotfen-te zien, die
„ boven de zee nitfteken. Sloepen, die het durfden wagen
„ óm het zeemonfter te naderen, werden door hetzelve iriè„ degefleept. De rug van de Kraak zou begroeid Zijn met
„ tamelijk hoog geboomte,: dat i s , met bootnhoog zeegras
„ en zeeheesfsrs zijn' bedekt, zoodat men het dier voor een
„ eiland aanzag, daarbij voot anker ging, aan wal flapte,
„ e e n vuur op het gewaande land ontflak, e n , tot groot
„ ongeluk voor-de manfchappen, de vergisfing niet eer ge„ waar werd, dan,toen het wanfchepfel, de hitte gevoeiefl„ d e , nederzonk, en zoo de ongelukkige fchépelingen" [toch
„ o p éénen na, om de zaak te vertellen?] „ m e t zich itt
„ den afgrond fleepte." Nog iets: „ De Bisfchop van Ni'
„dros had op zekeren dag een zoodanig eiland uit zeé zien
„ oprijzen, en de vrome gedachte gehad, hetzelve oogèri„ blikkelijk aan het Opperwezen toe te wijden en de mis op
„ h e t z e l v e te lezen, waarop hij dadelijk naar het mötffter
n
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„ overftak, een altaar oprigtte en in eigen perfoon de dienst
„ d e e d . Het ondier bleef, als door een wonder, gedurende
„ de geheele plegcigheid-onbewegelijk; doch naauwelijks was
„ de Heilige Bisfchop wederom in de boot geflapt, om naar
„ wal terug te varen, toen het langzaam met het opgerigte
„ altaar naar beneden z o n k , en zich in den afgrond ver„ borg." Wanneer men nu zulke grollen N B . met het gezag
van p LI N i us ziet bevestigen, wat moet men dan denken
van de ligtgeloovigheid eens Schrijvers ? Hij voegt er voorbeelden bij van polypen, die matrozen van de fchepen haal
den, welker armen voor een gedeelte werden afgehouwen,
zoodat het ftuk 25 voeten lang w a s ; j a , andere gevonden
van 27 en meer voeten lang, zoo dik als een fcheepsmast,
in het ingewand of den bek van een Kazilot!
Van dit alles
en nog zooveel meer losfe geruchten en zeemansvertellingeh,
als het beftaan van de Kraak, of reuzenpolyp, zouden moeten
bewijzen, laten wij ieder, dus ook onzen Schrijver, het zijne
denken, voor onszelven zeggende: Credat Judaeus Apella!
Dat er overigens zeer groote zee/langen kunnen zijn, willen
wij in geenen deele tegenfpreken , enkel opmerkende, dat men
vooral niet moet verzuimen, na ce vorfchen, of en in hoe
verre het gezigtsbedrog, dat zoo vaak op z e e , b . v. in het
zien van gewaand land, eene groote rol fpeelt, deel hebbe
ean de meening, dat men dergelijke zeemonfters gezien hadde. Daaraan echter alles toe te fchrijven, wat vele zeelieden
verhaald hebben van reusachtig groote zeeflangen, die zij op
de oppervlakte des waters hadden zien zwemmen, zou wel
ligt insgelijks overdreven zijn, fchoon lengten als van 600 en
meer voeten denkelijk ook wel wat boven de maat wezen
zullen. Doch hierover genoeg!
Van de eigenaardige verfchijnfelen der IJszee worden de
ijsbergen, poolnevel, vorstdamp, luchtfpiegeling "(aan de
poolftreken op verre na niet bij uitfluiting eigen), hec noorder
licht en de bijzonnen afzonderlijk befchreven, waarbij meestal
ook de nieuwfte waarnemingen en theoriën in aanmerking ge
nomen worden; terwijl met een paar woorden over de Witteen Zuidpoolzee, na kort overzigt van de pogingen, om tot
de Pool door te dringen, deze afdeeling befloten wordt.
De Noorderoceaan, en bepaaldelijk dat gedeelte, hecwelk
bij ons onder den naam van Noordzee bekend i s , levert ver
fcheidene merkwaardigheden, van welke eene eerfte plaats
ingeruimd wordt aan den haring en de haringvisfcherij. Voorts;

wij volgen hier de eenigzins zonderlinge orde (maar dit is
op meer plaatfen het geval) des werks. „ De Noordzee ligt
„ tusfchen twee landen i n , die zich ten aanzien van de zee„ vaart zeer verdienftelïjk hebben gemaakt — Noorwegen,
„ in hetwelk de ondernemendfte, dapperfte en voortreffelijk„ fte mannen zich vrijwillig tot de zeedienst aanbieden, en
„ Engeland, waar men deze zeelieden als 't ware delen of
„ tot de zeedienst presfen moet." Over dit laatfte wordt dan
vervolgens gehandeld, en de afgrijfelijke menfchenroof aangetoond van eene natie, welke „ de gezagvoerders zich niet
„ fchamen de voortreffelijkfte der aarde te noemen." Dat
moge thans iets beter zijn; waar blijkt net echter, dat de
listen en gewelddadigheden, door welke matrozen voor de
Engelfcke zeedienst verkregen worden, in een zonderling contrast ftaan tot de ijverige pogingen in datzelfde land tot affchaffing van den flavenhandel, waarover, om dit hier te melden, in dit werk bij de behandeling der zuidelijker oceanen
even ware (helaas!) als menschlievende woorden gezegd worden. — Bij de zuidelijke kusten der Noordzee komt Holland,
met zijne polders en waterkeeringen, wat al te oppervlakkig
v o o r ; en bij de Oostzee wordt het bekende verfchijnfel van het
verlagen van haren waterfpiegel uit ontegenfprekelijke daadzaken
bewezen. Deze zee vriest menigmalen t o e , en geeft dan een
opmerkelijk fchouwfpel. Noorwegen en IJsland zijn merkwaardige landen, aan den Noordelijken oceaan gelegen; het
eerfte door zijne Fiörden of zeearmen, en Skaren of rotskap e n ; het andere door zijnen vulkanifchen toeftand, waarvan
de Hecla en de Geyfer, beide befchreven, de blijken zijn.
Iets over het vangen van vogelen, inzonderheid der Etderganzen, befluit dit gedeelte.
De befchrijving van den Atlantifchen Oceaan begint met
de berigten der Ouden aangaande het eiland Atlantis, waarvan de Schrijver zich nagenoeg met het bekende berigt van
PLATO afhelpt, zonder zich verder over de geloofwaardigheid daarvan uit te laten; fchoon hij vervolgens, met eene,
gelijk men reeds heeft kunnen opmerken, bij hem gewone
wijze van uitdrukken, zegt: „ H e t gevoelen, dat daar,
„ waar thans een zeearm" (toch nog al een arm van be* g O » doordroomt, eenmaal droog land beftaan heeft, kan
„ zoowel verdedigd als bedreden worden." Hij helt echter
tot het eerde over, maar zonder daarvoor genoegzame bewijzen toe te brengen-; want „ d a t de overvloed van zeewier
1

a n

662

W. T. A. VV. Z I MME JAM ANN

„ in den Atlantifchen Oceaan door velen befchouwd vtot&t,
„ als een bewijs op te leveren, dat Atlantis eenmaal beftaan
„ heeft," zal hij toch wel niet als zoodanig willen laten
gelden; en dat „ d e beide oevers van den genoemden Oceaan,
„ namelijk de oostkust vin Amerika en de westkust van Afri„ ka, zoo opmerkelijk op elkander pasfen, alsof dezelve door
„ eene of andere geweldige natuurgebeurteöis waren uiteen„ gefcbeurd of afgezonderd," zulks bewijst ten aanzien van
Atlantis,
hetwelk een EILAND 20a geweest zijn, niets in het
minfte, en ten opzigte eener vermeende vereeniging van het
oostelijke en westelijke vaste land veel te veel, en daardoor
ook niets; want het is toch wel ongerijmd, aan een geheel
vaneenfplijten te dier plaatfe van den aardbol te denken, Zoodat eene later met water aangevulde fcheur of fpleet tusfchen
beide kwame! — De Atlantijche Zee is ongetwijfeld reeds
vroeg bevaren; maar uit verkeerde en ten deele blijkbaar
verzonnene kaarten der Middeleeuwen te willen bewijzen,
„ d a t men in de Middeleeuwen met het vaste land op het
„westelijke halfrond van onzen aardbol reeds bekend was ,
— zulks gaat niet a a n , en kan alleen door hen in ernst beweerd worden, die den fabelachtigen togt der Venetiaanfche
gebroeders ZENI of ZENO voor eene ware gefchiedenis hou
den. Is zij d i t , dan heeft de overlevering haar wel zoo
jammerUjk verminkt, dat het tot dit doel onverfchillig mag
heeten, of zij waar z i j , dan verdicht, vermits er dan toch
niets uit te befluiten valt. Wat voorts d e vroegere bekend
heid van Amerika betreft; wij Verwijzen naar hetgeen wij
onlangs gezegd hebben bij de beoordeeling van COOLEY'S
boven aang. werk; alleen herhalende, dat dit belangrijk ge
fchiedkundig vraagftuk, waarover in de laatfte jaren veellicht
is opgegaan, onzes inziens echter nog niet genoeg i om tot
genoegzame pro&abiliteit te komen, niet met een paar woor
den is af te doen, en inzonderheid niet door eenen Schrijver,
d i e , bij dë onmiskenbare verdienften van dit zijn werk, toont,
daar, waar het op fchifting van het geloofwaardige (op htsiorifche kritiek") aankomt, veel te ligtgeloovig te ' wezen;
hetwelk dan ook in het algemeen de voornaamfte algemeene
aanmerking i s , die wij op zijn gefchrift hebben. Dé groote
verdienften van COLUMBUS worden overigens geenszins m
de fchaduw geftéld, maar komen bij het breede verhaal van
'smans reizen en lotgevallen goed uit. Wij beklagen er ons
niet over, dat de Schrijver er bijna 100 welgefchreveneblad.
v

zijden aan befteed heeft. Van de zeerooverij wordt een kort
géfchiedknndig verflag gegeven, ten deele bier, ten deele later bij de Indifche Zee. De Antilles, Newfoundland met de
kabeljaauwvangst, de Azorifche eilanden, waarbij aanmerkingen over de uitgeftrektheid der vulkanifche uitbarftingen en
a a r d b e v i n g e n d e Kanarifche, Kaapverdifche en bijgelegene
eilanden, met de fchildpaddenvangst, wórden daarna in oogenfehouw genomen. Een merkwaardig voorbeeld van fterk inftinctViy een gewoonlijk als zéér dom befchouwd dier, ontleend uit c i A N i N G'S Natural History, willen wij onzen
lezeren niet onthouden: „ E e n fchip', hetwelk bij de te„ huisreize naar Engeland aan hét eiland Astènfon aanlegde,
„ kreeg daar eenige groote fchüdpaddën'aan boord, waaron„ der zich eene bevond, die flechts drie pooten h a d , daar
„ haar een dér v o o r d e , waarfchijnlijk bij een gevecht met
„ een of ander zeedier, was afgefchéurd. Schertfen3erw§ze
„ werd dit dier door d e matrozen Lord Nelfon genoemd',
„ welke zeevoogd, zoo als bekend i s , insgelijks eenen arm
„ v e r l o r e n had. Deze fchildpadden werden op dezelfde wijze
„ g e m e r k t , als mén gewoon is de vaten en-kuipen t e mer„ ken; dat i s , men brandde, door middel van een heet ijzer,
„ hetwelk met die merken voorzien w a s , eenige letters en
„ getallen,; waardoor het vaartuig, tót hetwelk de goederen
„ behooren, aangeduid worden, op het önderde gedeelte der
„ fchaal van het groote dier. Deze teékens blijven zoolang
„ zigtbaar, als er nog een duk van het fchild overig i s ; zij
„ zijn iri zekeren zin óhuitwischbaar en vergróeijén nimmer.
„ D e -fchildpadden werden van tijd tot tijd in hét haar zoo
„-ongewone element, zonder de vérffisfchendë kracht van
„Tiet zeewater, ziek, en ftierven dé eene na de andere, en
„ ook wérd Nelfon met dén dood bedreigd, toen men het
„ Engelfche kanaal binnenliep. Hier wierpen de matrozen
„ het fchepfel in z e e , o m , zoo mógelijk, deszelfs leven te
„ r e d d e n . In dezen haren natuurlijken toeftand verplaatst
„ zijnde, kreeg hét dier op nieuw kracht, en na verloop van
„ twee jaren werd de driebeenige Lord Nelfon, die door de
„ fchêepsmerkén dadelijk' te herkennen was, ten tweeden male
„ b i j Ascenfion gevangen. Deze fchildpad moest derhalve den
„ verbazenden w é g , van Engeland langs geheel (f)'Europa
„ cn Afrika, tot aan dit bijna onmerkbare punt in den Qce~
„ aan, terug hebben gevonden; waardoor toch werd zij op
„ dezen ongebaanden weg geleid?"

Van de Middellandfche Zee wordt eerst het ontftaan onder,
z o c h t , vooral volgens VON B O F F , (Gefchichte der Ferdnderungen der Erdoberflache') na een algemeen overzigt van
hare grenzen, hare bogten en ftraten nagegaan, en vervolgens meer bijzondere befchrijving gegeven van Gibraltar,
Toulon, de koraalvisfcherij, de koraalpolyp zelve, Napels,
De meerminnen, waarover ZIMMERMANN hier mede handelt, worden dan toch door hem voor fabelachtig gehouden,
en bij deze gelegenheid het gezag van p o NT OP PI D A N,
op wien hij zich bij de Kraak en reuzenflang zoo ftellig en
herhaaldelijk beroepen h a d , niet zeer hoog aangeflagen. De
Scylla en Charybdis, bij* de Ouden zoo gevreesd, hebben
daarna hare beurt, met de Adriatifche Zee, welker befchrijving aanleiding geeft tot eenige bladzijden over het eertijds
trotfphe Venetië, hetwelk met juistheid befchreven wordt.
Oordeelkundig en naauwkeurig worden de fata morgana in
de golf van Reggie en de vulkanifche verfchijnfelen der Middellandfche Zee befchreven. De Dardanellen, Bosporus en
Zwarte Zee maken het flot dezer afdeeling uit.
De Indifche Zee, die ook weder in hare uitgeftrektheid en
grenzen gefchetst wordt, geeft aanleiding, om te handelen,
behalve, gelijk wij reeds zeiden, over de zeeroovers', ook
over de parelmosfel en parelvisfcherij. Gelijk er voorts verfcheidene onderwerpen zijn, zoo als de lezer reeds meermalen bemerkt zal hebben, die de Schrijver flechts willekeurig
hier of daar neêrplaatst, vermoedelijk omdat ze toch ergens
moeten ftaan, zoo is dit hier wederom het geval met het
tafereel van brand in een fchip, bij welke gelegenheid ZIMMERMANN zijne lezers onthaalt op eene fchets der reizen

van WILLEM TJSBRANDSZ. BONTEKOE, wiens wederwaardigheden nog onder ons een fpreekwoord zijn; i e t s , dat
wij hier wel niet zouden gezocht hebben, doch dat ons niet
te min niet onwelkom was. Bij Java vindt men een lezenswaardig bijvoegfel van den Vertaler, ter verdediging van de
zoo vaak befchimpie handelwijze onzer landgenooten op dat
eiland.
Ten aanzien van de laatfte -afdeeling: de Stille Oceaan,
moeten wij o n s , daar dit verflag reeds zoo breed is uitgeloopen, bekorten. Er valt dan ook niet veel van te zeggen, daar het hier meestal ontdekkingsreizen en befchrijvingen van eilanden-groepen geldt.
Wij herhalen, dat wij zeer veel lezenswaardigs in dit werk

hebben gevonden. De aanmerkingen, die wij er op hadden,
vlochten wij ten deele reeds in ons verflag. Wij voegen er
alleen nog b i j , dat men uit hetgeen wij fchreven genoeg kan
bemerken, dat juist niet alles zeebefchrijving i s ; doch het
meeste ftaat er toch mede in eenig verband.
De houtfneden zijn meestal niet fraai, doch de druk is
net en zuiver.

Manuel d'Escrime, par le Capitaine DE BAST, ancien Profesfeur de toute arme et Gymnafiarque & la Société Royale
et Chevaliêre de St. Michel a Gand. Avec Portrait et
Planches. La Haye, chez J.Kips, J. Hz. gr. 8vo. Introd.
XIX. pag. 182. ƒ 3 - 7 5 .
Onder de gymnastifche oefeningen bekleeden D a n s - , Rijden Schermkunst voorzeker aanzienlijke plaatfen, en worden
geacht tot de ridderlijke kunften te behooren, wier onderwijzers aan de Hoogefcholen elders allen onder het perfoneel
der akademifche ambtenaren gerekend en genoemd worden. En
inderdaad dienen die kunften, om het ligchaam kracht en
ontwikkeling te geven, die, gevoegd bij dezielsftudiën, door
Hoogleeraren onderwezen, den man, in de echte beteekenis
van het woord, kunnen vormen. Bij den dans echter heeft
men flechts op zichzelven te letten en eigene gebreken te
beftrijden; bij het paardrijden, bij eigen beftuur, den wil van
het moedige dier te betaugelen en aan zich te onderwerpen;
terwijl bij de fchermkunst de tegenpartij een mensch i s , bij
wien men gelijke fterkte en bekwaamheid als bij zichzelven
moet vooronderftellen, wiens aanvallen men moet afweren,
en dien men tevens op de veiligfte en gemakkelijkfte wijze
moet trachten buiten gevecht te ftellen. Het is alzoo de
hoogstmoeijelijke kunst, om, met een bepaald en gelijk fteekwapen, zich te verdedigen en aan te vallen, te raken zonder
geraakt te worden. Dat daartoe veel behendigheid, vlugheid, vastheid van hand, zekerheid van oogppflag, menfchenkennis en koelbloedigheid behoort, valt niet te ontkennen , en dat die oefening de fpieren verfterkt, de longen
verruimt, het ligchaam kracht en bevalligheid fchenkt, zal
wel ieder inzien. Onmisbaar moge die kunst voor den krijgsman zijn, zij is desgelijks nuttig en aangenaam voor den befchaafden menscb. Het noodlottige tweegevecht is een jam-
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merlijk misbruik * waartegen LODEWIJK XIV ftrenge ordon
nantiën uitvaardigde; terwijl h i j , ter vereering van de kunst,
niet minder dan zeven fcbermmeesters met brieven van.adel
dom begiftigde. De bekwaamfte kunftenaars zijn dus ook
veelal de voorzigtigfte in het gewone leven; zij verkrijgen
die humaniteit, welke beleedigingen voorkomt, én verachten
de bretteürs, (vid. SILD, Efymol. ad v o c . Bretel) welke
om de minfte kleinigheid den degen trekken, en doorgaans het
offer hunner woeste drift en roekeloosheid worden.
Meer dan zeventig werken zijn over die kunst ih verfchil
lende talen voorhanden, waarvan de Schrijver ten minfte ze
ventien geraadpleegd, wij mogen zeggen met vrucht geraad
pleegd heeft, e n , door eene zesentwintigjarige oefening onderfteund, is hij volkomen bevoegd, om de uitkomften zijner
ondervinding mede te deelen, en een handboek zamen te ftellen, waarvan Z. K. H . , de Prins van Oranje, de opdragt wel
heeft willen aannemen. Dat het in de Franfche taal gefchre
ven i s , zal wel niemand hinderen, die dgn aard en de ftrek
king eener kunst nagaat, welke alleen aan.allezins befchaafde
lieden is toe te vertrouwen, voor wie die taal geen beletfel is.
Met orde, duidelijkheid, en met de-geestdrift, den echten
kunftenaar voor zijn vak eigen, befchrijft de Auteur, na eene
korte inleiding, de drie onmisbare werktuigen tot oefening
van de kunst, voegt er een drietal even doelmatige b i j , en
geeft uitvoerig berigt van het gebruik. Daar leert hij in elf
Hoofdftukken, die weder in § § en in Afdeelingen gefplitst,
en door lesfen aan het flot van ieder kapittel opgehelderd
worden, de voornaamfte ftanden, ftooten en parades, begin
nende met de eenvoudigfte en langzamerhand gepast opklim
mende tot de zamengeftelde en meest moéijelijke, telkens den
meester waarfchuwende tegen de verkeerde handgrepen en
misbruiken, waarin de leerlingen zoo gemakkelijk kunnen
vervallen. Het 12de Hoofdftuk geeft goede lesfen tegen de
fchermers met de linkerhand; het 13de is als de flag op den
vuurpijl,; het eigenlijk asfaut wordt daarin befchreven en ge
regeld, als het d o e l , waartoe al de lesfen (trekken moeten.
In een afzonderlijk 14de Hoofdftuk wordt over en garde ftaan
bij de verfchillende natiën gehandeld; het 15de, dat misfchien
wel gemist had kunnen worden, befchouwt vlugtig verfchil
lende vechttuigen; het 16de geeft wenken, hoe de fchoone
kunst aan te wenden tot verbetering van orthopedifche ge
breken; terwijl het geheel, in een 17de, befloten wordt met

MANUEL

D'ESCRIME.

667

eene aanwijzing, hoe men de fchermzalen doelmatig behoort
i n t e r i g t e n , gevolgd van èen Conceptreglement voor zulk
eene zaal.
Uit deze opgaaf blijkt, dat de Schrijver alles grondig b e .
handeld hééft, wat tot zijne kunst behoort. Wij durven alzoo
meesters en liefhebbers aanraden, zich dit handboek aan te
fchaffen, hetgeen als legger bij iedere fehermfchool zeifs niet
moet ontbreken, te minder omdat de af beeldingen welgekozen
zijn, e n , op ééne n a , door den bekwamen Javaanfchen RA»
BEEN SALEH geteekend werden, aan wien wij ook het portret van den Schrijver tegenover den titel verfchuldigd zijn.
Druk en papier zijn fraai,

Uitgezochte ftichtelijke Gedichten van D. RZ. CAMP HU YS EN, naar de hedendaagfche taal en fpelling én met korte
aanteekeningen, door JAN KOPS, Emeritus Hoogleeraar te
Utrecht. Vooraf een Levensberigt van den Dichter, met
eenige nieuwe bijdragen. Te Utrecht, bij van Paddenburg
en Comp. 1839. In gr. 8vo. XXXII en 131 bl.f 1 - 80.
O n d e r de voortbrengfelen van de Muze onzer vroegere
Dichters verdienen de ftichtelijke Rijmen van den vromen
CAM PH u Y sEN eene waardige plaats, daar zij zich , brj
kortheid en zinrijkheid,'door een warm godsdienftig gevoel
kenmerken, dat zich üitftört in zulke toonen, die tot verheerlijking van het Opperwezen en tot bevordering van deugd
en godsvrucht verftrekken kunnen. In navolging van anderen, die verfchillende werken onzer vroegere Dichters naar
den hedendaagfchen vorm en fpelling het. licht deden zien,
zoo als zulks nog laatftelijk met de Zeeftraat van 's Hage
tiaar Scheveningen van c. HUYGENS, door Mr. j, G. LA
L A v, met aanteekeningen voorzien, het geval w a s , fchenkt
de grijze Hoogleeraar KOPS ons hier eene bloemlezing uit
<ïe ftichtelijke Rijmen van den genoemden Dichter. De klag*en, van welke de Hoogleeraar in het Voorberigt fpreekt,
betrekkelijk het duistere, gedrongene en dikwijls onverftaan..
bare van CAMPHUYSEN'S gezangen, waardoor men bezwaarlijk in den geest des Dichters kan indringen, zijn buiten twijfel zeer gegrond; vele zijner gedichten zijn hard en
ftroef, en laten zich met moeite lezen en nog moeijelijker
voordragen. Het was dus een gelukkig denkbeeld van den

Hoogleeraar, om ook c AMP H U Y SEN de e e r e , die hij zoo
zeer verdient, aan te doen, van hem in een nieuw en be
vallig gewaad, zonder dat het wezenlijke, de deugdelijkheid
der ftof, iets verloren heeft, het Publiek aan te bieden.
Mist hij het krachtig verhevene van een' VONDEL, de vlugt
van een' ANTONIDES, het roerende en bevallige van een*
DE DECKER, wij moeten het toch volmondig toeftemmen:
„ In weinige woorden, vaak in eenen regel, ligt dikwijls
eene kracht, die doordringt tot in het hart, ons als voort
drijft op het deugdenpad, en elke vlaag van ontevredenheid,
hoeveel meer elk dadelijk geklag, doet ophouden." Poëzij
van zulk eenen aard is in onze dagen nog niet geheel over
tollig.
De Hoogleeraar is in de keuze der ftukken zeer keurig
geweest, die dan ook van zijne heldere denkwijze en gekuischten fmaak een nieuw bewijs oplevert. In het werkje,
door hem onder den bovenftaanden titel uitgegeven, is naauwelijks een vierde van c A M P H U Y S E N'S gedichten opgeno
men. Van de Pfalmen, door hem in dichtmaat gebragt, wor
den ook eenige in het bundeltje gevonden.
Bij eene vergelijking van de hier te vindene met de oor
fpronkelijke ftukken zien w i j , dat de Heer KOPS, door het
weglaten van geheele coupletten of regels, de meeste ge
dichten aan duidelijkheid en mindere gerektheid heeft doen
winnen. Ten bewijze hiervan verftrekke onder anderen het
troostlied: Weldoen en vrolijk zijn; hetwelk, zoo als wij
het hier met de uitlatingen aantreffen, een uitnemend leer
dicht i s , en waardoor het gedrongens, onduidelijke, bij zon
derlinge woord- of liever klankfpelingen, voor eenen fchoonen, helderen t o o n , zonder dat de geest er van vervlogen
i s , heeft plaats gemaakt. Men zie het gedicht en vergelijke
vroegere uitgaven, en men zal bemerken, ( R e e . heeft die
van 1647 voor zich) dat de Hoogleeraar met wijsheid vs. 2 0 ,
2 1 , 22 , 23 , 28 , 29 , 32 en 33 heeft doen uitvallen, en het
flot doeltreffend heeft bekort. Puntfpreukig, kernachtig, vol
belangrijke waarheden is dit gedicht, en de Hoogleeraar heeft
wél gedaan, d i t , 'met zoo vele anderen, waaronder de heer.
iijke Meifche Morgenflond niet vergeten i s , terug te geven.
De veranderingen in deze uitgave zijn ook wezenlijke ver
beteringen. Wij willen eenige regels uit het genoemde vers
ten voorbedde aanhalen. Zoo lezen wij bij CAMPHUYSEN;

Benaude mensch, d i e , bij ' t veel-vuldigh lijden ,
Dat grof en dicht van buyten komt beftrijden.
Hier:
Dat u alom van buiten enz.
JVaen-fchrick en angst uit mangel dat in ' t bloed is.
Hier dus verduidelijkt:
Voelt gij een angst, door mangel, die in ' t bloed is.

Zoo verder bij CAMPHUYSEN:
Het goed geweet, uit - weldoens kund geboren,
Neemt weer zijn plaats, door kleyn verftand verloren, enz.
Hetwelk hier dus verbeterd wordt gelezen:
Een goed geweet ( * ) , uit rein gevoel geboren,
Neemt weer zijn plaats, door misverftand verloren;
Doet weer zijn werk, e n , vrij van d' ijdle fmart,
Geeft Godes vrede een herberg in het hart.
De aanteekening van den Hoogleeraar op het woord medetuig, in de volgende regels, geeft eene zeer juiste ophelde
ring aan den geheelen regel:
Wat is ' t , helaas! offchoon de mensch, bij vlagen ,
Door een gezocht en ongegrond behagen,
Zich zeiven vleit of troost geeft in de zond',
En ftopt met kracht Gods mede - tuig den mond.
waarvan de Heer KOPS zegt, dat CAMPHUYSEN hier zeker
doelt op Rom. I I : 1 5 , waar PAULUS van de Heidenen zegt:
„ dat zij — hun geweten mede getuigende;" en waardoor die
regel dan van veel kracht en uitdrukking wordt. 'Dan ge
noeg ! Wij houden ons overtuigd, dat deze kleine aanwij
zingen zullen doen zien, op welk eene verftandige en fmaakvolle wijze de Hoogleeraar zijne taak verrigt heeft, en het
dus te verwachten w a s , dat hij coupletten ais het volgende,
in dit ftuk voorkomende, heeft weggelaten:
Verlaet het quaed eer ' t felfs u gaet verlaten.
Efaus geween (hoe bitter) kan niet baten,
(*)

Ware gewisfe niet beter?
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D. R Z. CAMPHUYSEH, GEDICHTEN.
Qua'e raed verraedt: verraed maeckt a c h t e - l o ó s :
Achte - loosheid broeyt Zot en Bot tot Boos.

Schoon de laatfte regel wel niet anders zal beteekenen, dan
dat zorgeloosheid, voortgaan in het kwaad, dwazen en verftandeloozen tot ondeugenden en Hechten maakt', zoo is uit
denzelven en uit het geheele couplet duidelijk, hoe de zucht
naar klank- en woordfpelingen vooral ook bij CAMPHUÏSEN
onduidelijkheid veroorzaakt heeft.
Zoo als wij het werkje hier voor ons hebben, befchouwen
wij het als een gulden boeksken, waaruit, voor iederen
ftand, veel te leeren en veel menfchenkennis is op te zamel e n ; en het doet ons zien, hoe CAMP HU Y SEN te allen tijde
zjjne lier aan het goede en nuttige wijdde, en zich nimmer
heeft fchuldig gemaakt aan dat onedele, waarover hij hier
eenen Dichter beftraft, als hij zegt in zijneTVel-rijmens wet:
A c h , rede-rijke geest! 'dien ' t aan* geen' gave ontbreekt,
Uw penne is te eêl, dat gij z'in modder fteekt.
Onze Lezers zullen uit het aangevoerde en bij het doorbladeren van het bundeltje zien, dat vele verouderde en gewrongene bewoordingen hier zijn opgehelderd, en vele taalkundige aanmerkingen hetzelve verrijken. Ook eene betere
plaatfing der leesteekens heeft de duidelijkheid bevorderd. —
Een levensberigt van den Dichter, met eenige nieuwe bijdragen, verhoogt de waarde van het w e r k , dat, tot (lichting, troost en verfterking in het goede, nog velen, gelijk
den waardigen Hoogleeraar, een wezenlijk zielsgenot moge
bezorgen!

VERTAALDE ROMANS.
Even als vroeger, vatten wij onder dezen algemeenen titel
het verflag bijeen van eenige „ in een Nederduitseh gewaad
geftokene" buitenlandfche Romans. Meer' dan een woord
ter aankondiging kunnen zij doorgaans niet bekomen in een
Tjjdfchrift, zoo uitgebreid van aanleg als het o n z e , waarin
alle nieuw in ons land uitgekomene boeken beoordeeld of althans vermeld moeten worden; maar meer behoeven ook waarlijk zulke gefchriften niet, die met fpoorwegsfnelheid anderen van hunne foort verdringen, om op hunne beurt hetzelfde

lot te ondergaan, zoo fpoedig, dat het meeste zoodje den
kunstmatig opgewekten en even kunstmatig gevoeden leeshonger reeds voldaan heeft, eer Ree., bij de ^nenigte zijner
overige, min onbeduidende werkzaamheden, ze gelezen —
veelmin de Redactie der Vaderlandfche Letteroefeningen zijn
kort verflag geplaatst heeft. — Doch ter zake.
Eene onder duizend.

Een gefchiedkundige Roman, uit de tij-

den van HENDRIK I I I en HENDRIK IV. Vit het Engelsch van Q. p . R. JAMES, Esq., Schrijver van Maria
van Bourgondiën, of het Oproer te Gend. III Deelen. Te
Amfterdam,, bij G. Portielje. 1838. In gr. 8vo. 730 Bl.
fl.75.
is als Roman niet zoo onderhoudend als de vroeger vertaalde
van. denzèlfden Schrijver, met name de op den titel genoemd e , doch bezit als historifche Roman welligt geene mindere
waarde. Getrouwheid aan gefchiedenis en kostuum valt er
niet aan te ontzeggen; ons beviel dit werk met dat al minder, deels om het meer drooge van knoop en uitvoering,
maar deels o o k , en niet het minst, omdat wij zulke heroïke
en onvrouwelijke middelen, om eenen man te krijgen, noch
in het dagelijkfche leven, noch in eenen Roman mooi kunnen vinden. Dat dergelijken immer iéne onder — Tienduizenden blijven! — De fchoonheid der hoofdperfoon is in het
vrij leelijke, en nog wel driemaal herhaalde, titelvignet niet
terug te vinden.
Een Schrijver van naam en faam, maar van wien onze
vertaalperfen in lange geen werk van grooteren omvang hadden geleverd, zagen wij weder optreden i n :
De Koning van Sion. Een Romantisch Tafereel uit de zestiende Eeuw, door c . SPINDLER. Uit het Hoogduitsch.
III Deelen. Te Amfterdam, bij C. L . Schleijer. 1838. In
gr. 8vo. 753 Bl. f 8 - :
T o e n WALTER SCOTT zijnen IVaverley in het licht gaf,
fcheen hij de grenzen bereikt te hebben , zoodat men destijds
meende, dat hij niet moest voortgaan, zou zijn werk niet
af- en tegenvallen. *s Mans latere Romans hebben die vrees
als ongegrond doen kennen. Die echter aan SPINDLER na
het verfchijnen van den Jood eenen foortgelijken raad gegeven
Ww2

had , h a d d e zich minder vergist. De bekende Duitfche Schrij
v e r , d i e , vreemd genoeg, werken in bet licht geeft, welker
waarde minftens. in de vierkants - evenredigheid ftaat tot der
zelver omvang, levert hier een tafereel van de gefchiedenis
van JAN VAN LEYDEN en de Wederdoopers in Munft,er.
Het is hem gelukt, zijne lezers zeer goed in omftandigheden
en bij perfonen te verplaatfen. Enkele partijen zijn zelfs uit
muntend. Hetgeen ons gehinderd heeft, en waarop wij aan.
merking moeten maken, is deels des Schrijvers naauwkeurigheid in het voorftellen van perfonen en derzelver redenen;
eene verdiende in het algemeen, maat h i e r , ' / » eenen Roman,
daarom een misftand , omdat de woorden der hoofdperfonen
meestal doorfpekt zijn met verkeerd bijgebragt gebruik der
Bijbeltaal, d i e , hoezeer in hunnen mond gepast, hier minder
behaagt, ja ftootend was voor ons gevoel; deels merken.-wij
aan, dat het boek meer den naam verdient van tafereelen,
daar men intrigue of eenheid te vergeefs zoeken zou.
Wij vervolgen ons verflag metvdrie boeken, alle „gevloeid
uit de pen van" den veelfchrijver A. VON TROMLITZ; te
weten:
De Kluizenaar van Furnatsch. Te Amfierdam,
Rosfen. 1838. In gr. Svo. 303 Bl.fl.
90.

hij P . van

De Minnarijen van MARIA STÜART. Een Romantisch Ta
fereel. Te Amjlerdam, bij J. C . van Resteren. 1839. In
gr. 8vo. 206
Bl.fi-:

MARIA en CHRISTIAAN I I . Koning MAXIMILIAAN
in Brugge. Twee Romantifehe Verhalen.
1837. In gr. Svo. 328 Bl. f 3 - :

Bij denzelfden.

In N ° . 2 en 3 is de,Schrijver de gefchiedenis goed gevolgd;
N ° . 1 is een gewone Roman, en alle hebben over het geheel
de goede en kwade eigenfehappen, welke wij reeds meermalen
in VON TROMLITZ opmerkten. Hij verveelc juist wel niet
dikwijls , maar boeit ook zeldzaam. Hij zinkt nergens, maar
verheft zich ook niet vaak. Het karakter der koninklijke
hoofdperfoon in N ° . 2 is bijzonder goed gefchildérd, gelijk
mede dat van den ongelukkigen BOTHWELL en den fluwen
RIZZIO. Wij kunnen anders over het geheel er maar niet
toe komen, om de Tromlitziana fterk aan te prijzen.

Beter beviel ons
Luchtkasteelen. Een Tafereel uit het dagelijkfche leven. Naar
het Engelsch, v«» j . MORIER. II Deelen. Te Haarlem,
bij de Erven F . Bohn. 1838. In gr. 8vo. 628
Sl.fi-90.
Vreemde titel, maar waaraan de inhoud over het geheel
goed beantwoordt. Het eerfte Deel is van eenen zeer alledaagfchen inhouid, fchoon onderhoudend gefchreven. Later
komt meerdere verwikkeling, hier en daar zelfs avontuurlijk
genoeg. De Schrijver verloochent ook hier zijne kennis van
het Oosten niet, daar hij eenen zijner perfonen eene reis naar
Palmyra en andere bouwvallen laat doen. Trouwens in de
zen Roman wordt bijna de ganfche wereld doorgereisd, daar
een ander dwars door Amerika trekt, om den vader zijner
geliefde op te zoeken. Hoe in 1838 (zie D . I. bl. 147)
fprake kan zijn van eenen Koning en Koningin van Engeland,
en van eene familie, door plotfelijke daling derMexicaanfche
effecten ten val gebragt, begrijpen wij niet. De vertaling
is w é l , maar dat Mr. en Misf. in Engelfche Romans hindert
ons altijd. D . I . bl. 45 ftaat fatfoenlijk man , hetgeen, vol
gens den zamenhang, adellijk perfoon zal moeten zijn.
Uit Engeland fteken wij over naar Ierland, met:
PETER uit den ouden Burg. Eene Familiegeschiedenis. Vrij
gevolgd door H. VAN DER SPRONO. Te Deventer, bij
J . de Lange. 1838. In gr. 8vo. 207
Bl.fi-:
E e n kleine, maar gansch niet kwaad gefchreven R o m a n ,
die, zoo door aanleg als uitwerking, aan vele grootere ten
voorbeelde mag ftrekken. In hoeverre de vertaling eene vrije
navolging (naar het Engelsch ? dit zou het tooneel —- naar
het Hoogduitsch? dit zou ons de overzetting doen denken)
mag heeten, kunnen w i j , bij mangel van het oorfpronkelijke,
niet beoordeelen. De navolging is echter zeer vrij, indien
de overzetter of navolger met het oorfpronkelijke heeft omgefprongen als met de taal, toen hij fchreef van gewetenspeinigingen , van met veilen boeijen door te veilen, enz. Die
de taalfouten in het boekje wilde opzoeken., zou een zeer
onaangenaam en tevens zeer langwijljg werk verrigten.
Wij zullen nu maar ia eens denzelfden Heer vertaler of
vrijen navolger afhandelen. Hij verrijkte onze Letterkunde
nog met:

Aangename Verpoozingen;
leven. Te 'sGravenhage,
211 Bl. f 2 - 4 0 .

ef Verhalen uit het menfchelijke
bij A, Kloots. 1839. In gr. 8vo.

D i t verrijken is geene fpotternij, zoo als de Lezer welligt
uit het voorgaande vermoeden zou. De hier opgenomene èés
verhalen zijn met oordeel gekozen, vrij góed vertaald, en
vormen alzoo een voor Leesgezelfchappen en Leesbibliotheken niet ongefchikt bundeltje. Taal en fpelling zijn ook beter, dan in het voorgaande.
In
Het Beleg van Grenada; naar het Engelsch van E. L. B V tWER. Te Amfterdam, bij M . H . Schonekat. 1838. In
gr. 8vo. 284 Bl. ƒ 3 - 2 5 .
vereenigt zich veel, dat hooge gedachten doet vormen, en
tot de lezing uitlokt. De naam des Schrijvers, die een.eEuropefche vermaardheid verwierf, en dezelve verdienen zou ,
indien hij in de meeste zijner Romans er zich niet, zoo gepast en ongepast, op beijverde, om zijne overdreven - Liberaal ftaatkundige gevoelens te luchten te hangen; het tooneel , de laatfte ftuiptrekkingen van het glansrijke en door
kunflen en wetenfchappen fchitterend gedenkwaardige gebied
der Moeren in Spanje. De verwachting fielt dan ook niet
te leur. De zeden en gewoonten, zoo der Christenen, als
van de „ zonen der woeftijn," zijn met levendigheid en getrouwheid gefchilderd; de handeling is fraai uiteengezet, en
de knoop belangwekkend. Of het echter, bij de gemakkelijkheid der keuze van eenen Moorfchen hoofdperfoon, niet
beter ware geweest, daartoe geenen Jood te kiezen, en of
van den val des Moorfchen rijks hier en daar niet nog meer
partij ware te trekken geweest, — dit zou R e e , naauwelijks
durven ontkennen. De val van Grenada is uitftekend gefchilderd. Vertaling en uitvoering verdienen lof.
Insgelijk nit het Engelsch vertaald, maar uit Amerika oorfpronkelijk, is:
HOPE LESLIE, of vorige tijden in Masfachufetts. Door
Misf SEDGWICK. Te Deventer, bij M . Ballot. 1838.
In gr. 8vt>. 425 Bl. f 3- 90.
O o k deze Roman laat zich met genoegen lezen.

Het ter-

rein is mlndar bekend, maar daarom niet te minder uitlokkend. De tijd is in de zeventiende e e u w , in Noord- Amerika,
De Schrijffter, daar t e h u i s , fchreef meerdere Romans, de
gefchiedenis van haar vaderland ten onderwerp hebbende,
waarvan wij geene andere, dan dezen en L IN WOOD, in
onze taal overgezet kennen. De vertaling fchijnt hier en
daar blijken te dragen van bekendheid met de Hoogduitfche
bewerking door den bekenden Romanfchrijver RELLSTAB.
Druk en papier zijn goed, immers filet bedriegelijk, daar men
zeer vele letters voor zijn geld bekomt. Van het titelvignet
zouden wij'nïets zeggen, indien de flimme teekenaar M A J AWISKA niet met twee armen hadde afgebeeld, daar zij toen
reeds eenen verloren had!
Nader aan onzen tijd en ons land komen twee Romans,
getiteld:
1813. Een gefchiedkundige Roman , door F. S T o L L E. Uit
het Hoogduitsch. II Deelen. Te Groningen, bij W. van
Boekeren. 1838. 664 Bl. ƒ 6 - :
en:
Elba en Waterloo. Een gefchiedkundige Roman uit de jaren
1814 en 1815; Door denzelfden. Uit het Hoogduitsch.
II Deelen. Te Groningen, bij R . J. Schierbeek , Jun. 1838.
In gr. Svo. 750 Bl. f 6 - 8 0 .
M en kan dit naauwelijks Romans meer noemen. De lotgevallen toch der verdichte perfonen zijn biootelijk het voertuig tot eene levendige e n , zoo het ons töefchijnt, vrij getrouwe voorftelling der lotgevallen van NAPOLEON, gedurende de jaren 1813—1815. Het eene werk is vervolg op
het andere, of liever, beiden maken één geheel uit. De
R o m a n , in het eerfte werk opgezet, wordt in het tweede
voortgezet en geëindigd. Het is dus eigenlijk één w e r k ,
hetwelk men niet als twee verfchillende had moeten doen
voorkomen. E r is zeer veel fchoons in de befchrijvingen
van veldflagen enz. NAPOLEON wordt tot in hei overdrevene toe geprezen, en is de groote man der 19de eeuw.
Zijn dan de flagen vaa zijnen ijzeren fchepter over Europa,
en niet het minst over ons toen zoo rampzalig Vaderland,
reeds vergeten ? Wij hopen het niet.. Gaarne gelooven w i j ,
dat de GefchiedfchTijver in 1838 den Franfcheo Keizer on-

partijdiger kan beoordeelen, dan die in 1815 het k o n ; maar
valt men tegenwoordig niet in een uiterfte, lijnregt overftaande tegen, maar ruim zoo overdreven als dat van laatst»
genoemd tijditip? Wij zeggen flechts ons gevoelen, maar
houden het daarvoor, d a t , wanneer men de bekwaamheid
van krijgsoverften en flaatslieden, met het geluk des oogenbliks, van de gefchiedenis van NAPOLEON aftrekt, voor
den ganfchen roem van den onfterfelijken man dezer eeuw
bitter weinig zal overfchieten, dan zijne bekwaamheid om
de eerften te kiezen en zijne behendigheid, óm van het laatfte gebruik te maken. Met bittere klagten over het lot van
den doorluchtigen balling, die de laatfte jaren van zïyaroemvol leven doorbragt op eene barre r o t s , en in eene wreede
fcheiding van zijne dierbare betrekkingen en zijn dierbaar
Frankrijk 'ellendig wegkwijnde en ftierf, wordt, zoo als van
zelf fpreekt, het boek befloten. Eenige zeer profane uitdrukkingen , of liever misbruik van Bijbelfche gezegden, óntfieren dit werk.
Wij eindigen yoor ditmaal met :
AURELIA. De Graaf van Penaparda. Twee Verhalen naar
het Fransch. Te Rotterdam, bij H. Nijgh. 1838. In gr.
8vo. 225 Bl.fl.
25.
die zich met genoegen laten lezen, en de minfte niet zijn
onder de duizend - en - één Romans en Romannetjes, die wij
van onze naburen ontvangen, van welke wij weder eenige
hebben aangekondigd en kortelijk beoordeeld, wachtende weder eenen nieuwen aanvoer uit dien nimmer ophoudenden
ftortvloed.

Novellen van s. s. BLICUEK; uit het Deensch vertaald door
G. j . MEIJER. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1839. In
gr. 8vo. 264 Bl. f 2 - 5 0 .
D e Hoogleeraar MEIJER levert in dit boekdeel een zevental
verhalen, door hem uit het Deensch vertaald, als eene proeve
van het goede en fchoone, dat de Deenfche Letterkunde in
dit vak bevat. En waarlijk, bij het weinige, dat bij ons uit
het Noorden wordt overgebragt, is deze bijdrage tot de lectuur van uitfpanning ons welkom. Wanneer de fchïijvecs
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toch niet enkel copiïsten zijn, en zich niet blootelijk de navólging van dezen of genen buitenlander voordellen, zoo
moet als van zelve iets eigenaardigs den fchrijftrant van elke
natie kenmerken, of wekken althans de tooneelen, waarop
wij verplaatst worden, nieuwe belangftelling. R e e . heeft dan
ook over het algemeen dezen bundel met genoegen gelezen.
Het gaat B L I c H E R intusfehen zoo als het de meeste fchrijvers gaat, hij doet best met op zijn eigen terrein te blijven.
De vier eerfte verhalen, waarvan het tooneel geheel of gedeeltelijk in Denemarken i s , of waarin althans Deenen de
hoofdrol fpelen, zijn verreweg het beste gelukt. De twee
volgenden komen R e e . v o o r , om hunne avontuurlijkheid en
onwaarfchijnlijkheid, veel minder te zijn; terwijl het laatfte,
eene Venetiaanfche ftaatkundige gefchiedenis, ook minder in
dien gemakkelijken, eenvoudigen fchrijftrant i s , die de eerfte
vier Novellen kenmerkt. Over het geheel intusfehen kan deze
bundel den toets met andere dergelijke verzamelingen zeer
wel doorftaan, en heeft door zijne fchildering van Deenfche
tooneelen en zeden nog eene eigenaardige aantrekkelijkheid.
R e e . vindt het daarom geen ongelukkig denkbeeld van den
Heer MEIJER, om zijne vrije uren in de groote vacantie
aan de vertaling van deze ftukken te belleden. Maar hij heefc
zich geërgerd over de wijze, waarop die vertaling is gefchied. De Vertaler hecht blijkbaar waarde aan zijn werk.
Waartoe anders zijn naam als zoodanig op het titelblad geplaatst? De Heer MEIJER is HOOGLEERAAR in de Hollandfche Taal, Letteren en Gefchiedenis, en offchoon h i j , door
bijzondere omftandigheden, zoo R e e . wél is pnderrigt, op
dit oogenblik geene lesfen over onze taal geeft, zoo zou het
toch ligtelijk kunnen gebeuren, b . v. door eene verplaatfing
van den bekwamen LUIOFS, dat Profesfor M E IJ E R aan de
Groningfche Hoogefchool zijne moedertaal zou moeten doceren. En wat daarvan teregt zou komen, dat mogen de Haaltjes bewijzen, die wij uit dit boek zullen opgeven. Taaien fpelfouten willen wij nu eens als drukfouten befchouwen.
Maar het boek krielt van Germanismen, van woorden en
uitdrukkingen, van welke iedere fchoolknaap behoort te weten, dat zij geen Hollandsch zijn. Zoo leest men bl. 3 8 ,
dat iemand eene verbuiging maakte, en opdat men er niet
aan twijfelen z o u , of dit woord wel degelijk gemeend i s ,
komt het nog verfcheidene malen v o o r , en. wordt er bl. 245
eene vernijging bijgevoegd. Duitsch is het wel niet, maar
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welke taal het is, betuigt R e e . niet te weten, als bl. 50
gefproken wordt van een hart, dat rommelt in de borst. Iemand naar de keerfchap zenden ( b l . 5 9 ) , zich te regt praten
( b l . 7 2 ) , verkreupelde boomen ( b l . 7 9 ) , dadrover iets vergeten ( b l . 8 2 ) , zich om zien ( b l . 9 4 ) , fchelmfche driller-ij'en
( b l . 9 8 ) , naar iemand nikken ( b l . 112), overrasfen (bl. 127),
de lijden mijner jeugd ( b l . 131), gunst in plaats van genegenheid (bl. 1 3 3 ) , de vergunningen der Voorzienigheid ( b l .
1 4 7 ) , landsengte ( b j . 157), zich gefmijdig voegen (bl. 158),
gefprengde plannen ( b l . 1 7 0 ) , een meisje, dat voegelijk is
( d . i. zich laat vinden, bl. 1 7 4 ) , een tweeduide lach ( b l .
1 8 9 ) , onverkeerd ( b l . 2 0 9 ) , zich genoegen met iemand ( b l .
2 0 6 ) , beteekend worden door i e t s , in plaats van gekenmerkt
( b l . 2 4 7 ) , iets ontzeggen, voor afftand doen ( b l . 2 5 2 ) , of
( b l . 2 5 3 ) : „ Indien ik niet geloofd hadde, dat elk uwer
zijn.wapenfchild flechts aanfehouwt als eene ernftige vermaning aan de burgerdeugd der voorvaders; indien ik niet wist,
dat elk echte edelman zijn fchild als eene weer voor zijne
medeburgers verheft." Dat alles zijn Haaltjes, zoo grof,
zoo aanftootelijk, dat zij bij niemand verfchoonitjk zouden
zijn; maar bij dén Heer M E JJ E R doen zij ons vragen: hoe
komt iemand, die zoo weinig het Hollandsck toont te verftaan, tot den post van Hoogleeraar ? En wat moet er op
zulk eene wijze worden van onze fchoone moedertaal?

JAN VANMONTFOORT. Een Verhaal, door den Schrijver
van: Epifoden uit het Leven van Graaf WILLEM I , en

MARIA VAN E G r o N » . Te Amjlerdam,

bij J . C. van

Resteren. 1839. In gr. Zvo. 237 Bl. ƒ 2 - 50.
In hoe ver de beide vroegere werken, op den titel genoemd,
regt geven, om eene gunflige verwachting van de thans aangekondigde peonevruebt des Schrijvers te koesteren, moeren
wij bekennen niet te weten, dewijl dezelve onze aandacht
niet tot zich getrokken hebben onder de verfchijnfelen, die
onzen letterkundigen hemel bij afwisfeling verlichten en verduisteren. Zoo veel te onpartijdiger kunnen wij dan nu dit
verbaal beoordeeien. Maar onze taak is thans bijzonder
aoeijelijk; want ook SOETZBOOM'S foetjlemmende Zwane
van Waterlandt,
waar men den gefchiedkundigen grondilag
van deze vertelling vinden kan, hebben wy niet bij de hand;
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en (wij fcbamen ons onze onkunde I ) door dat fommige der
aangehaalde Dichters ons minder gemeenzaam bekend zijn,

zoo als D. v. WELLEK EN s en WALHORN, zijn wij (wij
fchrijven het ten minfte daaraan toe) minder gefchikt, om
de fchoonheden te gevoelen, welke het werk voorzeker bezit. Maar.wij willen onze Lezers daartoe de gelegenheid
verfchaffen, en fchrijven daarom het bedrag van het op eene
en eene halve bladzijde gedrukte af: „ Lieve!" — hervatte
h i j , en drukte eenen minuutlangen kus op haar voorhoofd,
en zij zeeg in zijne armen en liet h a a r . . . kopje ( ? ) tegen
zijnen fchouder zinken. — Zoo zaten zij bijeen. De luit
lag aan hunne voeten. — Uren worden oogenblikken in de
nabijheid van het geliefde voorwerp. — Wie weet dit niet
bij ondervinding? Gelukkig wie het weet! J a , want geen
leven zonder liefde! Het liep tegen middernacht. De maan
ftond hoog boven het woud en verzilverde de fparren. Stilte
heerschte in den geheelen omtrek van het flot. Slechts bij
lange tusfchenpoozen blafte een der doggen aan den wachttoren de maan tegen en rammelde met zijne ketens. Akelig
klonk dat hol gebas en gerammel van ketenen in de plegtige
ftilte van den nacht. — „ R E IJ E R !"• — „ E M M A ! " —
„ Hoor den ouden doghond eens weder aangaan J" — „ Het
is niets, lieve! geef mij een kus !"
Maar niet overal is de Schrijver zoo fentimenteel. Er
worde in het verhaal ter dege gevochten en gemoord. Men
drinkt er als Tempeliers- en vloekt er als ketters. In ééa
woord, men vindt er divertisfementen van allerleie foort.
Dat de Schrijver het wél meent, bewijst h i j , door aan het
einde van zijn werk de fpreuk te plaatfen, die de vrome V a .
deren veelal onder hunne doorwrochte pennevruchten plaacften: Soli Deo gloria! hoewel wij al weder niet begrijpen,
op welke wijze dit verhaal het in deze fpreuk uitgedrukte
bijzonder zal bevorderen.

Henri Percy, Graaf van Northumberland.
Uit de Gefchiedenis van Engeland in de zestiende Eeuw. Naar het Frafisch
van Mevrouw de Princes VAN CRAON. II Deelen. Te
's Gravenhage, bij A. Kloots. 1838. In gr. 8vo. 447 Bl.
ƒ4,-80.
W i j kunnen niet beflisfen, in hoe ver het in Frankrijk vrij
algemeen aangenomen gevoelen waarheid behelze, dat de Prinfes VAN CRAON, uit zucht om als Schrijffter te fchitteren,
zich van haren Geheimfchrijver bedient, om gefchiedkundige
Romans te laten vervaardigen, en die op haren eigen' naam
in het licht geeft. Wij willen zulk een pronken met geleende of betaalde vederen niet goedkeuren; maar, bij het onvermijdelijke van veel jagen naar onverdienden lof in hec ge-

bied der letteren, ware het te wenfchen, dat men zich altijd
van zulk eene bekwame hand bediende, als d i e , aan welke
dit werk deszelfs oorfprong te danken heeft.
Deze Roman verplaatst den Lezer in het laatfte tijdperk
van het leven der ongelukkige ANNA BOULEYN, de tweede
gemalin van HENDRIK VIII. De op den titel genoemde
hoofdperfoon der gefchiedenis, HENRI PERCY, Graaf van
Northumberland, komt hier v o o r , als vroeger aan de Koningin verloofd, maar door de willekeur van den dwingeland
van zijne geliefde beroofd. Hij is over haar verlies ontroostbaar , en ook na hare verftooting door haren onwaardigen
gemaal tracht hij haar te redden en te troosten. Na haren
dood verlaat hij de wereld, en eindigt zijn leven in een
klooster. Dat men in dit werk eene groote ingenomenheid
met de Roomfche Kerk befpeurt, zal niemand verwonderen,
die weet, dat de als zoodanig genoemde Schrijffter eene ijverige Roomsch-katholijke is. Maar deze omftandigheid regtvaardigt niet de overdrevene, harde voorftelling van fommige
Hellingen der Roomfche kerkleer. Zoo worden, onder anderen , aan eenen Engel de volgende woorden in den mond gelegd: „ Toen wij het woord van God zich aan God zeiven
„ zagen aanbieden, om den mensch te redden, omfluijerde
„ de Drieëenheid z i c h , als om zich in deze nieuwe gehei„ menis te vereenigen." Zoo ook wordt de Transfubftantiatie
aldus befchreven: „ De Schepper zelf fchenkt zich aan zijn
„ fchepfel. Hij voedt het met zijn vleesch en zijn bloed,
„ herfchept het in Hem." Voor het overige zijn wij niet
zulke ftrenge Calvinisten, om te ontkennen, dat dit werk,
in andere opzigten, door fmaakvolle inkleeding, zorgvuldige
bewerking, krachtige en levendige fchildering, en eene goede
zedelijke ftrekking voor Lezers van allerlei ftanden, die flechts
met oordeel des onderfcheids lezen, tot lectuur voor gezellig onderhoud mag worden beftemd; te 'meer bevelen wij
hetzelve gerustelijk als zoodanig, daar het door den Vertaler
in eene zuivere taal en ftijl is overgezet.

De {teller des verflags van: Het Qebti der Godvruchtigen
enz. door den
Eerw, c. E . V A N K OE T s VE L D , in dit Tijdfchrift, No. XIV d. j . , moet
op de aldaar bladz. <5oi dfior de Redactie gefMde Noot antwoorden, dat het
belangrijk voorbeeld van A B R A H A M evenmin door den Eerw. Schrijver is
voorbiieezien, als door den Berigtgever onvermeld gelaten. Het gebed.
Gen.
XVIII i s , gelijk ieder, ook de Redactie, weet, van A B R A H A M ;
zoodat van hem wel degelijk, èn in het werk , èn in de Recenfie, gefproken
wordt. Bij eene zoo bekende Bijbelplaats, als de voorbede voor Sodom i s ,
achtte „Ree. onnoodig, den Vader der Geloovigen met name aan te duiden.
Ree. verwacht van de heuschheid der Redactie, dat z i j , inziende, dat de
kleine raisflag bij haarzelve ligt, zulks gaarne met een woord zal erkennen.

BOEKBESCHOUWING
Het Leven
door

B.

en Bedrijf
T.

Amjlerdam,
Bl. f

van Dr.

L U B L I N K

M.

L U T H E R ,

W E D D I K .

bij G . Portielje. 1839.

bewerkt

JIde Deel.
In gr.

Te

8vo. 382

3-70.

rVïet genoegen kondigen wij de voortzetting en voltooijing van dit welbearbeide werk a a n , welks eerfte
Deel wij in dit Tijdfchrift voor 1 8 3 8 , N » . X I I I . bl.
533 — 5 4 0 , met welverdienden lof vermeld h e b b e n , en
dat nu op denzelfden voet ten einde gebragt w o r d t .
D e vierde Afdeeling ( o f Hoofdftuk, zoo als de Schrijver zelf het n o e m t , b l . 137) loopt over de jaren 1520
en 1 5 2 1 , maakt ons eerst met L U T H E R ' S
Ridderlijke
Vrienden b e k e n d , zoo als V O N
S C H A U E N B U R G ,
V O N
H U T T E N ,
V O N S I C K I N G E N ,
en daarna met
zijne Ermahmtng
an den Christlichen Adel
Deutfcher
Nation,
waarvan hier een zeker overzigt gegeven w o r d t ,
als ook met zijnen hiér medegedeelden brief aan Keizer
K A R E L
V . Vervolgens wordt de Paufelijke Bulle zijner veroordeeling vermeld , en zijne openlijke verbranding
daarvan en van de Paufelijke Decretalen, enz. Over dit
laatfte zegt de Schrijver onpartijdig, b l . 3 6 :
„Naar
„ mijn oordeel heeft L U T H E R hier ten minfte niet groot
„ gehandeld, wel ftoutmoedig;. — er ligt toch wel geene
„ eer i n , om ongewapende weerlooze bladen papier aan
„ de vlammen over te g e v e n ; " waarop m e n , gezwegen van het minder eigenaardige der u i t d r u k k i n g , misfchien zou kunnen zeggen: Neen ! daarin zeker n i e t ,
maar h i e r i n , dat hij dus openlijk toonde moed te hebben , om eene Hierarchifche M a g t , die hem onverhoord
uit de Kerk wierp , te trotferen; maar men zou nogtans , met L U B L I N K W E D D I K , mogen w e n f c h e n ,
„ dat deze 10de December niet in de levensgefchiedenis
„ van den grooten goeden man ftond," hoezeer dezelve
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dan ook uit de toenmalige omftandigheden wel te ver
klaren en des noods te verontfchuldigen is. — Hierop
wordt nu de bekende gefchiedenis van L U T H E R ' S verfchijning en verantwoording en veroordeel in g op de Rijks
vergadering te Worms omflandig en treffend v e r h a a l d ,
en met zijne wegvoering naar den Wartburg
befloten;
na welk alles de Schrijver deze Afdeeling met de vol
gende woorden ( b l . 6 9 , 7 0 ) eindigt: „ Hij heeft voor
„ ons geftaan, de held van zijnen tijd en van alle tij„ d e n , gedrukt en gebogen onder de loodzware verplet„ terende hand zijner vijanden. Het blikfemvuur uit
„ Rome vlamde feller dan ooit om zijnen fchedel.
Te
„ midden van dat vreefelijk l i c h t , reist de Hervormer
„ naar den magtigflen fterveling van zijnen tijd. Worms
„ e n L U T H E R zijn twee w o o r d e n , welke de gefchie„ denis als in éénen adem uitfpreekt. Daar flaat hij als
„ de eerfle onder die millioenen, welke te gelijk met hem
„ deze onrustige aarde bewandelen. Dat „ God helpe
„ m i j ! ik kan niet a n d e r s ! " zijn heilige woorden der
„ Gefchiedenis geworden, en zullen dat blijven zoolang
„ de waarheid blijft. Hij verdween uit het midden zij„ ner vrienden en vijanden ; de moedige flrijder moest
„ r u s t e n . Vestigen wij ook daar het oog op h e m , en
„ zij de eenzame burgtbewoner ons tot aangename af„ wisfeling, na den blik op den hevig vervolgden H e r „ vormer!"
In de vijfde Afdeeling, die ce.jaren 1521—1525 be
v a t , vergezellen wij dus L U T H E R op den
Wartburg,
en befchouwen aldaar zijn leven en zijne werkzaamheid
ter bevordering van .Bijbelkennis cn Christendom.
Na
omtrent tien maanden verblijfs a l d a a r , volgen wij hem
naar Wittemberg,
waarheen hij tot beteugeling der o p 
roerige Zwickauer dweepers gedreven werd, en voortging
aan het werk der Hervorming door woord en fchrift te
arbeiden; terwijl hij met-verfcheidene Vorften van dien
tijd in aanraking k w a m , en onder dezen zoowel zijne
begunfligers en befchermers, als zijne tegenflanders, en
zelfs in H E N D R I K V I I I van Engeland zijnen tegen-

fchrijver v o n d , wien hij gewis niet malsch beantwoord
de ; maar teregt merkt L U B L I N K W E D D I K a a n , bl.
127:
„ L U T H E R
kon het o n r e g t , d e v a l s c h h e i d , het
„ opzettelijk verdraaijen der waarheid niet verdragen, al
„ deed hij daar moeite t o e ; zijn bloed kookte, en bruiste
,, r e e d s , waar menig ander in koel nadenken de fchou„ ders alleen opgehaald zoude h e b b e n ; wat hij te veel
„ deed,.. deed hij in de dienst der w a a r h e i d , en ijverde
„ hij foms al te fterk, de Eeuwige Hartekenner zal zijn
„ feilend kind hier op a a r d e , alleen om die r e d e n , niet
„ verworpen h e b b e n ! " — Vervolgens vinden wij hier,
onder anderen, zijne werkzaamheid , aan de vertaling des
Bijbels b e d e e d , naar, verdienften vermeld. — H e t ove
rige van deze Afdeeljng is toegewijd aan de ,", befchou„ wing van L U T H E R in zijne meer afzonderlijke hui„ felijke b e t r e k k i n g , " ën dus natuurlijk eerst in zijne
echtverbindtenis met c A T H A R t N A V A N B O R A , waar
bij de Schrijver aanteekent, ( b l . 1 3 9 ) „ d a t men u i t m e „ nig. fchriftelijk gedenkfluk van den Hervormer uit de„ zen tijd fchijnt te mogen o p m a k e n , dat L U T H E R
„ het huwelijk als eene gewetenszaak befchouwde, waar-.
„ toe eene heilige verpligting op den man fcheen te r u s „ t e n . " — Verder worden eenige bijzonderheden u i t z i j n
huifelijk leven medegedeeld, om daaruit zijn karakter te
leeren kennen. Minder hadden wij dus daar tusfchenb e i d e n , bl. 1 6 1 en 1 6 2 , iets over zijne Leerredenen ver
wacht ; en over het geheel zou de mededeeling van het
vele belangrijke , dat hier gevonden w o r d t , bij eene meer
doelmatige orde nog gewonnen hebben. — De Schrijver
gaat b l . 1 7 4 — 1 9 7 voort met „ L U T H Ü R ' S g e d a c h t e n ,
„ b e g r i p p e n , en voorftellingen over verfchillende gewig„ tige z a k e n " na te fporen, om hierdoor het inwendige
van ' s mans leven te doen k e n n e n , en het voortreffelijke
te doen u i t k o m e n , zonder daarom de gebreken van zijne
denkwijze en zijn karakter te vergoelijken. — De ruim
te laat ons niet t o e , hem hier in de zeer lezenswaar
dige bijzonderheden te volgen ; maar wij kunnen ons niet
onthouden, de volgende woorden uit b l . 1 7 5 over te neXx
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m e n : „ Zoo geldt L U T H E R , als vertegenwoordiger
„ van zijnen leeftijd en van den toen ontwaakten g e e s t ,
„ en — beheerscht het kenmerkende van die eeuw, waar„ in de Almagtige hem tot een groot en gewigtig werk
„ riep ; maar boven , ver boven zijne eeuw verhief hij
„ zich met ongelóofelijke onverzwakte k r a c h t , " enz. ;
en verder uit b l . 176en 1 7 7 : „ D e e e n i g e grond van L U „ T H E R ' S wereld- en menfchenbefchouwing was de in„ nigfte g o d s v r u c h t , dat is die gezindheid, waardoor
„ alles , wat gefchiedt, zoo wel het e i g e n e , . als • het
„ vreemde lijden, tot God wordt teruggevoerd, en die
„ a l l e s uit dit o o g p u n t , het reine godsdienftige, be„ fchouwt en beoordeelt." — „ E r was evenwel in
„ L U T H E R
niets van die v r o o m h e i d , welke in ftille,
„ onvruchtbare mijmeringen zichzelve v e r t e e r t , e n , als
„ in eenen engen kring gebannen, nimmer naar buiten
„ w e r k t ; het was niet een beperkt tot zichzelf terug„ keerend gevoel, dat rondwaart in het fchemerlicht van
„ een ontzenuwend Mysticism u s ; het was niet dat nut„ t e l o o z e , overdreven en dikwijls goddelooze fpel met
„ oogenblikkelijke verzuchtingen en bevindingen, niet
„ het armzalig wegduiken in eenen duisteren afgrond van
„ onuitfprekelijke gewaarwordingen; het was niet die
„ vroomheid der Christen-Fakirs
en Braminen,
die alle
„ zedelijkheid moordende zelfvernietiging: neen .' wij ken„ nen L U T H E R reeds van eene geheel tegenovergeftelde
„ zijde; zijn krachtig werkzaam verftand behoedde hem
„ voor zulk een gevaar."
N a dus L U T H E R ( z o o als het Ref. ten minfte voor
k o m t ) op zijne grootfte hoogte gezien en bewonderd te
hebben , keren w i j , in de zesde Afdeeling, van 1524
— 1 5 3 0 , ook zwakke zijden van hem k e n n e n , die door
den Schrijver w e l , gelijk billijk en menschlievend i s ,
met gematigdheid en verfchooning, maar echter ook met
waarheidsliefde voorgefteld w o r d e n ; zoo als zijne onge
lijkheid aan zichzelven in den beruchten Boerenkrijg,
welken hij eerst goedkeurde en aanmoedigde, maar waar
tegen hij naderhand den Vorften aanried geweld te ge-

b r u i k e n ; of zijn ongelukkigen twist met Z W I N G L I ,
voornamelijk over het A v o n d m a a l , en het daarover ge
houden Marburger
gefprek, waarin niet alleen of zoo
zeer de onverzettelijkheid van gevoelen, die hem naar
geene rede deed l u i s t e r e n , maar vooral het gebrek aan
liefde in hem te laken i s , daar hij deswege degenen, die
van hem in dit ftuk verfchilden, den naam van vrienden
en broeders in C H R I S T U S weigerde. Doch waarlijk
geen w o n d e r ! hij w a s , hoe groot ook in andere opzigten , immers m e n s c h , eindig en onvolmaakt mensch , die
zijne gebreken en zwakheden h a d , en nog niet geheel
vrij was van de heerfchende vooroordeelen en verkeerd
heden zijner e e u w : j a , geen wonder nog e e n s , dat zoo
veel krachtinfpanning, als hij onafgebroken aangewend
h a d , weieens in eene overfpanning o n t a a r d t , die de gren
zen van voorzigtigheid en liefde fomtijds doet te buiten
g a a n , gelijk z i j , onder andere omftandigheden ook in
ontfpanning en verflapping eindigen k a n ! Het eene zoo
wel als het andere had misfchien bij L U T H E R achter
eenvolgens plaats. —- Tusfchen de beide genoemde ge
beurtenisfen i n , vermeldt de Schrijver, als ter aangename
afwisfeling, L U T H E R ' S verdienftelijke en in de gevol
gen nuttige pogingen tot verbeterde inrigtingen van Kerk
en S a h o o l ; en ten H o t t e , als ter verzachting van het
verhaal van genoemden t w i s t , eenen brief van hem aan
zijnen kranken v a d e r , die wel eigenlijk daar niet behoort,
maar medegedeeld w o r d t , zegt L U B L I N K W E D D I K ,
b l . 3 0 0 , „ al ware het ook Hechts, om hem weder in
„ eenen anderen, voor het hart zoo weldachgen toon
„ te hooren fpreken, en de liefelijke zachte zijde van
„ zijn gemoed te aanfchouwen."
Met onze boven gemaakte aanmerking, omtrent eene
zekere daling in L U T H E R ' S grootheid en r o e m , verge
lijke men die gegronde, waarmede L U B L I N K W E D D I K
de zevende of laatfte Afdeeling van zijn werk o p e n t ,
bl. 3 0 9 - 3 1 0 , en die wij gaarne de onze maken. „ Dit
„ laatfte t i j d p e r k , " zegt h i j , „ uit het leven van den
„ Hervormer is (waarom zouden wij het niet bekennen ? )

„ het minst rijk aan groote; en bewonderens Waardige, da„ den. De belangrijke voorvallen uit het leven worden
„ minder. L U T H E R treedt reeds meer op den achter„ grond. Zijn perfoon verliest zich in de z a a k ; d e H e r „ vormer fmelt (als wij zoo mogen fpreken) weg in de
„ ontluikende H e r v o r m i n g : de werkmeester, die zijn
„ werk genoegzaam vokooid h a d , wordt dodr a n d e r e n ,
„ die hem o m g a v e n , als v e r v a n g e n ; zijn leven wordt
„ meer befchoiiwend dan handelend, en (dit lag in den
„ aard der zaak) wat eenmaal de eigendom van den groo„ ten man zeiven w a s , was uit zijne >ziel, uit zijne
„ handen tot anderen overgegaan; hij had r e e d s , bij le„ venden lijve, zijnen erffchat v e r m a a k t , en w e r d , bij
„ den fnellen voortgang der H e r v o r m i n g , naast zijne
„ tijdgenooten geplaatst, waar hij eenmaal aan het hoofd
„ had geftaan; derhalve waar het belangrijk fte tijdperk
„ der eigenlijke Hervorming aanbreekt, en dat is', onte„ genzeggelijk,'bij en kort na de overgave der A u g s „ burgfche Geloofsbelijdenis, daar ligt op het leven en
„ in het bedrijf van L U T H E R eene meer eenzelvige
„ t i n t ; het zoogenaamde helden-tijdperk, dat ieder mensch,
„ al is het ook in eene zeer geringe m a t e , in zijne ge„ fchiedenis kan a a n t o o n e n , is voor hem voorbij'; hij
„ oogst de vruchten i n , te voren geplant." — Bij het
vermelden van L U T H E R ' S verblijf op den Ehrenberg
te Koburg,
gedurende den Rijksdag te Augsburg,
haalt
de Schrijver ftukken aan uit een' en anderen luimigen
brief van denzelven; en dit deed bij Ref. den wensch
ontftaan, dat hij h e m , op de eene of andere plaats van
zijn w e r k , nog meer opzettelijk in deszelfs waarde als
Schrijver, en hierdoor als bevorderaar der Duitfche T a a i
en L e t t e r k u n d e , mogt gekarakterifeerd hebben. — Voor
het overige bevat dit Hoofdftuk een kort verflag van
L U T H E R ' S verhouding tot den Rijksdag te
Augsburg,
eenige andere meer of min belangrijke bijzonderheden,
hem betreffende, en eindelijk zijne laatfte ziekte en.zijnen
dood; omtrent welk een en ander wij den Lezer liever
;

tot het werk zelf verwijzen, dan daarvan eene dorre
fchets geven.
Dat er achter elke Afdeeling historifche aanteekeningen
z i j n , en wat wij te voren omtrent den ftijl opgemerkt
h e b b e n , behoeven wij niet te herhalen; maar wij voegen
er alleen nog b i j , dat hier achteraan eene bijlage gevon
den w o r d t , melding makende van het naar L U T H E R
genoemde Martijn-jiift
te Erfurt,
eene weldadige ftichting tot verzorging van hulpbehoevende kinderen, waarin
deszelfs vijf laatfte thans nog levende afftammelingen,
die in zeer behoeftigen ftaat w a r e n , zijn opgenomen; en
ten befluite van alles eene ftamtafel van L U T H E R ' S gellacht in de Erfurtfche
lijn."
Dank zij den Schrijver, die onze Nederlandfche L e t 
terkunde verrijkt heeft met eene goede Levensbefchrijving
van eenen M a n , wiens verdienften voor het Christendom
groot geweest z i j n , en die d e s w e g e , door alle Protes
tantfche G e z i n d t e n , ook in ons V a d e r l a n d , fteeds hoog
zal gewaardeerd worden.
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Tot
het opftellen van dit ftukje heeft de Schrijver aan
leiding gekregen door eene prijsvraag, uitgefchreven in
het Zwitferfche District Fevay,
door een aldaar geves
tigd Genootfchap tot heiliging van den Zondag,
en van
dezen inhoud zijnde: „ W a a r o m ontheiligt men den
„ Z o n d a g , daar de waarneming van zulk eenen dag op
„ den nationalen en huifelijken en perfoonlijken voor„ fpoed zulk eenen gezegenden invloed heeft; waarbij
„ de voorwendfels, dwalingen en vooroordeelen, welke
„ te dezen aanzien plaats h e b b e n , behooren beftreden te
„ worden ? " Het was hem hierbij niet te doen om deze
prijsvraag te beantwoorden, maar om iets ten nutte zij-
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ner landgenooten over het voorgemelde onderwerp zamen
te Hellen. Intusfehen heeft hij zich in de behandeling
aan die vraag gehouden, en diensvolgens I . onderzocht,
of de Zondag ontheiligd kan worden, en waardoor zulks
gefehiedt, I I . aangetoond, dat de waarneming van zulk
eenen dag op den nationalen en huifelijken en perfoonlijken voorfpoed den gezegendften invloed heeft; I I I . de
voorwendfels, dwalingen en vooroordeelen zoeken te beftrijden, welke te dezen aanzien plaats hebben.
T e regt heeft de Schrijver in het eerfte gedeelte den
Zondag befchouwd, als niet datgene, wat vroeger de
Israëlitifche Sabbat w a s , en als ook niet tot vervanging
daarvan dienende, maar als door het goedvinden der eer
fte Christenen voor eenen Godgewijden dag gehouden,
en als zoodanig allezins doelmatig en nuttig. In het
tweede wordt die nuttigheid, volgens de in de vraag
aangeftipte p u n t e n , aangetoond: hierbij is op te mer
k e n , dat men hier bij het derde p u n t , den perfoonlijken
voorfpoed, eigenlijk niet vindt, wat dit woord verwach
ten d o e t , maar wat in de vraag o n t b r e e k t , de nuttigheid
van den Zondag voor den mensch, als redelijk en zedelijk
w e z e n , waaromtrent nog wel meer zou te zeggen zijn.
In het derde gedeelte worden de voorwendfels enz. tegen
de waarneming van den Zondag beftreden, maar tevens
de oorzaken (althans eenige) van mindere belangftelling
in denzelven aangewezen.
H e t ftukje bevat wel niets n i e u w s , en geeft geene
nieuwe o o g p u n t e n , om daaruit een o u d , dikwijls befproken, maar altijd belangrijk onderwerp te befchouw e n ; maar het herinnert nogtans daaromtrent allezins
nuttige en behartigenswaardige d i n g e n , en is verftaanbaar
en in eenen liberalen en Christelijker! geest gefchreven:
en d a a r o m , terwijl wij geene aanmerkingen van gróót
belang h e b b e n , kunnen en willen wij het gaarne ter le
zing aanprijzen, met den w e n s c h , dat het hier en daar
iets moge toebrengen, om de Nederlandfche Protestanten
( w a n t voor deze is het eigenlijk bepaald gefchreven) tot
eene getrouwe en gepaste viering en verdere nuttige beftëding van den Christelijken Zondag op te wekken.
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en 98 Bl. ƒ 1 - :

D e redenen, welke den Schrijver tot het vervaardigen
van dit Hulpboekje aangefpoord h e b b e n , zijn: ichier
dagelijkfche aanvragen ter genezing van de hoofdpijnen; —
hoe men dezelve behandelen m o e t ; — hoe men zich
daarvan bevrijden kan. Daar hij nu den noodigen tijd
niet kan vinden,
om naar de hoofdpijnen zoo naauwkeurig te onderzoeken,
als vereischt wordt,
en niet in
ftaat is, Z O N D E R B E H O O R L I J K O N D E R Z O E K , eene juiste
geneeswijze
terftond aan de hand te geven, zoo heeft
hij dit kleine Hulpboekje tegen hoofdpijnen opgefteld.
Hij heeft het zeer populair,
voor het algemeen begrijpelijk , niet k u n s t m a t i g , nog minder geleerd, echter uit
overtuiging gefchreven. In geenen deele evenwel waant
de Schrijver zich onfeilbaar, want — wij leeren nimmer
uit!
Het werkje fchijnt nog al aftrek gevonden te hebben ; want deze Voorrede wordt nog door twee a n d e r e ,
tot de derde en vierde uitgaaf b e h o o r e n d e , gevolgd. U i t
die voor de vierde uitgaaf leeren w i j , dat de Geneesheer
fteeds gevat moet w e z e n , om nieuwe ziekten te v i n d e n ,
aan welke nieuwe middelen tegengefteld moeten worden.
Hij is v e r p l i g t , wanneer hij kracht genoeg tot voordragen b e z i t , voor de nakomelingfchap mede te werken
( p a g . V I I ) . Aan de zoo menigvuldige navraag is men
de vierde uitgaaf van dit boekje verfchuldigd, die ten
bewijze moet {trekken van deszelfs nuttigheid en bruikbaarheid.
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Deze redenen hebben den Vertaler b e w o g e n , ook het
Nederlandsch publiek met dit oorfpronkelijk in de H o o g duitfche taal gefchreven Hulpboeksken tegen zulk eene
nare kwaal ( b l . X ) bekend te maken.. Daar een zeer
bekwaam Geneesheer van hetzelfde gevoelen w a s , zoo
heeft de Vertaler handen aan het werk geflagen, u i t z u c h t ,
zoo als hij opregt en gemoedelijk verzekeren k a n , om
zijnen landgenooten van nut te wezen. Die Geneesheer,
onder de letter S. aangeduid, heeft er eenige weinige aan
teekeningen bijgevoegd, die echter niet verder fchijnen
te gaan dan tot bl. 2 1 . De Vertaler heeft verder ge
meend dengenen, die gaarne zelve een eenvoudig, ge
makkelijk te bereiden medicament wenfchen te verkrijgen,
en denzulken, die gaarne mogeft w e t e n , welke beuand'deelen de medicijn, die zij gebruiken m o e t e n , h e e f t ,
geene ondienst te bewijzen, door de achter het H u l p 
boekje .geplaatfte recepten in het Nederduitsch over te
brengen i i — Z o o verliest het boekje zijn geneeskundig
v o o r k o m e n , 'wordt een populair
en toch
fystematisch
behandeld gefchrift ( b l . X . ) ! !
In drie Afdeelingen vindt de hulpbehoevende l e z e r ,
och a r m e ! eerst algemeene aanmerkingen over de hoofd
pijn , bl. 1—28. O p bl. -9 kan men l e z e n , dat de
hoofdpijnen fomwijlen toch goed tegen het te vet wor
den kunnen z i j n ; want een man van zestig j a r e n , van
een melancholiek temperament, federt 16 jaren aan eene
bijkans onophoudelijke hoofdpijn, door belette circulatie
in het fystema ontftaande, ( ? ) lijdende, is echter, trots
de vermagerende eigenfehap der hoofdpijn, van eene ge
wone zwaarte tot boven de tweehgnderd ponden gefteg e n ! E n voegt er de fteller dezer noot b i j : Hoe zwaar
zoude deze grijsaard
zonder hoofdpijn niet geworden
zijn.' Eene hoofdpijn, die den mensch jaren lang kwelt,
met oorenvloed en etterende o o g h o e k e n , mag wel eene
langwijlige hoofdpijn, genoemd worden, ( b l . 3 , noot 1 1 . )
O p bl. 16 wordt van eene hoofdpijn gefproken, die fomwijlen gepaard gaat met eene woedende fantafte J Voor
febris lavata,
bl. 2 1 , leze men larvata.
Ook de ziek-
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tekundige ontleedkunde wordt niet voorbijgezien: zoo
volledig is dit»- hoofdpijnboeksken ! T e n gevolge van eene
ondragelijke hoofdpijn ftierf eene ongeveer veertigjarige
v r o u w , en men vond — de anders brijachtige (?) herfenen zoo hard als l e d e r !
In de tweede Afdeeling fpreekt de Schrijver van de
verbindingen van het gevoel der hoofdpijnen met de foor
ten en oorzaken van dezelve,
bl. 29—44.
D e derde Afdeeling, van de genezing der onderfchei
dene foorten van hoofdpijnen,
en van de
handelwijze,
om het daarheen te brengen,
dat dezelve niet wederkeeren,
begint met het Brownfche ftelfel over de G e 
neeskunde voor een goed opgefteld ftuk te verklaren! —
Aardig is v e r d e r , dat de Schrijver zeer vele oude recep
ten voor erbarmelijk prullenwerk h o u d t , en dat hij de
geneeswijze verklaart thans op een' veel eenvoudiger voet
uitgeoefend te w o r d e n , en niet meer met een heir van
oliën bezwaard te zijn. Men vindt evenwel op de laatfte
bladzijde den Bals. vitae Hoffm. aanbevolen, die uit niet
minder dan acht oliën zamengefteld i s . E r zoude op ge
neeswijze en geneesmiddelen nog al wat aan te merken
z i j n ; doch men vergeeft den Schrijver zijne te groote
eigenliefde en vooringenomenheid met zijne eigene mid
delen en voorfchriften, ( b l . 2 7 ) van wege zijnen goeden
r a a d , om bij hardnekkige hoofdpijnen de hulp van eenen
bekwamen Arts in te r o e p e n ; eenen r a a d , dien hij meer
malen h e r h a a l t , als op bl. 4 4 , waar hij achter elkander
het opzoeken van eenén b e k w a m e n , van eenen ervarenen
A r t s aanbeveelt. Vooral vinden wij den raad allergep a s t s t , bl. 4 8 , o m , wanneer zachte huismiddelen niet
b a t e n , zich tot eenen bekwamen Geneesheer te« wenden,
die in vele gevallen alleen beflisfen k a n , bl. 49. M a a r ,
wanneer men dezen >raad o p v o l g t , wat behoeft dan de
leek verder aan geneeskundige voorfchriften te denkenen
zich met een onderzoek naar den aard zijner kwaal te
verpijnen? Naardien w i j , om deze en andere r e d e n e n ,
het boeksken nagenoeg voor overtollig en doelloos hou
d e n , behoeven wrj den lezer ook-niet verder .met eene
;
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beoordeeling, nu voor hem van geen verder b e l a n g , te
vermoeijen. W i j moeten ons flechts ééne aanmerking
nog veroorloven omtrent § 2 en 3 op bl. 62 en 6 3 . Zij
betreft bij den rijken het aanprijzen van den Madera
wijn , als den verfterkendften van alle wijnen, in verband
met het gebruik van o p i u m ; en dat h i j , die dit niet
verdragen k a n , zijne toevlugt tot de kamfer - mixtuur
N ° . 10 behoort te nemen. Madera-wijn kan er d o o r ,
vooral bij de tegenwoordig algemeene voorzetting van
dezen kostelijken d r a n k , ter vervanging van het vroeger
niet minder algemeene, thans minder hoofsch geachte
b i t t e r ; maar opium en kamfer? ! — Het ware te wen
fchen , d a t , even gemakkelijk als voor de gegoeden in
deze dagen de verfterkendfte van alle wijnen, de Madera,
te verkrijgen i s , de armen overal, ziekenhuizen mogten
v i n d e n , waar zij vleeschfoepen, uit beenderen g e k o o k t ,
konden verkrijgen; anders zoude men van den Schrijver
wel de kunst willen leeren, hoe armen zich zulke foepen met geringe kosten uit de beenderen kunnen koken.

Onderzoek
K O O L ,

van

de Penghawar

M. D.

te Amjlerdam.

door j. A .

Te Amjlerdam,

V. Ellerman.

1839.

ver.)

8vo. 15 Bl. f : - 4 0 .

In gr.

(Voor

Jambie,

rekening van den

bij
Schrij'

"Wat
deze Penghawar Jambie i s , fchijnt de Heer
KOOL zelf niet regt te weten. N u eens noemt hij het
een m o s , dan een w o r t e l , en eindelijk kómt men tot
het vermoeden, dat het een wortel en een mos beide i s .
H e t toeval had hem er een ftuk van b e z o r g d , als eene
Oostindifche bijzonderheid, met bijvoeging, dat het een
bloedftelpend middel was. Naderhand bezorgden eenige
Weledelgeborene Heeren hem er een' grooten voorraad
v a n , en een ander Weledelgeboren^Heer leende hem een
m i k r o s k o o p , en een ander Heer ondernam een fcheikundig onderzoek, en nu gaf de Schrijver, na eenige proe
ven over het bloedftelpend vermogen, ook het extract
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inwendig tegen fluxus menftruus, met goed gevolg. A l weder een nieuw geneesmiddel derhalve:
Extractum
Penghawar Jambie !
In afwachting, dat de ervaring verder haar zegel zette
op de voortreffelijke eigenfchappen van dezen w o r t e l ,
willen wij den Schrijver met den fystematifehen naam
van zijn geneesmiddel bekend maken. Het h Polypodium
Baromes L . , Aspidium Baromes W I L L D . . Hij kan er
in de Natuurlijke
Historie van H O U T T U Y K (Ilden
Deels 14de S t u k , 1 7 8 3 , bl.. 199) eene vermelding van
vinden. Bij de botanifche Schrijvers lezen wij van deze
foort:
„ Radieibus lanatis, of radix decumbent crasfa, vel/ere mollisfimo denfisfimo fntenfe flavo obvestita."
Deze lana of dit vellus mollisfimum is gevolgelijk hetgeen de Schrijver mos n o e m t , en waarvan wij de uitflekende bloedflelpende kracht als uitwendig middel gaarne
willen aannemen. Overigens moeten w i j , den Schrijver
tot waarfchuwing, om niet al te veel geloof aan de berigten der inlanders te g e v e n , hier nog een kort artikel
van B O R V D E S T . V I N C E N T , uit den
Dictionnaire
clasfique (PHist. natur.,
( T o m . I , 1822 , p . 153) herinneren : „ A G N E A U D E S C Y T H I E o u D E T A R T A R I E .
Raeines laineufes du Polypodium B a r o m e t z , L . , qu'on
taille en manière d" Agneau,
et dont les
charlatans
débitent des merveilles en Afie, comme remède contre
un grand nombre
cTinfirmités."

Adres/en

aan Z. M. den Koning,

Heeren Staten

Generaal,

bare Heer en Gedeputeerde
eenige punten

j.

H.

V A N

nemuiden,
In gr.

De

der

8vo. 45

Staten

Edelmogende
Grootacht-

van Zeeland,

over

Wetgeving,

door

Heel- en Vroedmeester

teAr-

Geneeskundige

O P D O R P ,

enz.

dan de

en aan de Edel

Te Breda,

bij F . P . Sterk. 1839.

Bl.f:-1h.

Heer V A N O P D O R P t o o n t , ook door dit gefchrift,
een man te zijn van ftudie en nadenken, die met vrij-
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moedigheid zijn gevoelen durft z e g g e n , en de pen w é l
weet te voeren. H e t Adres aan Z . M . en aan de Staten
Generaal heeft ten d o e l , vooreerst, aan te toonen , dat
men wel eens op de zoogenaamde Platte-lands-heelmeesters uit de hoogte nederziet, en zelfs ten onregte de
zoogenaamde Operateurs,
( / ) Heel- en Vroedmeesters
in de'fteden boven hen verheft; terwijl echter de Platte*
lands-heelmeesters verpligt zijn de Geneeskunde te kennen
en te beoefenen, benevens al d a t g e n e , wat van Stads
chirurgijns kan worden gevorderd, zoodat.zij ten minfte
met dezen* gelijken rang hebben. Verder wenschte de
Schrijver eene wet te zien voorgedragen, waarvan hijzelf
een ontwerp l e v e r t , ftrekkehde tot aanmoediging der ftu
die op de Hoogefcholen , doch tevens* tot gelijkftelling
van alle niet gegradueerde Genees- en-Heelkundigen* Ook
zoekt hij den gang der ftudiën op de geneeskundige feno
len te doen verbeteren, waartoe inzonderheid de vermin
dering van het getal dier fcholen, die dan Athenaea zou
den w o r d e n , zou ftrekken, als gelegenheid gevende, om
alleen waarlijk kundige mannen, en wel liefst alleen D o c 
toren in G e n e e s - , H e e l - , Verlos- en N a t u u r k u n d e , tot
Lectoren bij die fcholen aan te Hellen; gelijk ook de
Geneeskundige Commisflën alleen uit gegradueerde per
fonen behoorden te "beftaan. Eindelijk. betoogt de Schrij
ver de noodzakelijkheid eener h e r v o r m i n g , omfmeltingen
wijziging der Provinciale Geneeskundige Commisflën,
waaraan onder anderen het examineren der Heelmeesters
en Apothekers zou moeten worden onttrokken, doch die
daarentegen zouden belast worden met het vifi teren van
de logementen en restauratiën, ten einde zich' te over
tuigen , dat geene fpijzen in onvertinde .koperen ketels
en pannen worden b e r e i d ; als ook met het vifiteren der
winkels van fuikerbakkers, boekdrukkers en handelaren
in kinderfpeelgoed, om toe te z i e n , dat die voorwerpen
niet worden gevervvd of gekleurd met voor de gezond
heid nadeelige kleurftoffen, enz. W i j laten de uitvoer
baarheid van dit een en ander aan hare plaats.
N a eene nota tot toelichting (niet tosligtlng,
gelijk
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er gedrukt (laat) van eene flatistriélte Lijst der Geneeskundigen , ontmoet men nu een Ajdres aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland,
waarbitj de Heer V A N O P D O R P ,
zoo de door hem opgegevene feiten, waar z i j n ,
zich allezins teregt beklaagt over de willekeurige handelwijs , te zijnen opzigte doovr de? Geneeskundige C o m misfie te Middelburg
bij h e t ' t a x e r e n zijner rekeningen
g e h o u d e n , bij welke taxatie ïjneri dan' blijkbaar te werk
zou gegaan zijn naar een tari»ef, hetwelk aan Gedeputeerde Staten wel v o o r g e d r a g e n , maar door H u n E d .
G r o o t A c h t b . ver-worpen w a s i In 't voorbijgaan krijgt
de voormalige Regtbank van roerden Aanleg te Middelburg eene b e r i s p i n g , over het benoemen van twee L e den der Geneeskundige Commiisfie .tót A r b i t e r s , ter beoordeeling van eene r e k e n i n g , welke d o o r dieCommisfie
getaxeerd w a s , waaruit volgde , dat dé' taxatie der G e neeskundige Commisfie door de tot Arbiters uit dat ligchaam benoemde Leden wel moest worden gehandhaafd;
en verder over het hooreh van eenen gealimenteerden als
getuige in eene zaak van zeker Armbeftuur tegen den
Schrijver. Met de laatfte zaak is Recenfent, wat de
behandeling van het regtspunt a a n g a a t , welligt nog beter
dan de Schrijver b e k e n d , daar hij zelf dat Armbeftuur
toen als Advocaat gediend heeft"; m a a r , op hier onmogelijk te ontwikkelen gronden, kon de Regtbank het h o o ren van dien man niet weigeren, onder anderen, en dit
is g e n o e g , omdat de voorgedragene reden van wraking
in de wet niet bekend w a s , en m e n , uit loutere gevolgtrekking en gelijk Helling met in de wet aangewezene en
nog niet volkomen gelijkfoortige ornHandigheden, het h o o ren van eenen g e t u i g e , > vooral v5n zoodanig e e n e n , die
boven allen voldoende inlichting geven k a n , niet mag
weigeren. Ook mag men niet onderftellen, dat eenig
Armbeftuur iemand gebrek zou laten lijden, omdat hij
naar waarheid eenen eed zou hebben afgelegd, ten gevolge waarvan de kas' van dat b e d u u r eenige guldens meer
dan anders zou hebben moeten betalen. N e e n ! noch de
valfche eed des gealimenteerden, noch zulk eene wraak-
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zucht bij het Arrnbe ftuur ,> ingeval de eed ten nadeele van
deszelfs kas mogt ftrjekken; laat zich zelfs van verre ver
moeden. N o c h de )gealirnenteerde, noch d e l e d e n van
het A r m b e f t u u r , hadden eenig het minfte perfoonlijk be
lang bij den afloop dier z a a k .
T e n flotte geeft d e Schrijver eene beoordeeling van
het boven b e d o e l d , door Gedeputeerde Staten van Zee
land verworpen T a r i e f , 2:ijnde* tevens eene Memorie van
Toelichting voor een anider, door den Adresfant opge
maakt Concept - tarief. M e n kan niet nalaten te erken
nen , dat het verworpen T a r i e f (waar echter de Genees
kundige Co mmis fi e, zonlder het te durven aanhalen,
hoofdzakelijk naar fchijnt' te taxeren) partijdig is voor
de mannen van de kunst i h de fteden, en tegen die op
het zoogenaamde p l a t t e - l a n d ; onder welke zonderlinge
benaming men alle gemeenten verftaat, die geen lid naar
de Provinciale Staten z e n d e n ; gelijk men weder de fte
den verdeelt in groote,» d. i. waar eene Geneeskundige
Commisfie is gevestigd, en kleine, die echter een L i d
naar d e . Provinciale Staten z e n d e n , offchoon er onder
de zoogenaamde platte-lands-gemeenten z i j n , welker be
volking grooter i s , dan die van vele der bedoelde kleine
fteden.
Het T a r i e f , door den Heer V A N O P D O R P
o n t w o r p e n , rust op billijker grondilag.
In het algemeen is de ftrekking.van dit werkje n i e t ,
om juist alles in de bijzonderheden z ó ó geregeld te krij
gen , als het hier wordt voorgefteld; maar veeleer, om
eeiie wetgeving te b e k o m e n , die hoofdzakelijk
in den
geest des Schrijvers v a l t ; en in zoo verre verdient dit
gefchrift aller aandacht en belangftelling. Immers voor
de bevolking zelve is het van b e l a n g , dat ook in dat
opzigt het gebrekkige worde herzien en verbeterd. Z o n 
der dus in al des Schrijvers befchouwingen te t r e d e n ,
meenen w i j , dat hij inderdaad nuttige wenken geeft en
heldere denkbeelden o p p e r t , die ten minfte eene ernftige
toetfing verdienen. D e correctie der drukproeven is zeer
onnaauwkeurig; de ftijl doorgaans goed en zuiver.

Gefehiedkundig Overzigt van de Befturen, die, vóór de her~
fteiiing van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn
opgevolgd. Door j . s. MAGNIN, Archivist bij het Gouvernement van Drenthe, lfte Stuk: hopende van denvroegften tijd tot het jaar 1046. Te Groningen, bij J. Oomkens.
1838. In gr. 8vo. X en 160 bl. ƒ 1 -80.
D e Provincie Drenthe is zeker dat Gewest van Nederland,
over welks Gefchiedenis het minst gefchreven is. Verdient
het die vergetelheid? Neen voorzeker! Te regt toch merkt
de Schrijver van het aangekondigde w e r k , reeds in de Inleiding , aan, dat in Drenthe, meer dan elders in Noord-Nederland, dë zeden en gewoonten der oude Germanen tot lateren
tijd toe onveranderd hebben voortgeduurd, en dat Drenthes
b e d u u r , wetgeving en regering Eeuwen lang zuiver Germaansch gebleven zijn, Iri meer dan één opzigt levert dit
Gewest voor den beoefenaar der Gefchiedenis en Oudheden
van ons Vaderland een zeer belangrijk veld op tot nafporing
en vergelijking met die van de overige Gewesten, tegenover
welke hetzelve iets eigendommelijks vertoont, 't welk naauwelijks anders dan uit het ongefchonden bewaren van vroegere inftellingen, wetten, zeden en gewoonten kan verklaard
worden. Belangrijk is dus de taak, die de Heer M A GNIN
heeft op zich genomen, om Drenthes Gefchiedenis toe te
lichten. Als Archivarius der Provincie is hij daartoe op het
beste ftandpunt geplaatst, en van zijnen ijver in het nafporen
der oudheden van zijn Gewest heeft hij bereids in zijn werk
over de voormalige Kloosters in Drenthe voldoende bewijzen
gegeven. Wij hebben dus alle reden, om van dit Gefehiedkundig Overzigt de beste verwachting te koesteren, en het
taegin daarvan met belangftelling te befchouwen.
Dit eerfte' Stuk loopt' van den vroegften tijd tot den jare
1046, en handelt zoo het eerfte tijdvak van Drenthes Gefchiedenis af. Met dat jaar toch werd Drenthe tot een afzonderlijk Graaffchap verheven, en de tijdelijke Bisfchop van
Utrecht tot Graaf van Drenthe aangefteld. Uit den aard der
zaak is het hier behandelde tijdperk duister en verward. Het
ontbreekt minder aan algemeene berigten, dan wel aan plaatfehjke overleveringen of oorkonden, waardoor het algemeene
op Drenthe in het bijzonder kan worden toegepast. Het is
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den Schrijver echter gelukt, uit deze en gene overgeblevene
Oorkonden, en vooral door eene grondige ftudie van het lor
eale van Drenthe, (waarmede wij alhier niet het topographifehe alleen bedoelen, maar de kennis van hetgeen elke plaats
in benamingen, regten, gebruiken, overleveringen enz. aan
de hand geeft) dien grijzen voortijd aanmerkelijk op te helderen. Eene meer algemeen belangrijke, immers meer onderhoudende ftof zal echter het tweede Stuk kunnen uitmaken, waarin de Schrijver Drenthes Gefchiedenis onder de
heerfchappij der Bisfchoppen van Utrecht, van 1046 tot 1522,
behandelen z a l , en dus een meer zeker, een echt Historisch
tijdvak, met gunftiger gebeurtenisfen en meer punten van
aanraking met de algemeene Gefchiedenis van ons Vaderland,
zal intreden, waartoe wij den Schrijver voortdurenden lust
en ijver, en vooral de noodige aanmoediging toewenfchen.

Bijdragen tot de kennis en verppreiding der oude Letterkunde.
Ijte Stukje. Te Utrecht, bij H . Kemink en Zoon. 1838. In
kl. Svo, IV en 134 bl. ƒ 1 - 20.
AVij achten het eene zeer doeltreffende en loffelijke onderneming van den ons onbekenden Vertaler dezer fragmenten uit
de oüd - Griekfche en Romeinfche Letterkunde, waarvan wij
thans het eerfte Stukje aankondigen, om op. zulk eene wijze
het in. de oude Letteren niet ingewijde publiek daarmede
eenigermate bekend te maken. Dit eerfte gedeelte behelst:
De val der Priesterregering en de komst van D A R I U S , den
zoon van HYSTASPES, op den troon van Perzië (HERODOTÜS, 3de b o e k , van hoofdftuk 67 — 8 7 ) ; PLUTARCHUS
aan APOLLONIUS (brief ter vertroosting bij den vroegtij.
digen dood van diens z o o n ) ; p L A T o's Crito (gefprek van
c R i T o met SOCRATES, waarbij deze weigert, met overtreding der wetten van den Staat zijnen kerker te ontvlugten) ;

en pleitrede van CICERO voor A.LICINIUS ARCHIAS
(ten betoge, dat laatstgemelde als Romeinsch burger erkend
moest worden.) Keus en behandeling zijn tot dusver gelukkig. Voor elk ftuk heeft de Vertaler eene inleiding gevoegd,
ten einde den lezer op het regte ftandpunt te plaatfen; terwijl bovendien eenige weinige aanteekeningen aan den voet
der vertolkingen inlichting geven omtrent hetgeen hier of daar
duister mogt zijn, of opmerkingen mededceien betrekkelijk

hetgene in den tekst voorkomt. Een toereikend vertier beIoone Schrijver en Uitgever voor de genomene moeite, en
moedige hen aan tot even goede voortzetting van hetgeen zoo
gelukkig is begonnen! Wij mogen echter, op grond van
vroegere ervaring, niet ontveinzen, dat dit ons verlangen
meer een wenfchen dan wel een dadelijk gelooven is.

Het Hartzgebergte en de Rijnjlroom. Reisverhalen, genomen
uit de Aanteekeningen van Mr. A. L. WICHERS en Dr.
w . GLEUNS, JR. Ijle Deel. Te Groningen, bij J . Oomkens. 1839. In gr. 8vo. 354 Bl. ƒ 4 • 30.
Volksverhalen en. Legenden, aan de Rijnoevers verzameld.
'Medegedeeld door Mr. c . s. E. ROBIDIS VAN DER AA.
Ijle Deel. Te Arnhem, bij I. A. Nijhoff. 1839. In gr. 8vo.
282 Bl. f 2 - 90.
„ T w e e verfchillende reizen," zoo berigten de Schrijvers
van N*. 1 , „ door twee gezelfchappen in de jaren 1836 en
1837 gedaan, hebben aanleiding gegeven tot de aanteekeningen, waaruit wij dit werkje hebben zamengefteld. Beide gezelfchappen kozen eene onderfcheidene reiswijze; het eerfte
meest met rijtuig, het laatfte meest te voet. Beide wijzen
gaven natuurlijk aanleiding tot opmerkingen van onderfcheiden aard, en foms ook tot de keuze vaneenen anderen weg."
Met zeer veel fmaak en oordeel hebben de Schrijvers beide
feisverhalen tot één geheel gebragt, en flechts het begin der
reis wordt van de rijtuig- en voetreizigers afzoaderlijk verhaald. Naar Hanover kwamen de eerften over de Nieuwefchans, Leer, Oldenburg en Bremen; de laatften over Asfen,
Koevorden, Bentheim en Osnabrück. Van Hanover ging de
reis op Hildesheim, van waar z i j , niet langs den kortften
w e g , regt toe over Goslar, maar naar laatstgenoemde over
Brunswijk tnfVolfenbüttel togen. Het Hartzgebergte was een
voornaam punt in het reisplan, en werd dan ook naauwkeurig
bereisd en befchouwd. Op den befaamden Bloksberg troffen
zij het uitftekend met weder en helderheid. Zij vertrokken
over IVernigerode, Clausthal, Osterode enz. naar Göttingen ,
waar wij hen bij het einde van dit Deel laten.
Ons oordeel over deze reisbefchrijving kan niet anders dan
gunftig zijn. Was het voorname oogmerk der uitgave, „om
Yy 2

dezulken, die een foortgelijk uitftapje mogten wilien ondernemen,, zoo mogelijk door inlichtingen van eenig nut te z i j n ; "
het komt ons v o o r , dat dit doel niet beter bereikt kon worden. Zij geven toch de reisroute van plaats tot plaats o p ,
vermelden het bezienswaardige onderweg en in fteden, wijzen de beste en gemakkelijkfte manier, om hier of daar te
komen, met naauwkeurigheid aan, en laten zelfs hier endaar
de vraag naar fommige onkosten niet onbeantwoord. Meer
kan men redelijkerwijze van eenen gids op reis' niet Vérlanl
gen. Doch onze Schrijvers zouden dat «lies, wat wij daar
noemden, hebben kunnen geven, en echter een voor den gewonen lezer allervervelendst boek in de wereld zenden. Zij
hebben dat niet gedaan. Hunne befchrijvingen zijn onderhoudend, en bezitten bij de naauwkeurigheid (zoover Rêc,
die de ftreken van den Hartz alleen van lezen en hooren zeggen kent, oordeelen kan) ook de verdiende van levendigheid.
Zij hadden niet noodig gehad., zich te verontschuldigen, „ d e
ftoute natuurtooneelen, die zij aanfchouwden, niet juist en
naar waarde te hebben befchreven." In zooverre de fchoonheden der natuur, in fommige ilreken als met verkwistende
hand nitgeftrooid, onwederftaanbaar werkende op het gemoed
van den gevoeligen mensch, door trotschheid hier, door bevalligheid daar, bij eiken voetftap nieuwe Goddelijke fchoonheden aanbiedende, zoodat het oog niet weet, wat het eerst
te befchouwen, en het hart onwillekeurig zich verheft tot
D i e n , die deze aarde zoo heerlijk maakte, — in zooverre
dit met geene mogelijkheid befchreven kan, maar volftrektelijk moet gezien en ondervonden worden, hebben onze Schrijvers gelijk; maar dit fpreekt van zelf. In zooverre echter
de heldere verbeelding, om zich het opgemerkte levendig
voor te ftellen, geholpen door de bekwaamheid, om in eenen
levendigen, aangenalüen ftijl den indruk terug te geven,
dien het befchonwde gemaakt heeft, den refsbefchrijver vormt,
hebben de Heeren WICHERS en GLEUNS alle aanfpraak op
de dankbaarheid hunner landgenooten, dat zij hun nader bekend hebben gemaakt met heerlijke, maar minder, dan b . v .
de Rijn-oeveis,
bezochte ftreken. Vier fteendrukplatên verfieren , h e t , zich ook door een zindelijk voorkomen aanbevelend boek.
Van eenen geheel anderen aard, maar toch naauw met w '
zen in verband ftaande, is N ° . 2. Men w e e t , hoe verbazend rijk de Rijn.oevers zijn aan volksvertellingen en legen-

den. ALFRED REUMONT verzamelde devoornaamftederzelven onder den titel: Rheinlands Sagen, Gefchichten und
Legenden. Het onderhavige werk is daarvan eene vrije vertolking. Niet alle hier voorkomende vertellingen- zijn even"
belangrijk. Ook hebben fommige, o. a. De Hoofdkerk en de
Loosberg te'Aken,
juist op de Rijn - oevers geene bepaalde
betrekking. Doch zoo wiskundig naauw moet men bet ook
niet uitpluizen. Dr. KARL SIMROCK, met wien Ree. dezen zomer te Bonn, en daardoor ook met zijn aanftonds te
noemen werkje, eene hoogst aangename kennis maakte', gaf
in dichtmaat de voornaamfte Rheinfage u i t , deels Balladen
van hemzelven, deels van andere Duitfche Dichters, die hem,
ook nog na het in 't licht zenden der eerjle uitgave, met
bijdragen tot verrijking der federt verfchenen tweede ih ftaat
ftelden. En deze begint ook met eene Ballade, de bekende
gefchiedenis van het vrouwtje van Stavoren ten onderwerp
hebbende. Dat die ftad niet aan den Rijn ligt, hinderde ons
evenmin daar, als hetzelfde hier van Aken.
Wij lazen dit boek bjjna geheel op de ftoombooten op den
heerlijken Rijn, voor zoo verre het gezigt van zijne Goddelijk fchoone oevers ons hetzelve niet deed nederleggen.
Dat is het land van Sagen en poëzij! Wij lazen dan ook
met genoegen. M a a r , in wat vorm het ook ware, zouden
wij niet alles, waarin die trotfche en wonderfchoone landftreken, in welke Ree. onlangs met zooveel verrukking vertoefde, flechts genoemd worden, aangenaam vinden?
De gewone lezer vindt hier eene onderhoudende lectuur,
én fchilder en dichter geene ongefchikte onderwerpen ter behandeling. De aanteekeningen verhoogen de waarde van dit
werkje.

Gedenkfchriften van eenen Veroordeelde, of het Leven van
COLLET. Te Amjlerdam, bij Gebr. Diederichs. 1839.
In gr. 8vo. 191
Bl.fl.:
K A SPAR HA US ER, of aanduiding eeniger geheimen omtrent HA USER'S afkomst, de oorzaak zijner gevangenhouding en vermoording, ontleding van den medegebragten brief,
beteekening (?) van den moordenaar, en voorts eene toelichting der betrekkingen van Lord STANHOPE tot HAUSER
en degenen, die hem het naast befiondèn. Uitgegeven door

w. C O R . A. Uit het Hoogduitsch. Te Kampen, bij K.
van Hulst. 1839. In gr. 8vo. 134 SI. ƒ 1 - 25.
Oud-Hollands deugd, in hare waardij gefchetst en ter beoefening aangeprezen, of: zet de tering naar de nering.
Eene gewigtige les voor alle /landen der maatfchappij, door
A. B i B E N, Predikant te Edam. Te Edam, bij J. L . Rolff.
1839. In kl. 8vo. 150 Bl. f 1 - 10.
Het is niet goed, dat de mensch alleen z%. (Gen. II: 18.)
Twee .Voorlezingen over het Huwelijk en het Echtelooze Leven. Te Amjlerdam, bij J. Th. Spaan. In kl, 8vo. 105
Bl.fl-:
Bovenftaande werkjes kunnen wij llechts met een enkel
woord van beoordeeling aankondigen.
N ° . 1 is de levensgefchiedenis van eenen Franschman, die
zich in zijn vaderland berucht heeft gemaakt als bedrieger en
afzetter in het groot, zich uitgevende voor een perfoon van
zeer hoogen rang, en door de listigfte middelen aanzienlijke
fommen bijeengaderende. Hij bediende zich daartoe van foortgelijke middelen, als CA TO KAMERLING, bedriegelijker
gedachtenis, — het vervaardigen van valfche papieren. Beurtelings Priester, Bisfchop, Leger-Intendant, en wat niet al f
ontving hij eindelijk de lang verdiende ftraf, en fchreef deze
zijne levensgefchiedenis in den kerker. Het boeksken is noch
nuttig noch vermakelijk, waarom wij de redenen tot vertaling
niet begrijpen.
Van N ° . 2 fchreven wij den langen titel letterlijk af, om
te doen zien, wat het boekje belooft. Met het geven is het
iets anders. Het gefchriftje heeft bitter weinig om het lijf.
De ongelukkige HAUSER is er geen haar minder door geworden hetgeen hem zijn graffchrift noemt: het raadfel van
zijnen tijd. Lord STANHOPE wordt in een zeer dubbelzinnig daglicht geplaatst, en het een en ander, wat over
HAUSER is uitgegeven, beoordeeld. Van de groffte Germanismen krielt het ftukje. Men had geen verdacht (geene
Verdenking); Mil overgaf a denzei ven den knaap (gaf den
knaap aan hem o v e r ) ; gelacht (gelagchen); hij deed alsof
hij geheel in dezen jongeling verliefd was. — Heeft de lezer
genoeg? Welke Vertalers!
Op ée'ne bladzijde van N ° . 3 ftaat meer gezond verftand
a
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en ware levenswijsheid, dan in N ° . 1 en 2 zamen. De Eerw.
B i B E N meende, dat deze beantwoording eener door de Maat
fchappij Tot Nut van V Algemeen uitgefcbrevene vraag, fchoon
niet bekroond, nut zou kunnen (lichten. Wij wenfchen zulks
met h e m , nu zij in ' t licht is» Echter zijn wij geene voorftanders van uitgegevene onbekroonde Prijsverhandelingen; en
zoolang wij het ftuk van den Eerw. VAN DER PLOEG,
door de Maatfchappij bekroond, niet hebben gelezen, kun
nen wij niet beoordeelen, of het onderhavige boeksken daar
van genoeg verfchille, om de uitgave te regtvaardigen. Doch
het onderwerp is belangrijk genoeg, om herhaaldelijk te wor
den gelezen. In vele vaderlandfche huisgezinnen (lichte het
ftukje nut!
N ° . 4 is eene in zwellenden ftijl gefchrevene apologie van
het huwelijk, uit een natuurlijk, maatfehappelijk, zedelijk
en godsdienftig oogpunt befchouwd. Nieuws is er juist niet
in. Schoon zich de Schrijver niet noemt, fchijnt hij dezelf
de te zijn met den Uitgever, wien zijn huwelijk eene, hem
meer dan zijne vervolgers vereerende, bekendheid heeft ver
worven. Een' eerlijken man, die eerlijk wil voortkomen,
willen wij volftrekt niet tegenwerken, en daarom maken wij
geene aanmerking op den hoogen prijs van dit boekje.

Philips de Schoone en Jaques Bernhard de Molay , Grootmees
ter der Tempelridders. Gefchiedkundig Tafereel uit het be
gin der veertiende Eeuw. Naar het Hoogduitsch van L.
REIN. Te Amjlerdam, bij J. C . van Resteren. 1839. In
gr. 8vo. XIV en 270 bl.fl75.
D e z e Roman mag onder de zeer alledaagfche gefchiedkundige Romans gefteld worden, en de Vertaler heeft met regt
verzekerd, dat de Schrijver de gefchiedenis heeft opgefierd
met epifoden, die aan denzelve meer het aanzien van een
verdichtfel, dan wel van een gefchiedkundig verhaal geven.
De uitroeijing der Orde van de Tempelheeren in Frankrijk,
eene gebeurtenis, waarlijk niet zoo weinig bekend, als de
Vertaler fchijnt te meenen, maakt het onderwerp van den R o 
man uit. Avontuurlijke reddingen en ontmoetingen zijn hier
niet gefpaard. Uitftekend vinden wij niets, noch .in het plan,
noch in de wijze van uitvoering; en zoo zal ook dit boek
het lot hebben van vele anderen: het zal door het romanverflindend publiek gelezen en weder even fpoedig vergeten
worden.

Brigitta
neesch

Chiafini.
Meisje.

Lotgevallen
Eene
ware

van een achttienjarig
Gefchiedenis
uit den jare

Bolog1830,

Uit het Hoogduitsch. Te Amflerdam, bij J. C. van Reste
ren. 1839.' In gr. 8vo. 260
Bl.f2.k0.
Indien deze gefchiedenis waar i s , dan is het lot van het
Bologneesch meisje treurig geweest. Maar zij boezemt ons
toch geene belangftelling in. Het langgerekte verhaal, het
onbeduidende der karakters, ook van BRIGHTA zelve,
maakt, dat de aandacht weinig geboeid wordt. De geheele
gefchiedenis is ook vrij onwaarschijnlijk, en in allen gevalle
had het boek gerust onvertaald kunnen blijven.

Victor, of de Gevolgen van Godsdiensthaat en Familietrots.
Ee» romantisch Tafereel uit de zeventiende Eeuw.' Door
A. R. SLOOS. Te Amjlerdam, bij J. C. van Kesteren,
1839. In gr. 8vo. 228 Bl. f 2 - 40.
J ) e Schrijver van dezen Roman ergert zich over de thans
beftaande vertalingswoede, en over de vernedering, die voor
de Natie daarin ligt opgefloten. Hij is overtuigd van zijne
eigene geringheid. Hij durft het niet wagen, zich- in de
fchaduw te ftellen van de groote Romanfchrijvers, die het
buitenland oplevert. Hij is overtuigd, darzijn verhaal zeer
veel te wenfchen overlaat. Reeds bij voorraad vraagt hij het
lezend publiek verfchooning voor de feilen, die het in zijn
werk zal opmerken. Indien alle deze betuigingen, die wij
rëeda in het Voorberigt vinden, opregt gemeend zijn, dan
moeten wij ons waarlijk verwonderen over de uitgave van dit
werk. De reden, die de Schrijver zelf voor de uitgave van
dit werk aanvoert, is te zonderling, dan dat wij onze lezers
daarmede, niet zouden bekend maken. „ De uitgave toch van
„ dit verhaal gefehiedt, ten einde," zegt de Schrijver, „ m e e r
„ kundige mannen dan i k , en beter verfnedene pennen dan de
„ mijne, aan te fporen, het buitenland te overtuigen, dat ook
„ de Nederlander, even zoo goed als zij, voor de romanti„ fche fchool gefchikt i s . " Indien wij deze redenering goed
begrijpen, dan wil de Schrijver door het gebrekkige van zij
nen arbeid kundige landgenooten bewegen tot het leveren van
iets beters. Dit is waarlijk den ijver voor de eer der vaderlandfche letteren wat te ver getrokken. Zichzelven tot een'
zondenbok te maken, om den onreinen poel, waaruit de
vertaalde Romans voortkomen, te dempen, zulk eene zelf
opoffering is waarlijk éénig in hare foort I Gaarne huldigen
wij des mans goeden w i l , maar hopen tevens, dat mannen
van genoegzame talenten zullen voortgaan met het handhaven
van den vaderlandfchen roem, zonder dat de fteller van dit
boek zich pp nieuw bloptftelle aan het gevaar van den geefel
der kritiek te gevoelen. Voor ditmaal willen wij berusten in
het eordeel, ' t welk de man zelf over zijn werk geveld heeft.
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Hesz.
Amft. bij / . F. Schleijer.
240
Euthijmia. Ilde St. R o t t . bij H. W. van
Harderwijk
enz.
487
Eyk, (/. P. Sprenger van) Vaderl. Spreekwoorden uit
het Dierenrijk. R o t t . bij Menfing en van Westreenen. 310
.
.
.
. Tafereelen uit het Boek E s ther. R o t t . bij Menfing en van Westreenen.
513

Felice,
( G . de) D e M a n naar de Wereld. R o t t . bij
van der Meer en Verbruggen.
138
F o n f e c a , ( A . L . de) La Politique,
dégagée des illufions liber ales. II Volumes. La Haye, chezj. K i p s . 257
Foppe, (H. J.) D e brave V r o u w . Amft. bij M. Westerman en Zoon en C. van Hulst.
316
Friederich,
( G . ) De Vrijmetfelarij en de Propaganda.
Amft. bij Gcbr. Diederichs.
488
F r i e s , ( D e Vrije) Ifje D . Ifte en Hde S t . L e e u w , bij
G . T. N. Suringar.
485
G.
Gedachten over eene Vereeniging' onder de Israëliten.
Amft. bij W e d . A. Cramer.
260
Gelegenheidsverzen van V . C . Amft. bij C. A. Spin. 184
Gefprekken der Dooden. G r o n . bij W. van Boekeren J&l
's Gravefande,
( G . J.) Beginfelen der Doorzigtkunde.
Z w o l l e , bij IV. E. Buitenweerd.
215
Greb,
(F. H.) November 1813 herdacht, ' s H a g . bij
IV. P. van Stockum.
138
Tooneelen uit het dageüjksch leven. D o r d r .
-bij van Houtrijye en Bredius.
490
Greuve,
(F. C. de) Brieven in antwoord op die van
Prof. van Heusde. G r o n . bij P. van Zweeden.
376
Groen van Prinfterer, ( G . ) Archives
de la
Maifon
d'Orange-Nasfau.
Tom. V et VI. Lelde, chez S . et
J. Luchtmans.
558
G y m n a f i u m , ( H e t ) als ftedelijke inrigting. L e y d e n , bij
P. H, van den Heuvell.
622
H.
Haar, (B. ter) Joannes e n T h e a g e n e s . A r n h . b i j / . A.
Nijhoff.
263
Hack, ( i l / . ) Bijbel en Christendom. Amft. bij ten Brink
en de Vries.
,
327
Hage, ( ƒ . van den) De Schaapherder. I V Deelen. Amft.
bij ƒ . M. E. Meijer.
395
Handboek ( C h r o n o l . ) der A l g . Gefchiedenis. Haarl. bij
de Erven F. Bohn.
536

Harris,
(J.) en S. Charters. De Geldzucht enz. R o t t .
bij van der Meer en Verbruggen.
150
H a r t . ( D e zwakheid van h e t menfchelijk) R o t t . bij Menfing en van Westreenen.
402
Hartstogten. Familietafereelen. Dev. bij J.de Lange. 81
Haverkamp,
(H.J.)
Afwisf. van E r n s t en Boert. Amft.
bij N. M. Bergman.
584
Hazelhoff, N u t t i g e Tijdkorter. G r o n . bij P. S. Barghoorn.
87
H a z e n b e r g , ( H . J.) Dis/ertatio.
Lugd. Bat. apud H .
W . Hazenberg.
170
Heeckeren van Brandfenburg,
(F. J. von) Befchr. van
Nederl. Gedenkpenningen. U t r . bij R. Natan.
209
Heeringen,
(G. von) Mijne Reis naar Portugal. I l l Deelen. Dev. bij M. Ballot.
301
Heldring,
(O. G.) M. van Geuns,
Over de fterke
Dranken. G r o n . bij J. Oomkens.
440
Heller, ( i t . ) De Sluikhandelaar. G r o n . bij / . H. Bolt. 634
H e n g e l , ( W . A . van) Comment, perpetuus in,Ep.
ad
Philipp. Lugd. Bat. et Amft. apud S. et J . L u c h t mans et J . Muller.
454
Hentzepeter,
(PI.) De teekenen der Tijden. R o t t . bij
T. J. Wijnhoven Hendrik/en.
156
Ilerfchell,
(J. F. W.)
Handleiding tot beoefen, der
Sterrekunde. lfte en Ilde AHev. Fran, bij G. IJpma. 522
Hertum,
(J. van) Over de Longziekte van het R u n d vee. Zierikz. bij P. de Looze.
424
Hesz, ( ƒ . ƒ . ) Gefchied.- der Israëliten. l i l d e — V i d e en
V I I D . Dev. bij A. J, van den Sigtenhorst. 240, 597
H e t is niet goed, dat de Mensch alleen zij. Amft. bij
J. P. Spaan.
702
H e u s d e , ( J . A . C . van) Disquifitio de L. Aelio Stilone.
Traj. 'ad Rh. apud R . N a t a n .
472
Hieronimus Jamaar. 's H a g . bij W. P. van Stockum. 219
Hoekftra,
(S.) J e z u s voorgefteld. lfte D . Medemb. bij
L. C. Vermande.
593
Hosufft,
(J. H.) V e r z . van Franfche W o o r d e n . lfte
S t . Breda, bij Broefe en Comp.
'
482
Hoëvell,
(W. R. van) Harp en Pfalter. G r o n . bij ƒ .
Oomkens.
387
Hofftede de Groot, (P.) Groningens Bevrijding 'in 1672.
G r o n . bij ƒ . Oomkens
5b

Holland en Duitschland. Dordr. bij van Houtrijve en
Bredius.
625
H o n e r t , ( T . J . van den) Disputalto.
Amft. typis C . A .
Spin.
. 321
Hoop,
Jr. (A.
van der) Het Klaverblad. R o t t . bij
H. Nijgh.
34
Huet,
(D. J.) Feestrede. L e y d . bij S. en J.
Lucht
mans.
\
372
Hulde aan de nagedachtenis der Koningin. Amft. bij
J. F. Schleijer.
. 7 3
Hull,
(IV. van den) Over de Hollandfche Duinen.
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
429
Huwelijkstrouw. Amft. bij S. de Grebber.
40
Huygens,
(C.) De Zeeftraat, uitgegeven door J. G.
la Lau. 's Hage en Amft. bij Gebr. van Cleeff. 494
JJaarboekje van de Regterlijke M a g t . Gorinch. bij J.
Nporduyn.
86
voor 1839. ( R o t t e r d a m s c h ) R o t t . bij
A.Wijnands.
141
Jager,
(A. de) Taalk. Handleiding tot de Staten-overzetting. R o t t . bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen.
213
:
Taalk. Magazijn. Ilden D . Ilde S t . R o t t .
bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen.
542
James,
( G . P. R.)
Philip A u g u s t . I I Deelen. Amft.
bij / . M. E. Meijer.
133
:.
Eene onder duizend. I I I Deelen. Amft.
bij G . Portielje.
671
Jan van Montfoort. Amft. bij J. C. van Resteren.
678
Jansfonius,
(R.
Bennink) Grunoos Zegefeest. G r o n .
bij J. Oomkens.
138
Jappé,
(J. H.) Modellen enz. G r o n . bij J. Oomkens. 131
Jerufalem verwoest. R o t t . bij A. Wijnands.
192
Jongjlra,
(A. F.) Pleitrede, enz. Heerenv. bij F.Hesfel.
170
Jörg > ( / • C. G . ) Handboek der Kinderziekten. L e e u w ,
bij L. Schierbeek.
329

K.
Kampen,
(N. G. van) Levens van beroemde Neder
landers. Haarl, bij de Erven F. Bohn.
626
Kannegiesfcr,
(A^ L.)
Beknopte Gefch- der Wijsbe
geerte. R o t t . bij van der Meer en Verbruggen.
549
Kanter,
(B. PA. de) Gedichten. ' s H a g . bij
W.P.van
Stockum.
502
Kaspar H a u l e r , enz. K a m p . bij K. van Hulst.
701
Kasteel ( H e t ) van L o v e l . Amft. b i j / . C. van Kesteren.QSb
Keller's (V.) Nalatenfchap. I f t e D . L e e u w , bij G. T.
N. Suringar.
455
K n e p p e l h o u t , (].)
Souvenirs cPun Voyage a
Paris.
Leyde, P . H . van den Heuvell.
623
Koetsveld,
(C. E. van) De Vriend der Kranken. Amft.
bij Ipenbuur en van Seldam.
54
H e t Gebed der Godvruchtigen.
Ifte D . Amft. bij / . F. Schleijer.
597
Kool, (/. A.) Onderzoek e n z . Amft. bij P. E Herman. 692
Koornairen. Verhalen. Amft. bij / . C. van Ketteren. 41
Krabbendam,
liz.
(J.) De Vrijwilliger. Amft. bij L.
van der Vinne.
83
Kraft,
(A.) Gulmineh. G r o n . bij IV. Zuidema.
136
Kuyper,
Gz. (H.)
Rofemunda Clifford. H o o r n , bü
Gebr. Vermande.
36
L.
Laan,
(P. / . ) Tiental Leerredenen. U t r . bij / . G.
van Terveen en Zoon.
416
,
.
Tweede Tiental Leerredenen. Aid. 597
Lamartine,
(A. de) Herinneringen enz. gedurende eene
Reize naar het Oosten. IVde D . B r e d a , bij F. P.
Sterk.
^
573
Land,
(A. L.) Handleiding bij het onderzoek van L i j 
ken. L e e u w , bij G. T. N. Suringar.
164
Laval,
(Lottin de) Robert de T w e e d e . I I Deelen. D o r d r .
bij H. Lagerwey.
275
Lax,
(L.) Schetfen uit de Nederlanden. Dordr. bij van
Houtrijve en Bredius.
583
Ledeboer,
Az. (L. V.) Ernftig W o o r d . Amft. bij R.
Stemvers.
98

Lefranc,
( £ . ) De Bisfchop van L u i k gedaagd enz. 243
Lehmann,
(/.
F.) Wenken betrekkelijk den omgang
met Krankzinnigen. G r o n . bij R. J. Schierbeek.
244
Lennep, (J. van) Onze Voorouders. lfte D . Amft. bij
P. Meyer War nar s.
.
'
76
• Jacobaas Weeklacht. Amft. bij P.
Meyer Warnars.
.
444
Lefsman, (Z>.) De Heidenfche Molen. I I Deelen. L e e u w .
bij G . T. N. Suringar.
134
Lisco , (F. G.) De Gelijkenisfen van onzen Heer. 's H a g .
bij K. Führi.
50
Lord,
( i \ B.) Volksnatuurkunde van den Mensch. Ilde
D . Amft. bij Gebr. Diedericks.
196
Louife de M o n t - D i d i e r , enz. Amft. bij C. van Goor. 82
Lublink
Weddik,
(B. T.) Leven en Bedrijf.van M.
Luther. Ilde D . Amft. bij G. Portielje.
681
Lulofs , (B. H.) J. van den Vondel opgehelderd. G r o n .
bij J. B. Walters.
344
M.
Maas,
( G . Brandt)
Gedichten. Ilde S t . Amft. bij R.
Stemvers.
85
Mabé,
Jr. (P.)
Handboek voor Notarisfen. Ilde D .
Haarl. bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
342
Machiavelli,
(N.)
Lesfen van S t a a t k u n d e , enz. R o t t .
bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen.
351
Magnin,
( ƒ . S.) Gefchiedk. Overzigt. Irte S t . G r o n .
bij J. Oomkens.
697
Maria van E g m o n d . Amft. bij / . C. van Resteren.
224
Maronier,
(H.) Gedichten. R o t t . bij
A.Wijnands.khSt
Marryat,
( K a p t . ) Vlaggejonker Eafy. I I Deelen. D e v .
bij M. Ballot.
222
Meerburg,
( G . F. Gezelle) Opmerkingen over het Bidden, 's H a g . bij / . van Golverdinge.
284
Meerten, geb. Schilperoort,
(A. B. van) Uitfpanningsuren. Schoonh. bij S. E. van Nooten.
43
Mees, (W. C.) Proeve eener Gefchiedenis van het Bankwezen. R o t t . bij W. Mesfchert.
197
Memorie betrekkelijk W. C. Brade. lfte St. Amft. bij
S. de Grebber.
484
1

Menzel,
(W.)
Reis naar Italië. Dordr. bij H.
Lagerwey.
172
Meurs,
( C . G . van) Mijne Belofte, 's Hag. bij K.
Führi.
499
Meyboom, ( C . ) Beginfelen der Teekenkunde. G r o n . bij
J. Oomkens.
312
Meijer,
( G . J.) Nalezingen op het Leven van J e z u s ,
enz. G r o n . bij J. Oomkens.
385
Meylink,
(B.) Proeve over het Apothekerswezen. D e v .
bij A. J. van den Sigtenhorst.
514
Miniatuur-Bibliotheek. I—XXIfte S t . Dordr. bij P. Los,
Gzn.
362
M o l l e t , ( J . E . ) Notice Historique etc. Am/J. chez S.
de la Chaux et Fils.
436
Morier,
(J.)
Luchtkasteelen. I I Deelen. Haarl. bij de
Erven F. Bohn.
673
Moulin,
(E.) Historifche Kamperkronijk. I f t e D . Kam
p e n , bij de Erven A. Valckenier.
«.
' 474
Muller,
(S.) Leerrede ter ged. van 25-jarige Evange
liebediening. Amft. bij J. Muller.
596
Muston,
(C. R.)
Vijftal Leerredenen. R o t t . bij van
der Meer en Verbruggen.
93
N.
Nagedachtenis ( T e r ) van R. van Wijk,
Jz.
Zwartil.
bij R. van Wijk, Anthz.
501
Neueck,
(Pfijfer
von) Schetfen van Java. Amft. bij
J. C. van Ketteren.
434
Noodt,
(W. W.) Gedichten. L e e u w , bij L. Schier
beek.
547
Noothoorn,
(A. E. van) Walfoort. Zaltb. bij / . Noman en Zoon.
83
A l i b o r o n , enz. Z a l t b . bij
J. Noman en Zoon.
591
De Tooverkol. I I Deelen.
Z a l t b . bij J. Noman en Zoon.
635
Nos felt,
(J.) Alg. Gefchiedenis, voor Jongelieden. Ifte
D . Amft. bij G . Porlielje.
255

O.
Olshaufen,
(H.) De Echtheid der Schriften des N . V .
R o t t . bij van der Meer en Verbruggen.
510
Onfenoort,
(A. G. van) Gefchiedenis der Oogheelkunde.
U t r . bij N. van der Monde.
12
—
De Kunst om de Oogen te ver
plegen. U t r . bij N. van der Monde.
12
Ontzwaveling van den Hippocreen-ontzwavelaar. A l k m .
bij H. J. van Floten.
631
Opdorp,
(J. H. van) Adresfen. B r e d a , bij F.
P.
Sterk.
693
Ott,
(F. A.) Handboek der Heelk. Inftrumenten- en
Verbandenleer. V I Afl. R o t t . bij P. H. van den Beuveil.
56 , 1 0 1 , 608
Overbeek,
Jr. (J.)
Een Dag in het Kamp bij Rijen.
Amft. b i j ' / . D. Sijbrandi.
504
P.
Paulding,
(J. K.) Sijbrand W e s t b r o e k . I I Deelen.
A r n h . bij C. A. Thieme.
223
Pauline van Saalberg. Amft. bij J. C. van Resteren. 404
Peter uit den ouden B u r g . D e v . bij / . de Lange.
673
Plokker,
(IV.) Jacob Simonsz. de Rijk. 's H a g . bij
A. Kloots.
45Ö
Pol,
(H.) Griekfche Tafereelen. Ilde S t . Amft. bij
J. H. en G. van Pieteren.
175
Poppe,
(J. H. M.) Gefch. der Uitvindingen. lfte S t .
Z u t p h . bij IV. J. Thieme.
649
Pythagoriana. H o o r n , bij Gebr. Vermaande.
23

R.
*
Radclife,
(Anna) De Abdis enz. I I Deelen. Amft. bij
/. C. van Resteren.
307
Radijs,
(A.) Aan mijne jeugdige Medechristenen. D e v .
bij J. de Lange.
'
100
•—>
De Familie van Andoufe. lfte D . D o e s b .
bij Kets en Lambrechts.
270
Bijb. Huisboek. l i l d e S t . Doesb. bij Kets
en Lambrechts.
597

Rafn,
( C . C.) Narigten omtrent de Ontdekking van
Amerika. L e e u w , bij L. Schier beek.
353
Raumer,
(F. von) Maria Stuart en Elizabeth. lfte D .
' s H a g . bij / . Kips, J. H. Zn.
128
Reddingius,
Gz. ( ƒ . H.) Leidraad voor Armbefturen.
G r o n . bij J. Oomkens.
286
Reed, (A.) en J. Matthefon,
Verhaal van h e f Bezoek
der A m e r . Kerken. R o t t . bij Menfing en van Westreenen.
532
Rehburgh,
(W. van) De Graaf en zijn R a a d . I I Deelen. Amft. bij J. M. E. Meijer.
359
Rein,
( £ . ) Philips de Schoone enz. Amft. b i j . / . C.
van Resteren.
703
Reinhard,
(F. V.) Proeve over het Plan enz. G r o n .
bij W. Zuidema.
8
——
• De waardij van de Kerkhervorming.
L e y d . bij P. H. van den Heuvell.
368
Reize om de W e r e l d . lfte D . L e i d . bij D. du Mortier
en Zoon.
,
534
Rellfiab,
(L.) Nieuwe Sentiment. Reizen. lfte en Üde
D . Z a l t b . bij J. Noman en Zoon.
30
:
I I I d e D . 226
Stillevens. Ilde D . G r o n . bij W.
van
Boekeren.
81
•
• E l v i r a . Amft. bij J. C. van Resteren.
176
. , — — — Scherts en E r n s t . Z a l t b . bij / .
Noman
en Zoon.
272
• De Strandbewoners. Amft. bij Gebr. Diederichs.
405
Rickli,
(K.)
H e t wezen des Christendoms. R o t t . bij
T. J. Wijnhoven Hendrik/en.
505
Rietfcheutgalmen. W i n f c h . bij J. Huifingh.
226
R o o v e r . ( D e ) E e n Drentsen* Verhaal. Koev. bij D. H.
van der Scheer.
304
Rofs, ( ƒ . ) Reizen en Lotgevallen. Amft. bij ten Brink
en de Fries.
276
Rousfel,
(P.) H e t ftelfel van de V r o u w , enz. lfte S t .
Amft. bij H. B. Santbergen.
'
373
Rousfel,
( ƒ . ) H e t Heidenfche R o m e . R o t t . bij van der
Meer en Verbruggen.
.
556
R-°y > (ƒ• / • I J ^
V e r h . van P. van der
Willigen
getoetst. R o t t . bij van der Meer en Verbruggen. 553
e

e

Rus/el,
tielje.

( A f . ) Palestina. I I Deelen. Amft. bij G .

Por409

S.
Savignac,
( M e v r . de) Gelijkenisfen van J e z u s . L e e u w .
bij L. Schierbeek.
407
Schaaf,
(/.
H. van der) Proeve van Geregtelijk geneesk. Onderzoek. Amft..bij Af. Schoonevelden Zoon. 26
Schefer,
(H.) De Verftooten Z o o n . I I Deelen. *s H a g .
bij A. Ktoots.
187
Schipper,
( Z . ) Gedichtjes voor Kinderen. H a a r L bij
de Erven F. Bohn.
451
Schilperoort,
(T. Olivier) Herinneringen uit Engeland.
I I Deelen. K a m p . bij K. van Hulst.
251
Schlosfer,
(F. C.) Gefchiedenis der achttiende E e u w
e n z . Ifte D . G r o n . bij W. van Boekeren.
430
Schmid, (H.) Voorlez. over het wezen der Wijsbegeerte.
Ifte Afd. G r o n . bij P. van Zweeden.
462
Schoppe, (A.) Octavia. Dev. bij A. ter Gunne.'
42
—
• A r t h u r en Daringha. I I Deelen. H a a r l . bij
de W e d . A. Loosjes, Pz.
133
Schotel j ( G . D. / . ) Kerkelijk Dordrecht. Ifte Aflev.
D o r d r . bij van Houtrijve en Bredius.
153
Schroeder Steinmetz,
(L. A.) Vertoog over het Straf
wezen. G r o n . bij IV. van Boekeren.
576
Schubert,
( G . / ( . ) Het Leven van J. F. Oberlin. D e v .
bij Af. Ballot.'
354
Schijnblinde. ( D e ) U t r . bij L. E. Bosch.
136
Sebastian,
(A. A.) Nafchrift over Jicht en Scrofulous.
G r o n . bij Af. Smit.
_
374
Sedgwick, ( M i f s ) H o p e Leslie. Dev. bij Af. Ballot. 674
Senden, ( G . H. van) ' s K o n i n g s Verjaardag. G r o n . bij
J. Oomkens.
53
Sieburgh,
(/f. Af.) Ada van Holland. I I Deelen. Amft.
bij Gebr. Diederichs.
318
Siegenbeek,
( A f . ) Schets eener Gefch. van den O u d Nederl. Staat. Leid. bij S. en J. Luchtmans.
475
Redev. ter gedachtenis van 6 D e c .
1813. L e i d . bij & en J. Luchtmans.
476
Sifflé, (A. F.) Antigone. Amft. bij Af. Westerman
cn
Zoon en C. van Hulst.
626

Sloos , (A. R.j Victor. Amft. b i j / . C. van Resteren. 704
Smith,
( / / . ) Verhalen uit de' vroegfte Eeuwen des
Christendoms. Amft. bij / . C. van Resteren.
218
Sonftral,
(/. H.) Oranjes ' Wederkomst. W i l l e m s o o r d ,
b i j ' C . Bakker. '
307
Souillé,
(F.)
De Burggraaf de Beziers. Schied. bij de
Munnik en Wijnands.
274
Spall,
(T.van)
Affcheidsrede. Breda, bij F. P. Sterk. 54
:
Aanleid, tot G o d s d . Overdenkingen. Julij
— D e c . ' s H a g . bij A. Kloots.
241
"Mufeum voor Jongelieden. Iften D . lfte
en Ilde St. Dordr. bij P. Los, Gzn.
406
Spencer,
(E.)
Reizen in Circasfië. Amft. bij Gebr.
Dieder ichs.
477
Spindler,
( C ) De Pest te Marfeille, enz. H a a r l . bij
de Erven F. Bohn.
80
.
Het T e s t a m e n t , enz. Amft. bij / . C.
van Resteren.
81
De Koning van Sion. I I I Deelen. Amft.
bij C. L. Schleijer.
671
Staatspartijen. ( D e Engelfche) K a m p . bij K. van Hulst.HQ
Staring,
(A. C. W.) Kleine Verhalen. Arnh. b i j / . A .
Ni/hof.
174
Steenderen,
(A. van) Iets ter Nagedachtenis van F.
Hoekjlra. F r a n , bij / . F. Jongs.
448
Sterk , ( J . W. Elink) Over den Schrik in het Griekfche
Treurfpel. Leid bij H. W. Hazenberg.
17
Stirm,
( C . H.) Verdediging des Christendoms. lfte D .
G r o n . bij / . B. Walters.
45
:
.
Ilde D . 637
Stolle, (F.) 1813. I I Deelen. G r o n . bij W. van Boeke
ren.
\
675
.
E l b a en W a t e r l o o . I I Deelen. G r o n . bij
R. /. Schierbeek.
675
Stijl,
(S.) Nagelaten Gedichten. L e e u w , en H a r l . bij
Gi T. N. Suringar en M. van der Plaats.
315
Sybrandi,
(K.)
Affcheidsrede. Amft. bij J. D.
Sybrandi.
52
Székhely, (L. H.) Georg Schobri. G r o n . bij M. Smit. 137
T.
Timmer,
(H.)
Verhand, over de Verbeeldingskracht.
G r o n . bij / . Oomkens.
269
Timmerman,
(W. C.) Bijdr. tot de Gefchied. van de
Bouwkunde, 's H a g . bij A. Kloots,
572

Tooneelen uit het Oorlogsleven. II Deelen. Leeuw, bij
/.

W. Brouwer.

541
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.
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Bolt.Sbl
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BOE'K,BESCH.

1839.

NO". 16.

83
Aaa

(ff. üi> Handwijzer, op den Kruisweg des
Levens. Leeuw, bij G. T. N. Suringar.
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Londen.
210
Een Kind als Compofiteur voor Kinderen .
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Bij bet dagen van een' Zomermorgen , onder bet verlaten
der Stad . Dichtftukje .
523

I N H O U D.
Aan Domburg . Door Mr . A . F . S I F F L $ , to Middelburg . Dichtftuk .
525
lets over de Camera obfcura , volgens de uitvinding van
D A G U E R RE , medegedeeld door Dr . N U R N B E RG E R.
532
Djandi Mundut in 1839 . Door S . A . B U D D I N G H,
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IETS, NAAR AANLEIDING VAN HET STUICJE VAN
DEN WELEERW . HEER B . VAN WILLES, GETITELD :

IETS OVER DE DOODSTRAF .

Soil man nicht auch im unglucklichen Strdflinge den Menfchen achten ; ist man Am
nicht Gerechtigkeit and Liege fchuldig?
Dr . j . N . AI U L L E R, Erbauungsbtech.

11 et

in 't hoofd dezes genoemde ftukje van den weleerwaardigen Heer V A N W I L L E S (*) heeft mijne bijzondere aandacht en belangftelling tot zich getrokken ;
en alhoewel ik befcheidenlijk vermeen , met fret door den
achtingwaardigen Schrijver beweerde geenszins in apes
to kunnen inftemmen , zoo ontveins ik bet genoegen niet,
dat de lectuur van zijn gefchrift mij verfchaft heeft . Inzonderheid behaagde mij de rondborflige en tevens onpartijdige wijze, waarop het aangelegen onderwerp door
hem is behandeld geworden , en over bet geheel de be..
fchaafde toon en befcheiden geest, in zijn opilel door .
ftralende, die niet altoos in gefchriften, waarin bet
gevoelen van anderen beireden wordt, ons in bet . oog
vallen . Bovenal fchonk ik mijne goedkeuring aan de edelmoedigheid des Schrijvers , als die , een' onhoudbaren
post niet langer, hardnekkig maar vruchteloos, pogende
to verdedigen , voorzigtiglijk en koen tevens , zich terugbeweegt op een terrein , waar hij zich , met de wape .
nen , die hem overig bleven , en die hij zoo wdl weet
to gebruiken , nog Lang en met goed gevolg verdedigen
kan . Ook dit beleid heb ik zeldzaam bij andere voorftanders der Doodflraf aangetroffen .
En echter waag ik bet, de pen op to vatten , zij bet
al niet tegen bet gefchrijf des Heeren v A N W I L L E S,
(*)
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dan toch naar aanleiding van hetzelve. De ftandplaats,
thans door den Eerw . Schrijver gekozen , en bet daar
tegenover liggend terrein , waarop ik mij geplaatst zie ;
met 66n woord , de that des gefchils , zoo als dezelve
thans is, gedoogt, dat men over eene flaking van vijandelijkheden onderhandele, om, kunneh partijen zich
al niet bevredigen , dan voor 't minst tot bet aangaan
van een Beftand to komen , ten einde eenige rust to genieten na den gevoerden krijg .
„Dan , ware die begeerde rust niet evenzeer door flilzwijgen to ge*innen ?' vraagt men mogelijk . Ik vermeen hierop ontkennend to moeten antwoorden . Neen ,
door filzw!~gen en filzitten komt men niet tot een' ftilftand van wapenen, en men zal elkander blijven beftrijden , amdat men clkanders ftemngen niet genoegzaam
kent . De Heer V A N w i L L E s heeft ons edelmoediglijk een plan zijner pofitie gegeven. De gematigde tegenftanders van de toepasfing der Doodftraf behooren
even edelmoedig to zijn ; en daartoe kan geen ftilzwwifgen
dienstbaar wezen . Ook zij behooren den grond to leeren kennen, waarop zij zich bevinden en gelegerd zijn .
Ik gewaagde van gcnwtigde tegenftanders , omdat niet
alien even gematigd zijn . Er zijn er toch, die de affchaffng der Doodfiraf drijven , maar zich daarbij niet
door de beginfelen van menfchenliefde en Christendom
laten befturen ; en men ftaat wel eens in twijfel, of de
bedoelingen van deze drijvers wel rein en zuiver zijn,
-- in twijfel, of zij ons hun natuurlijk gelaat, dan wel
een fchoonfchijnend masker to zien geven , - in twijfel,
of de rust der maatfchappij bij hunne leer, maar door
hen verklaard en toegepast , ook gevaar zou kunnen
loopen . Onder de gelederen van dit vriicorps vindt men
den gematigden tegenftander niet .
Er zijn er, die, door bun teeder, gevoelig en prikkelbaar gef1el , van alwat fchrikwekkend is eenen onveranderlijken afkeer hebben ; en hoe ! zouden deze zich
niet tegen de toepasfing der Doodftraf verklaren ? Zij
kunnen van geene menfchelijke ellende hooren , zonder
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weemoedig to worden ; geene verwonding zien, zonder
fchier in zwijm to vallen . Is 't wonder, wanneer doze
overgevoeligen de affehaffing van alle Lijf- en Doodflraf
als wenfchelijk befchouwen ? -- Maar ook onder deze
Afdeeling moet men den gematigden tegenftander geenszins zoeken .
Eveninin voegt hij zich bij de zoodanigen , die zich
van de zedelijke verbetering van misdadigers ongegronde
- en daardoor overdrevene - denkbeelden gevormd hebben. Het droombeeld, dat zij zich fchiepen, moge van
de edelaardigheid hunner bedoelingen en van hun menschlievend gevoel getuigen ; het blzjft intusfchen een droombeeld, en op grond daarvan bouwt de gematigde tegenflander zijne flelling pier .
De drie genoemde en gekenfchetfte divifiM vertoonen
zich echter meest op de gewone kampplaats , en fcharen
er zich doorgaans in de voorhoede ; maar daardoor worden zij ook meest opgemerkt, terwijl de verwerende wapenen der tegenpartij hen het eerst en het meest moeten
treffen . De gematigde tegenftanders befchouwerj zichzelven nicer als tot het corps de rejerve to behooren ,
en ftaan daarom niet zelden , in de achterhoede , to midden van een hevig gevecht, met het geweer in den arm ;
of, indien zij zich in den ftrijd mengen, het is dt .ar,
waar zij kans meenen to zien , eenig belangrijk voordeel
to behalen en den vijand afbreuk to doen . Door deze
wijze van krijgvoeren vallen zij evenwel minder onder de
opmerking en kennisneming hunner tegenflanders , die alwat tegen hen in 't geweer is voor een en hetzelfde armeecorps houden .
Het dwalen valt hier ligt, en men mag het daaraan
toefchrijven, dat ook de Eerw . VAN WILLES, ZOO
ik wt l zie, in het oordeel over zijne tegenftanders is
misleid geworden. Ik wenschte die misleiding to doen
ophouden , en aan Z . Eerw. den gematigden tegenftander van de toepasfing der Doodfiraf to doen kennen,
even gelijk hij zichzelven als een gematigd voorftander
van dezelve kenbaar maakte . Zulks even rondborftig en
A2
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onpartijdig doende , ftreelt mij bet denkbeeld , dat , bij
bet blijvend beftaan van uiteenloopende begrippen, bet
rustig flatus quo , in onze gefchillen met Belgie geenszins , maar in dit gefchif zeer verkieslijk , zal kennen
bewaard blijven.
De gefchriften , die voor bet behoud der Doodftraf
ijveren , zijn ook evenmin din in de ontwikkeling der
beginfelen, waarvan derzelver fchrijvers zijn uitgegaan .
Het betoog van den jurist , met bet Strafwetboek nevens zich , rust op geheel anderen grond , dan dat van
den Theologant , die zich op de uitfpraken des Bijbels
beroept ; en beider redenering verfchilt van bet gevoelen , dat door den uysgeerigen menfchenvriend , in bet
belang der burgermaatfchappid, wordt voorgedragen .
Dan, bij alien heerscht niet altijd die geest van gematigdheid , waarvan bet gefchrift des Heeren VAN W I LL E s de blijken draagt, en waardoor ik mij opgewekt
gevoelde, om Z . Eerw. den gematigden tegenftander te,
doen kennen . Vaak ftonden partijen tegenover elkander,
die , na eene nadere kennismaking , niet konden nalaten
elkanders verfchillend begrip to eerbiedigen . Mogt dit
de weldadige uitkomst van mijne tegenwoordige poging zijn !
Het fpreekt van zelf , dat bet beginfel , waarvan de
Heer VAN WILLES is uitgegaan, door mij in dit gefchrift geheel onbetireden wordt gelaten . Dat beginfel
toch kan Z . Eerw. niet prijs geven, zonder den grondflag van zijn betoog to verwoesten ; en ik laat hem alle
regt , hetzelve to blijven behouden , als rustende op zijne innerlijke overtuiging . Ik verzoek alleen , dat Z .
Eerw. den gematigden tegenftander hoore, en dan zelf
oordeele , of bet beginfel van dezen z66 verwerpelijk
zij , als bet door hem , mijns inziens min juist en to
onbepaald, is voorgedragen . De ultra-liberate, de overgevoelige en goedhartig dweepende tegenftanders mogen
zichzelven verdedigen ! Ik neem deze taak niet voor
mijne rekening.
De gematigde tegenfiander van de toepasfing der Dood-
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ilraf, bet gefchrift des Heeren V A N W I L L E S toetfende aan zijne overtuiging , ftemt het gezegde op bl . 558
toe : „ Het Christendom beveelt de Doodftraf Wet ,
„ maar verbiedt dezelve evenmin ;" hij erkent, zonder
voorbehoud , „ een regt , door God verleend aan de
,, burgerljke maatfchapp j ;" hij zegt bet den Eerw.
Schrijver na , bl . 556 : ,, Men late het werk der af,, fchajFng van die Jlraf over aan het Christendom ,"
even- als zulks weleer met de Slavern j (zie b) . 551 ,
552) bet geval was ; dan hij merkt hierbij befcheidenlijk
op, dat de eerlte Christenen die affehafling niet lijdelijk
van den tijd gewacht, maar daaraan van lieverlede de
hand hebben geilagen . Er moest met bet affchaffen der
flavernij een begin gemaakt warden , zou dezelve eenmaal cene geheel vreemde en onder Christenen ongehoorde zaak zijn . Dit begin make men ook ten aanzien der
Doodftraf 1- Dan , de Heer V A N W I L L E s oordeelt
daartoe de tijd nog niet gekomen . Hij zegt , bl . 555
„ In ons haderland wenfchen wi, dat geene proefne„ ming gefchiede , vddr dat van elders bljkt , dat de
„ t jd hiervoor gefchikt en r jp is ." Maar zijn dan de
blinde Heidenen, aan wie onze Zendelingen bet Evangelie gaan verkondigen, daarvoor gefchikt en rijp ? Waren bet, ten tijde der Apostelen , de Joden , voor wie
bet kruis eene ergernis - de Grieken , voor wie betzelve dwaasheid was? En echter werd bet werk aangevangen , voortgezet en voltooid . -- Vroeger waande men
de wreedaardigfte doodftrafien noodig to hebben, om misdadigers to tuchtigen, en de gruwelijkfte martelingen werden op befchuldigden toegepast, opdat zij zich fchuldig
zouden erkennen : al die barbaarschheden zijn afgefchafr,
de pijnbank is verdwenen, en op onze ftrafplaatfen ziet
men nets meer dan galg of zwaard . Maar zijn daarna
en daarom de misdaden vermeerderd ?
De Schrijver zegt, bl . 551 : „ Bet komt ons voor,
„ dat z j , die voor de affchajFng der Doodflraf in de
„ burgerljke wetgeving flemmen , minder het verlicht
„ verJland ten gids hebben , dan wel zich laten vervoe„ ren door menschlievendheid jegens zulken alleen, die,
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„ het harde woord moot er uit, deze in die mate niel
„ waardig zqn." Ja, dat was wet een hard word,
Eerw . Heer ! to harder, omdat G o n genadig en barmhartig is, en het bloed van j E z u s C Ii R I S T U s van
alle zonden reinigt . Zijn dan groote zondaren , die bij
G o D vergeving kunnen vinden , de menschlievende gezindheid van medezondaren onwaardig ? - Dan , waarin beftaat toch wel de menfchenliefde, welke de gematigde tegenftander der Doodftraf die onwaardigen poogt
to bewijzen ? Dezelve vindt haren oorfprong niet in bet
altijd feilbaar menfchelijk oordeel en beperkt veritand ,
maar in het getuigenis G o n S : dat H!~ geenen lust heeft
in den dood des zondaars , maar daarin , dat hij zich
bekeere en love . Zuiverder oorfprong zal men toch wel
niet kunnen aanWijzen I En nu , Welke is de card van
die dusgenoemde menfchenliefde ? Ja, bevrijding van
eenen geweldigen dood ; maar in de plaatsflelling van eene
altoosdurende gevangenis, als een verblijf, van waar hij
der maatfchappije geen nadeel kan toebrengen , en tevens
zich bekeeren van zijne booze werken . Inderdaad, mag
zulk eene ftraf niet zwaarder dan de Doodftraf zelve ge.
acht worden, en kan zij fchier wel als eene v .ucht der
menfchenliefde worden aangemerkt ? Dit zij niet tot den
Eerw . V A N W I L L E S, maar alleen tot hem gezegd ,
die van geene menfchenliefde hooren wil .
Men kan hier aanvoeren, dat een geweldige dood den
misdadiger gewis onfchadelijk maakt, en dat hem de tijd
tot boete , berouw en bekeering wordt gelaten . Het earfoe behoeft geen betoog . Omtrent het laatJie hoore men
C L A U i) I U S : „ Men kan veilig tien tegen een wed„ den , dat een misdadiger , die op den dood gevangen
„ zit, in den kerker gansch andere gevoelens over goed
„ en kwaad zal uiten , dan hij vroeger , eer hij gezet
„ werd en toen hij nog in voile vrijheid leefde , aan den
„ dag leide . De bekeeringsgefchiedenisfp zijn dus een
„ zeer gevaarlijk punt, en bet is gelukkig, dat de Gods„ dienst , ten bewi jze harer waarheid , dezelve niet noo„ dig heeft ."
Maar „ de Dood/iraf is noodweer , niet minder dan
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„ by bet voeren van oorlog ." (B1 . 553 .) Is deze vergelijking wel juist ? In den krijg toch poogt de verdediger de perfonen en bezittingen der aangevallenen to behoeden ; maar wat wordt er behoed, met de voltrekking
der doodftraf aan eenen moordenaar? De vermoorde
keert toch daardoor niet in bet leven terug ; en de fchuldige kan in eenen verzekerden kerker belet worden, zijne
handen to bevlekken met bet bloed van den naasten . De
Doodftraf is alzoo geen iterker verweermiddel, ten behoeve der beteren , dan eene altijddurende gevangenis .
Dit zal men welligt -- en indien al niet geheel , dan
toch ten deele - toeftemmen ; maar daarbij tevens de
vraag opperen , bl. 554 : „ Is de overtreder der wet„ ten niet de aanvaller ; en mag de Overheid , ook de
„ Christel#ke Overheid, het zwaard wegwerpen, opdat
„ de beteren zonder befcherming en de overtreders zon„ der vrees zauden zijn ?" Hier leidt mIj de Eerw .
V A N W I L L B S op bet terrein der affchrikkingstheorie,
die voorname verfchanfing van de voorftanders der Doodftraf ; eene verfchanfing, die den naam van een tweede
Gibraltar to regt zou verdienen, indien de ervaring,
in fpijt van alle theorie, geenen weg aanwees, om deze
zoo geduchte fterkte to naderen .
Volgens bet affchrikkingsfysteem brengt men alzoo den
moorder van A . ter dood, opdat C . D . E . F . en G .
afgefchrikt zullen wordea H . I . J . K, en L . om to
brengen . Werd dit menschlievend doel bereikt, dan
werden de levens van vhf beteren gefpaard, ten koste
van bet leven van den linen moordenaar B . die, volgens den Heer VAN W I L L B s (zie bl . 551) geens
menschlievendheid (t . w . ter bevrijding van den dood)
waardig is . Dan , ongelnkkig voor bet fysteem , ook
van de gematigdfle voorftanders van galg en zwaard,
words deze gevolgtrekking door de aanteekeningen der
criminele procedures tegengefproken . Immers , kort na
capitale voorflellingen worden juist de zwaarfte vergrijpen gepleegd . Dit is zeer natuurlijk . De fleehten vermoeden , dat de beteren zullen wanen , dat de volvoerde
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doodflraf hen heeft afgefchrikt, en dat de laatflen derhalve minder op hunne hoede zullen wezen ; en dit is
het, dat hen aanmoedigt tot het volvoeren van gruweldaden . Dan,, er is geene aanmoediging noodig ! De
booswichten C . D. E, F . en G . beklagen den armen
ter dood gebragten haTs B . , dat hij zich door Policie
of Justitie heeft laten betrappen . „ ZIj ," dus denken
zij , „ zullen bet beter aanleggen , en wel zorgen , dat
Drop noch zwaard hen treffe !"
Wil men bewijs . Men oordeele ! -- Ik was nog een
kind van flechts twaalf jaren , toen een der 4mflerdamfche Predikanten, aan bet huis mijns waardigen vaders,
Ouderling der Gemeente, verkeerende, en die eenen,
'andum, ter dood veroordeelden
wegens bet crinma
had bijgeDaan, verhaalde, dat hij, den armen zondaar
gevraagd hebbende : „hoe hij toch tot, eene zoo tegennatuurlijke misdaad had kunnen komen in het gezigt van
de galg ?" van dezen tot antwoord had bekomen : „ Och,
Domino , vraag daar niet naar ; maar bid c o D , dat Hij
u niet in verzoeking brenge ! Hier de galg en ddir de
misdaad, en . .. gij zoudt de laatfle kiezen ." --- Ja , Eerw.
V A N W ILL E S ! van dat oogenblik of aan -- alhoewel
niet meer dan een jongen van twaalf jaren -- werd ik
een vijand van de afgrijfelijke Doodftraf, die geene magt
bezit , om een zondig mensch ook van tegennatuurlijke
wanbedrijven terug to houden . -- V66r weinige jaren
twee misdadigers opgehangen . A.
werden er to
had de affchrikkende' vertooning gezien , en begaat met
B. , to huis gekomen, flechts edn uur daarna , een' manflag ! Ik zou bier plaatfen en perfonen kunnen noemen ;
maar de misdadigers zijn door onzen menschlievenden en
edelaardigen Koning begenadigd . Zij leven nog, en gedragen zich onberispelijk . Ik mag alzoo hunne namen
niet openbaar maken . -- Ziedaar de onrijpe vrucht der
affchrikkingstheorie ! Maar nog 66n flaal, niet van mij,
maar van m E i N E R s, in zijne Brieven over Zwitferland, van eenen misdadiger , die tot het rad veroordeeld
was . Hij verhaalt de zaak aldus : „ Op den weg naar
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„ de executieplaats begon hij luidkeels to lagchen , en ,
„ naar de reden gevraagd , antwoordde hij , zich eenen
• mensch to herinneren , then hij eens , in bet bosch al„ daar , bij de beenen, met bet hoofd boven een' mierenhoop, opgehangen had, en nog to moeten lagchen ..
„ wanneer hij aan de zeldzame gezigten van den gehangenen
genen dacht. Niet minder ruw gedroeg zich deze
„ booswicht op de geregtsplaats zelve . Hij veranderde
„ geen gelaatstrek , toen hem de beul armen en beenen
„ verbrijzelde ; toen eerst , wanneer hem de ribben in„ geftooten werden , zeide hij rustig en koelbloedig
• Dat kraakt eens regt !" En zoo gaf hij dgn geest !"
Ziedaar den indruk der Doodftraf op een' booswicht ,
die deze ftraf moest ondergaan ! Wat zal zij uitwerken
op die rampzaligen , die haar alleen in een donker en
ver verwijderd verfchiet aanfchouwen ?
Nog een bewijs , hoe weinig fchavotf'raffen op bet
ruwe en onbefchaafde gemeen uitwerken, lees ik in een'
door mij ontvangen brief uiu Parifs , den 28 Aug . 1. 1 .
gefchreven : - „Van dagbladen gefproken ! Heden las
„ ik , in een derzelven , dat er gisteren eenige veroor„ deelden hadden to pronk geftaan . Na den afloop daar„ van klomm~n kinderen, mannen en vrouwen op bet
„ fchavot, de houding der to pronk geitelden nabootfen„ de . Deze vertooning eindigde met eenen dans op bet
• fchavot ." De affchrikkingstheorie leidde alzoo , in
Par1ys, tot het fpelen van een Bliffpel op het Tooneel
der fchande ! Aan de mogelijkheid van zoo lets kan de
Eerw . V A N W ILL E S niet gedacht hebben , toen hij
bet /lelfel trachtte to verdedigen .
Neen, de ruwe en onbefchaafde misdadiger denkt geenszins na over de, hem to zjne, onderfcheidingen van
Natuur- en Overheidsregten . Bij hem komt alleen de
vraag in overweging : „ hoe hij best de ftraf, die hem
op bet misdrijf bedreigt, ontgaan zal ?" En treedt de
dood hem al voor 't gezigt, dan is, helaas ! zijne diepe
en beklagenswaardige onkunde aangaande GOD en eenen
ftaat van vergelding na dit leven to groot, dan dat hij
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zich door vrees voor den Wereldregter en eenen dag der
vergelding zou laten terughouden van de volvoering zijner fnoode bedoelingen . Hij vat eenen onveranderlijken
haat tegen regters , regtbanken en wetten op, en - zonderlinge tegenftrijdigheid ! - wat hem van gruweldaden
moest terughouden , dient den ruwen en onbefchaafden ,
om gruweldaad nevens gruweldaad to voegen ! De roover vermoordt den beroofden , opdat deze hem niet, door
zijne getuigenis , als roover , aan zwaard of galg zal
overleveren . Deze wijze van redeneren wordt door de
registers der lijfftraffelijke regtspleging , de tijden door ,
gefaafd, en wij proeven daarbij de wrange vrucht der
doodftraffen bij het ruwe en onbefchaafde gemeen.
De gematigde tegenflander van de toepasfing der Doodfraf begecrt in derzelver plaats geenszins de blvedwraak
daar to itellen, zoo als de Eerw . V A N W I L L E S, bl.
555, op het oog fchijnt to hebben, waar hij zegt
„ Befchaving zou zekerl#k niet winnen, wanner wraak
„ in plaats van regt kwam, en meer bloeds zou er ver„ goten worden, indien de Overheid haar regt liet va„ ten." Neen , de Overheid moet haar regt , om de
beteren to befchermen en de fnoodaards to ftraffen, niet
laten varen ! Zij moet het zwaard niet vergeefs dragen I (Rom . XIII : 1-4) geenszins om daarmede hoofden to doen vallen , maar als fymbolum van gezag in
den Staat . Zij behoort den misdadiger , die, volgens
de nog in zwang zijnde wetten, met den dood zou moeten geftraft worden, door eene alt#ddurende gevangenls,
voor altoos onfchadelijk to maken .
De welopgevoede, befchaafde en godsdienftige mensch
moge fidderen voor den fchrik des doods - niet alzoo
de verwilderde , ruwe en ongodsdienitige misdadiger ,
die, in zijne even rampzalige als beklagenswaardige onkunde , waant , dat met dit leven alles eindigt . De
laatfte vreest eene lange gevangenfchap meet dan den
dood . Het verfche voorbeeld van then gevangenen, die,
weinige weken geleden, den Kommandant van het Huis
van Correctie to Hoorn ter dood verwondde, kanzulks,
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onder meer andere voorbeelden , bewijzen , door de uitdrukking : „ Breng mij maar naar 't fchavot en hang
mij op !" En intusfchen vreesde die rampzalige voor
gevangenis en gevangenittucht ! Dit moge vreemd fchijnen ; en toch is de gevolgtrekking , bij zulke rampzaligen , allernatuurlijkst : de doodftraf kan ilechts oogen .
blikken - de gevangenis jaren duren ! Aan o o D , aan
ceuwigheid en eene toekomftige vergelding denken zulke
ongelukkigen nooit. Hun beneveld oog reikt niet vender
dan de grenzen van dit leven, en het zinnelijk genot,,
dat woeste vermaken hun konden opleveren . De booswicht ziet de geheele maatfchappij tegen zich gewapend,
en in de doodftraf niets anders dan eenen wettigen moord .
In zijne beklagenswaardige `zielsverbijstering en verbittering neemt htj het befluit, de magt der wet to trotferen . Andere booswichten zien zijn voorbeeld, en volgen het na.
De gematigde tegenftander deelt geenszins in hex gevoelen van den Heer V A N W I L L E S, waar hij zegt
(bl. 4555) ,, De misdaden , nu niet gebreideld door de
„ vrees voor den dood, zouden zich vermenigvuldigen,
„ en, om zelfs de gevangenis to ontgaan , zoz het leven
„ van weerloozen meer op het feel gezet worden ." Immers hij herinnert zich, dat de moorderijen op den openbaren weg in Engeland juist zijn toegenomen , federt
op de f raatroof den dood, als ftraf, gefteld werd ; zoodat men het genomen befluit, ten doel hebbende de beteren to fparen en to befchermen , weder heeft moeten
intrekken . Nog in mijne kindfche jaren werd veedieverq
met den dood geftraft : deze ftraf is federt verzacht ;
maar is daarom hier to lande de veedieverij toegenomen?
De Heer V A N W I L L E S wenscht niet , dat in ons Vaderland eene proefneming gefchiede . Maar is men daarmede niet federt langen tijd, alfchoon niet bij vormelijke
bell uiten der wetgeving, begonnen ? Juist de weldadige
invloed des Christendoms , die de harten niet voor overdrevene, maar voor eene welbefluurde .en verftandige menfchenliefde opende, begon langs zoo meer de regterlijke
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magt to leiden tot eene hoogstfpaarzame toepasfing eener
flraf , ons door de oudheid en de middeleeuwfche barbaarschheid achtergelaten ; en niet zelden lezen wij de
woorden niet fchuldig in het regterlijk vonnis , waar het
dene woord fchuldig den dood des veroordeelden zou
veroorzaakt hebben . G o D E zij dank 1 de D E V A RG A S S E N zitten niet meer in onze vaderlandfche regtbanken , maar C hristelijke regters , die door daden toonen , dat zij den zin en de beteekenis der Gelijkenis van
onzen Heer verflaan, Matth . XVIII : 23-35. (*)
En onze geeerbiedigde Koning , Hij , die gezegd kan
worden het zwaard der geregtigheid met vaste hand to
voeren , bezigt hetzelve veeleer als fymbolum van die
hooge waardigheid , waarmede Hij bekleed is, dan om
het bloed, eek van febuldygen, to doen vloeijen. Meestal toch wordt zijne koninklijke genadebetooning niet to
vergeefs ingeroepen . Is het niet , als wilde de edel- en
Christelijk-denkende Vorst, bij het blijvend beftaan eener
harde flrafwet , gedurig proeven nemen , om derzelver
toepasfing zeldzamer to maken ? Vermeerderen nu de
misdrijven ? Vermenigvuldigen zich moord en doodflag ? Komt de maatfchappij en het leven der vreedzame en betere burgers in gev aar ? Men zie om zich ,
en oordeele !
Ik heb de taak , die ik mij had voorgefleld, volbragt .
Dezelve werd niet ondernomen, om met den Eerw . V A N
W I L L E S , en nog veel minder , om met een minder
gematigd voorftander van de toepasfing der fchrikkelijke
Doodftraf in penneftrijd to treden ; maar alleen , om to
doen zien , hoe er over het befproken onderwerp door
den gematigden tegenftander gedacht wordt . Ik durf mij
vleijen , dat Z . Eerw. , in mijne rondborftige , maar ,
zoo ik vermeene , tevens befcheiden taal , mijne hooge
waardering van het Christendom en mijnen eerbied voor
(*) De gemoedelijkite regter zal toch wel nooit kunnen
vergeten, dat ook hij mensch en zondaar is, wanneer de wet
bet hem ten pligt maakt, medezondaren to veroordeelen .
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Overheid en Wetten geenszins zal miskennen . Volgaarne onderwerp ik mijn opftel aan den toets van het verlicht verftand en der onpartijdigheid , als welke beide
het woord eenzijdigheid alleen zullen toepasfen op bet
beginfel , volgens hetwelk ik vermeende , mij onder de
rij der gematigde tegenftanders der Doodftraf to moeten
rangfchikken .
Alhoewel het verre van mij is , mijne voorgedragene
meening met het gezag van anderen to willen doordrijven , zoo iS de aanhaling der woorden van den Leydfchen Hooglecraar in de Regtsgeleerdheid, Mr. H. W.
T Ij D E M A N , alhier geenszins ongepast, ten befluite van
dit mijn opftel : „ Verbannen zijn de foltereade lig„ chaamspijnigingen, dat langzaam moorden , dat Blake„ ren en verbranden , dat afhouwen van ligchaamsdee„ len, dat barbaarsch radbraken . Afgebroken zijn die
„ akelige galgen, welke, aan den weg opgerigt, den
„ ilillen wandelaar in zijn genoegens ftoorden en den
„ voorbijgarger verfchrikten . En, men moge het zeg„ gen, dat de kwaden •n ogtans niet zijn vermeerderd, hoe
„ zeer zij dan ook beftaan mogen . Het zou er met den
„ mensch rampzalig uitzien, zoo fchrikvertooningen hem
„ moesten wederhouden van onregt to plegen . Hij is
„ veeleer zoo gevormd, dat hij de oogen van dezelve
„ afwendt . Zijn eigen zedelijk gevoel gruwt van elken
„ weedom , anderen aangedaan ; en dit eigen zedelijk ge„ voel, de item des pligts en des gewetens, moet hem
„ van het kwaad terughouden ; en zij is ook magtiger,
„ dan alle de fchriktafereelen , welke hem wel kunnen
„ treWen , maar geenen zoo duurzamen indruk veroor„ taken , dat zij alleen hem beftendige trouw aan de
„ deugd doen zweren ." (*)
W . H . WARNSINCK, BZ .

(*) Over de zedelijke verbetering der Misdadigers , van
Keninkl. Beijersch Opper-Medicinaalraad, bl . 173. ` .
FRED . W I L H . VAN H O V E N,
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WAARNEMINGEN OMTRENT DE HERSENEN DER NEGERS, VERGELEKEN MET DIE DER EUROPEANEN
EN VAN DEN ORANG - OUTANG .

Door Doctor

F . TIEDEDIANN .

I

let is bekend , hoe men den affchuwelijken Negerhandel en den ftaat van ilavernij , tot welken zoo velen
van dat ongelukkige menfchengeflacht veroordeeld werden, heeft pogen to verontfckuldigen met bet verfchil
van kleur, van uiterlijken ligchaamsvorm , hetwelk tusfchen hen en de overige aardbewoners beflaat , en eindelijk , toen de vordering van bet menfchelijk verftand ook
in dit punt meer afdoeitde drangredenen begon to eifchen , met bet verfchil van herfengeftel , hetwelk men
beweerde bij hen aanwezig to zijn , en dat , zelde men,
hen meer deed naderen tot .het ras der groote apenfoorten , dan tot dat der met bet voile redevermogen begaafde men(chen . Dit laatfte , zoo gewigtige vraagftuk heeft
de Heer T I E D E M A N N door otitleedkundige onderzoe .
kingen pogen to beflisfen , in de eerfie plaats nafporende, of er inderdaad verfchil ontdekt kan worden tusfchen de herfenen van den Europeaan en van den Neger , en ten andere , of deze Iaatfte al dan niet meer
gelijkvormigheid hebben met die van den Oraig-outang,
dan met die van den mensch . Ziehier eenige proefnemingen , welke hij daartoe in bet werk gefteld heeft
Gewigt der herfenen bzj de Europeers. Na bet gewigt van 35 mannelijke en 17 vrouwelijke herfenen . onderzocht to hebben, leidt de Heer T I E D $ M ANN daaruit deze gevolgtrekkingen of : 1 0 . Het gewigt der herfenen
van een' volwasfen Europeaan van bet mannelijk geflacht
verfchilt tusfchen de 3 pond 2 ons en 4 pond 6 ons Cte
weten bet medicinale pond van 12 onfen .) De herfenen
der perfonen, die zich door hun verftand en kunde onderfcheiden hebben , zijn zeer dik en zwaar ; die van
den beroemden c u v I E R woog 5 pond , 3 ons , 3 gros
en 29 grein ; bet gewigt van die van D U P U Y T R E N
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was 5 pond, 4 ons en 13 grein . Daarentegen zljn de
herfenen der lieden van gering verftand meestal klein,
vooral in bet geval van aangeboren verftandeloosheid .
De herfenen eener idiote van 50 jaren wogen flechts 66n
pond, 8 ons en 4 gros ; die eener andere van 40 jaren
den pond, 11 ons en 4 gros . -- 2° . De herfenen der
vrouwen zijn ligter dan die der mannen ; her verfchil in
gewigt is tusfchen 2 pond 8 ons en 3 pond 11 ons .
De Heer T I E D E M A N N heeft nimmer vrouwen - herfenen gevonden, die 4 ponden haalden . Die van een
zestienjarig verftandeloos meisje wogen flechts een pond,
6 ons en 1 gros . De ondervinding heeft hem bewezen,
dat de herfenen der vrouwen doorgaans van 4 tot 8 ons
minder zwaar zijn dan die der mannen . Dit verfchil
words reeds bij eerstgeborene kinderen opgemerkt .
3° . Eerst tusfchen her Me en 8fte levensjaar hebben
de herfenen hare volkomene ontwikkeling verkregen .
S O M M E R I N G bedriegt zich, wanneer hij zegt, dat na
her Me jaar de herfenen niet meet groeijen kunnen .
G A L L en S P U R Z H E I M daarentegen zijn van gevoelen , dat zij blijven aanwasfen tot in her 14de jaar . De
gebroeders W E N Z E L nogtans hebben bewezen, dat
de herfenen omftreeks bet Me jaar haren vollen wasdom verkrigen, en dit wordtr
door x A nz I L T o N's nafporingen bevestigd . - 4° . D E s M O U L I N S meent,
dat de herfenen bij toenemenden ouderdom in omvang
verminderen ; en in deze vermindering ziet hij de oorzaak , waardoor de werkingen van her zenuwge£tel en de
verftandelijke vermogens bij oude lieden verzwakken . De,
ze meening wordt in geenen deele door H A DI I L T O N
en de gebroeders W E N Z E L omhelsd : evenwel verdient
bet opmerking , zegt de Heer T i E D E M ANN, dat de
herfenen van een' tweeentachtigjarigen grijsaard zeer klein
waren en flechts 3 pond , 2 ons en 3 gros wogen , gelijk ook die eener tachtigjarige vrouw flechts 2 pond,
9 ons en 1 gros . Hij heeft mede bevonden, dat over
her algemeen de holte van her bekkeneel bij oude lieden kleiner is dan bij lieden van middelbaren leeftijd .
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Hij moet dus gelooven, dat de vermindering van de
grootte der herfenen in den ouderdom zich bij fommigen meer doet opmerken dan bij anderen . -- 5°. Het
is eene uitgemaakte zaak, dat er een naauw verband
beftaat tusfchen de volftrekte grootte der herfenen en de
verftandelijke kracht, die bij al de werkzaamheden van
den geest wordt aangewend ; hetgeen onder anderen blijkt
uit den geringen omvang der herfenen bij hen , die van
hunne geboorte of veritandeloos geweest zijn ; zijnde
dezelve bij dezen zelden zwaarder dan bij een pasgeboren
kind . GALL, SPUAZHEIM, HASLANE, ESQUIR o L enz . hebben dezelfde opmerking gemaakt .
Het gewigt der herfenen blijft over bet algemeen onveranderd , niettegenftaande de vermeerdering of vermindering van de grootte des ligchaarna ; daarom is het, dat
magere lieden, naar evenredigheid van den omvang huns
ligchaams , meer herfenen hebben dan zij , die fterker
gefpierd zijn. De herfenen van een pasgeboren kind
zijn , met betrekking tot zijn geheele ligchaam , bet deel,
dat bet grootst is ; de verhouding is als 1 tot 6 ; maar
zij worden , vergeleken met bet ligchaam , naar evenredigheid kleiner, hoe meer de mensch tot zijnen vollen
wasdom nadert . Dus is in bet tweede jaar de verhouding der herfenen tot bet ligchaam als 1 tot 14, in bet
derde als 1 tot 18 , in bet vijftiende als 1 tot 24. Van
20 tot 70 jaar neemt deze verhouding toe ; zij ftaat alsdan in de rede van 1 tot 35 . Bij magere lieden is deze
verhouding meestal gelijk 1 tot 22 a 27 , en bij de meer
gezette als 1 tot 50 , ja zelfs tot 100 . De herfenen der
vrouw zijn fomwijlen grooter dan die van den man ,
naar evenredigheid namelijk van de grootte des ligchaams .
Hetfenen van den Neger. De herfenen van een veertienjarig Neger-kind wegen , volgens s 6 M M E R I N G,
3 pond, 6 ons en 6 gros ; A S T L E Y COOPER bepa9lt
bet gewigt der herfenen van een' grooten en fterken Ncger op 4 pond en 1 ons , en bet gewone gewigt der herfenen van een mensch wordt door hem op 37 a 42 onfen gefchat . De herfenen eens vijf voet langen Negers ,

OMTIZENT DE HERSENEN DER NEGERS .

1 .7

die to Luik overleed, wogen 3 pond, 3 ons en 2 gros .
Maar men kan zulke gewigten niet tot flandaard aanne .
men , dan nadat men een zeker aantal herfenen met zorg
gewogen en daaruit den middelterm getrokken heeft .
Grootte der holte van de onderfcheidene bekkencelen .
Men begon met de bekkeneelen met of zonder de onderkaak to wegen ; vervolgens vulde men dezelve , door hot
achterhoofdsgat , met gierst ; als wanneer , bij eene hernicuwde weging, de vermeerdering der zwaarte de ruimte
van het bekkeneel aanwees . Na op doze w1js 41 voorwerpen van het Ethiopifche en 77 van het Kaukafifche
ras onderzocht to hebben, heeft hij daaruit het befluit
getrokken, dat de bekkeneelholte van den Neger niet
kleiner is dan die van den Europeaan of van eenig ander perfoon van hot menfchelijk geflacht . Zoodanig zijn
ook de uitkomften , welke H A DI I L T o N verkregen beeft .
Deze daadzaken , zegt T I E D E M A N N, bewijzcn , dat
de meening van verfcheidene natuuronderzoekers, zoo als
CADIPER,SOMDIERING,CUViER,LAWREN CE,

v i a E Y en anderen , welke den Neger befchouwen als
hebbende eene herfenkas en herfenen kleiner dan die van
den Europeaan, kwalijk gegrond en door mijne bevinding weerlegd is . Het dwaalbegrip dier natuurkundigen
is daaruit ontflaan, dat men de lijn en den aangezigtshoek , door C A DI P E R waargenomen , beefs toegepast
op enkele bekkeneelen van Negers , die aan de zeekust
wonen, en , volgens getuigenis der reizigers , de ellendigTe en verdorvenfle van al de Neger-flammen zijn, vormende
zij bet overblijffel van de flavenbevolking, door flavernij
en mishandeling verlaagd en verbasterd . Ik befchouw ,
Voegt T I E D E M A N N er bij , de lijn en den aangezigtshoek van c A M P E R als weinig gefchikt , om de bekkeneelsruimte, de grootte der herfenen en dienvolgens den
trap van hot verftandsvermogen aan to wijzen .
I-Iet ruggemerg en verlengde ruggemerg van den Neger
verfchillen, volgens onzen Schrijver, ook niet van die
des Europeaan . De kleine en groote herfenen zijn gelijk , behalve in eenige rasfen , bij welke de flangswijze
MENGELIV . 1839 . No . 1 .
B
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wendingen en groeven van de halfronden der herfenen
meer fymmetriek fehijnen, dan zij bet gewoonlijk bij de
Euro peers zijn . S O M M E R I N G heeft beweerd , dat de
zenuwen onder aan de herfenen bij den Neger dunner
zijn dan bij den Europeaan , vooral de reukzenuwen ;
terwijl T I E D E MAN N verzekert, nimmer eenige dier
bijzonderheden to hebben kunnen ontdekken .
Volgens onzen Schrijver verfchillen de herfenen van
den Orang-outang en den aap van die des menfchen
PD . daarin , dat zij kleiner , ligter , korter , naauwer en
lager zijn ; 2° . dat zij , ook wanner men de grootte der
zenuwen vergelijkt, kleiner zijn dan bij den mensch ; 3° .
de vierdubbele ligchamen , met betrekking tot bet ruggemerg, en de bedding der gezigtszenuwen, zijn kleiner
dan bij den mensch ; 4° . de wendingen en groeven der
herfenen zijn niet zoo talrijk en zoo diep als bij bet
menfchelijk geflacht ; 5° . de eenige meerdere gelijkvormigheid, welke tusfchen de herfenen van den Neger en
die van den Orang-outang beftaat , wordt in de wendingen en groeven van de halfronden der herfenen gevonden, welke meer fymmetriek zijn dan bij de Europeanen .
Uit de door hem gedane onderzoekingen heft TIPS :
D E 1\I A N N deze gevolgtrekkingen afgeleid : a. Dat de
herfenen des Negers , in derzelver geheel, hetzelfde volumen hebben als die des Europeers en der overige menfchenrasfen ; het gewigt der herfenen en de ruimte der
beenige herfenkas bewijzen zulks . b . De zenuwen des
Negers , met de grootte van deszelfs herfenen vergeleken, zijn noch dikker noch zwaarder dan die der Europeanen, gelijk S O M M E R I N G en diens leerlingen ,be=
weerd hebben . c . De buitenile oppervlakte van het ruggemerg en verlengde ruggemerg der herfenen en kleine
herfenen van den Neger vertoont geen zeer aanmerkelijk
onderfcheid met die der inboorlingen van Europa . d. De
inwendige bouw, de verdeeling van de aschgraauwe en
mergachtige zelfflandigheid noch ook de innerlijke inrib
ting van de herfenen des Negers vertoonen geenerhande
onderfcheid met die des Europeaans . e . De herfenen
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des Negers gelijken niet meer naar die van den

Orangoutang, dan bet brein van dezetl naar dat der andere
menfchen gelijkt , uitgezonderd alleen in eene jets meer
fymmetrieke verdeeling der wendingen en groeven van de
halfronden der herfenen ; offchoon bet nog niet zeker
zij , dat dit bij alle Negers hetzelfde is .
Deze belangrijke opmerkingen van den Heer T I E D EM A N N worden gevolgd door eenige overwegingen nopens
de verftandelijke vermogens van den Neger. Daar de
herfenen bet werktuig zijn , door middel van hetwelk wij
denken, redeneren, wenfchen en willen, even gelijk de
oogen bet werk- of, zoo als wij zeggen, bet zintuig
zijn van bet gezigt en de ooren dat van bet gehoor,
zoodat wij door rniddel van deze zien en hooren, zoo
verkrijgen de ontleedkundige daadzaken , door den Schrijver medegedeeld, een zeer groot gewigt . Verfcheidene
natuuronderzoekers van niet geringen naam zeggen ons,
dat de Negers den overgang maken tot bet apengeflacht,
en ilechts weinig boven hetzelve verheven ftaan ; dat gevolgelijk flavernij en onkunde hunne altoosdurende bellemming is . T I E D E AI ANN beftrijdt een zoo hatelijk
gevoelen ; hij heeft trachten to bewijzen , dat hunne verftandelijke vatbaarheid met die der blanken gelijkftaat,
en dat men bet zwarte menfchenras ten onregte verlaagd
heeft ; kortom , dat bet de omfl andigheden en de dwingelandij der befchaafde volken zijn , welke bet verftand
van den Neger verdoofd en hem in banden gehouder
hebben . Maar die zelfde Neger, thans , dank zij cz
meerdere menfchenliefde der regeringen 1 aan zijne o ,rfpronkelijke vrijheid teruggegeven , kan zich nit zitien
ftaat van onkunde verheffen , en bet is de gebiecbnde
pligt der blanken, hem hierin behulpzaam to zijn want
z !y zijn bet geweest, die tot zijnen ftaat van ve Paging
bet meest hebben toegebragt . Eene niet meer dtn verfchuldigde vergoeding is bet dus, wanneer zij Aem aan
zijnen treurigen toeftand onttrekken, en hem zinen rang
in de maatfchappelijke fchaal doen hernemen .
13
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DE WAARDIGHEID VAN DEN NEDERLANDSCHEN LANDAARD GEHANDHAAPD TEGEN DE AANTIJGINGEN
VAN MADAME DE LAMARTINE EN DR . WAP .

I

i7ne Reis naar Rome in het voorfaar van 1837,
door Dr . W A P , in den loop van dit j aar uitgegeven ,

en waarvan mij bet eerfte Deel in handen kwam , is inzonderheid aanleidelijk , om den Lezer , die daarin eenig
belang mogt nemen , to verwittigen , wat a1 vermaarde
of beruchte perfonen door Dr . W A P zijn bezocht ; en
bet verhaal van 's mans kennismakingen volt in dit Deel
at menige bladzijde . Onder deze bekleedt de kennismaking met den -leer WM I . tt M n a'Q I N B en diens Echtgenoote eene voorname plaats ; wordende zelfs de wederkeerig gewisfelde verzen door den Doctor zeer goedgunftig medegedeeld . Het is evenwel den Lezer tamelijk onverfchillig, welke perfonen door WAP zijn bezoeht, en op wat wijze de Doctor door dezen is ontvangen, geregaleerd en gecajoleerd . Een en ander zal
toch wel a la manMre Frangaife of Italienne geweest
zijn . Maar onverfchillig is bet den Nederlander niet,
hoe de Bredafche Onderwifzer zich daarbij heeft gedragen ; en wel, met name, of hij daarbij bet eerwaardig
karakter van een regtgeaard Hollander, dan dat van
een' laffen vleijer van vreemdelingen , heeft aan den dag
gelegd .
Wit men een ftaal van hetgeen ik bier bedoel , bet
volgende kan den Lezer overtuigen, hoe diep de Doctor
va» de eer der Natie , waartoe hij bet voorregt heeft
to behooren , doordrongen is ! Aldus leest men bl . 15
en 16 . Mevrouw de Larnartine , aan vier linkerzifde
ik de eer had geplaatst to z n , kwam telkens op onze
fchilderjehool terug, en beloofde zich van eene reize
naar 't waterrj~k en fcheepvarend Holland niet weinig
voedfel Yoor Karen kunstfmaak ; ook wenschie zif op de
plaats-zelve kennis to maken met onze zoo ver befaamde en door het gerucht at to zeer overdreven zindelt~k-
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held ; zoo doende kon ik ook hier het algemeen aangenomen denkbeeld wegnemen, alsof Broek in LPaterland
het ideaal van geheel Nederland oplevert .

Tot hiertoe gaat alles wel . De Doctor zit bij den
Heer D E L A M A R T I N E aan tafel en naast diens Gade,
aan hare linkerzijde, de naaste aan bet hart. De uitgezochtfte fpijzen worden in louter zilver opgedragen, en
hij , de verhaler , heeft een' livereiknecht acllter zich .
Hij drinkt de fijnfte wijnen van Frankrijk , van bet
Oosten - nog meer , van den Libanon ! Hij eet Oosterfche confituren , op een Smirnaasch tapi jt (?) in krisMI en goud voorgediend ! Hij gebruikt, eindelijk, de
mokka , en daarbij de Turkfche prachtpijp , met bet
rookkruid der Muzelmannen , bet een zoo wel als bet
ander een gefchenk van den Grooten Heer! ! ! Mevrouw
D E L A M A R T I N E vult den tabakskop , en - na lang
verzet - W A P , de Hollander, rookt gelijk cen Turk !
(Zie bl . 17 .) En, ondanks dit alles , heeft W A P den
heldenmoed , der Franfaife bet denkbeeld to ontnemen,
alsof Broek bet ideaal van geheel Nederland zoude opleveren . Bravo ! dat noem ik eerst vaderlandsliefde ,
Heer Doctor!
Thans echter komt bet hinkende paard leelljk achteraan fukkelen ! De Reiziger vervolgt : Doch toen z j
ook van den Hollandfchen r!ykdom ophaalde, en vroeg,
hoe men bij ons die fchatten toch verteerde, kon ik
haar moe~eli~k met hot antwoord voldoen, dat het opJiapelen van goud den Hollander een genot verfchafte,
misfchien grooter dan een Engelschman het verteren ;
z!~ meende , dat hot eindeloos tobben , om geld to winnen, hct ware genieten des levees verbande, terw!#
zuinigheid zoo fpoedig tot karigheid en karigheid wederom zoo ligt tot gierigheid voerde, behalve dat kunst
en wetenfchap, voor zoover daarmee geen koophandel
verbonden is, onder den invloed van zulk een volksgeest
geweldig moeten hden ; - er lag zooveel waarheid in
die redenering opgejloten , dat ik , om er geen amen
op to zeggen , liever den fc#n aannam, alsof het on-
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beleefd zou wezen , eene dame in hare zoo wel voorgedragen bewaring tegen to fprekenf

ja , Lezers ! bet Nat er ; en wat ddIr itaat , heeft
A N - j . P . W A P gehoord , gezegd , gefchreven, en thans drijft hij de onbefchaamdheid zoo verre,
om het door den druk to verfpreiden . En wie is de
verbreider van die laster- en logentaal ? Een der Onderwijzers onzer Zonen aan de Militaire Akademie to
Breda , wien des Konings goedheid de gelegenheid verfchafte naar Rome to reizen ; maar gewis niet met de
bedoeling , opdat hij een achtbaar Volk , in de oogen
van wufte vreemdelingen , verguizen zou ! Een man,
die het brood dier Natie eet, welke door hem openlijk
in bet aangezigt words gefpogen !
Dat eene Franpaife , eene Madame D E L A MAR T IN E, ons Land en Volk , onze zeden en gewoonten fcheef
beoordeelt , vergeven wij haar, omdat zij nit onkunde
dwaalt , en Franfche ligtzinnigheid veel to nietig en to
bekrompen is, ow Nederlandfche regtfchapenheid to kunnen begrijpen en omvatten . Maar toen W A P aan de
taal der onkunde ten antwoord gaf : dat het opflapelen
yvn goud den Hollander ten genot verfchafte , misfchien
grooter dan een Engelschman het verteren , toen wilt
hij , dat hij loog ! En toen hij , op de brabbeltaal eener
Franfaife , dens fchgn aannam , alsof het onbeleefd zou
wezen , eene dame in hare zoo wEl voorgedragen bewering tegen to fpreken , toen handelde hij als een laaghartig vleijer en huichelaar
Ik verklaar dit bier even openlijk , als W A P onze Natie openlijk dorst verguizen , om bij vreemdelingen de
eer der tafel to genieten en voor een' man van gewigt
door to gaan . --- W A P ! wat is onbefchaamder : zulk
een gedrag aan het Oostersch feestmaal van een' Franschman , die zeggen durft : n Ik baad in 't goud !" of
de openbare mededeeling eener taal, den Nederlander
geheel onwaardig ?
Eilieve, 1-leer Onderwyzer,, Doctor of Profesfor,, of
hoe gij het liefst wilt genoemd zijn ! (de groote D E
Doctor j
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gtj boekflaaft bet zelf, bl . 20 -- noemt
u eenvoudig Mr . w A P , poete Hollandais !) eilieve , zie
eens om u , wat die, door uwe logentaal en uw lafhartig
toeflemmen en zwijgen , belasterde en verachte kooplieden voor de wetenfchappen en kunften gedaan hebben !
Maar gij weet dit ; gij kent bet onfchatbare werk van
onzen C 0 L L 0 T D'E S C U R Y, Hollands roem in Kunflen en Wetenfchappen ; gij kent de geleerde Genootfchappen en Maatfchappijen, door de mannen van de Beurs
en bet kantoor daargefleld ; de kunstverzamelingen en
kabinetten van hen, wier namen to achtbaar zijn, om
naast die van hunnen belasteraar gefpeld to worden !
Gij hebt, to AmJlerdam, Felix Meritis, alleen door
den Handel geflicht, wel eens bezigtigd . Gij kept en
weet dit alles ; en desonaangezien noemt gij de Hollanders opflapelaars van goud, en flemt toe , dat kunst
en wetenfchap, waar zuinigheid, karigheid en gierigheid heer/chen en geen handelsbelang wenkt, onder den
invloed van zulk een volksgeest geweldig moeten l jden !
Kunt gij nog blozen ? bloos dan over zooveel kwade
trouw, over zooveel ondankbare onbefchaamdheid ! Zeg niet, dat de wijn van den Libanon of het rookkruid der Muzelmannen u bedwelmden ! want die bedwelming was voorbij , toen gij uw boekdeel ter perfe
gaaft . Neen ! fchrijf en dicht niets meer tot roem en
lof van die armzalige Natie, die zuinige, karige en
gierige goudflapelaars, die onbeduidende Amflerdamfche, Rotterdamfche en Dordfche kooplieden, die in de
fchatting van Madame D $_L A R1 A R T I N E zoo diep
zijn gezonken 1 Zij befeffen uwe waardij , in bet gebied
van kunst en wetenfchap, to weinig, om voor de twee
Deelen van iiw onfchatbaar Reisverhaal twaalf guldens ,
en nog vier guldens voor een Album daarenboven , to
betalen ! Welk een onbeteekenend Volk !
Veel zou ik bier nog kunnen bijvoegen ; dan ik wil
ook iets aan bet nadenken van den Lezer overlaten . En
wat kan de flotfom van dat nadenken , ten aanzicn van
Doctor W A P , zijn ? Elk heeft thans een fprekend voorL A M A R T 114 E --
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beeld
d voor oogen , hoe diep een zoogenaalnde Nederlander zich verlagen kan !
Een 1mflerdamsch Handelaar.

DE RUSSISCHE JAARMARKT TE NiS'HNJI NOWGOROD .

(Uit G E O R G E N G E L H A R D T'S Reize in 1830, onder den
titel Rusfifchen Miscellen to Petersburg 1832 uitgebeven .)

I

k was to Nis'hnji Nowgofod ten tijde van de groote jaarmarkt. Deze belangrijke handeiftad, geheel uit (teen en ijzer,
benevens alle daartoe behoorende kanalen en andere werken ,
is voltooid, en de ganfche aanleg vercoont zich als reusachtig, vooral wanner men de oude, eilendige houten kramen
van Makarjew gezien heeft , van waar de markt werd verlegd naar Nowgorod. Evenwel, moet ik bekennen, gaat bet
mij , even als vele kooplieden alhier : de nieuwe pracbtige
marks met alle hare regelmatigheid , met evenwijdig loopende
ftraten en fchoone fteenen winkels enz . , is mij vreemd - ik
ben er nog niet regt to huis. Men heeft den ouden, zekerlijk
wat ruigen, Makarier glad gefchoren, in een' vreemden
vorni gedwongen, hem enge, netjes fluitende kleederen naar
de mode en fchoenen aangetrokken, in welke hij nu ftijf en
ongemakkelijk zich beweegt, en voor den waarnemer, die
niet alles met bet oog van een' koopman befchouwt, ook
zijn voornaamfle fieraad, de krachtige, oorfpronkelijke na .
tuur, verloren heeft . Tot mijnen troost is echter het natuurlijke , trots alle bemoeijingen , teruggekeerd of liever gebleven ; op de ruime vlakte rondom de nieuwe jaarmarktilad
hebben de oude Makarjewfche balagany, of houten kramen,
weder plaats genomen - hier ben ik als to huis , en hier
beb ik ook tevens mijne oude, eigenlijke Rusfen wederge .
vonden .
Daar Nat b . v. bij de rij der wieldraaijers en wagenma .
kers, waar onafzienbare hoopen van Kafanfehe raderen hoog
opgeftapeld liggen, onder Gods vrijen hemel, een jonge knaap
voor eene zeer eenvoudige foort van draaibank, op welke
hij naven voor wielen draait . Een, toevallig ter zelfde plaatfe gegroeide, regte jonge boom is een weinig van zijne takken ontdaan, en dient als wipftok ; van deszelfs boveneinde,
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waaraan nog eenige bladeren zijn gebleven, loopc een fnoer
om de, cusfchen loodregt in den grond geflagene planken
zich draaijende, naaf rond, en van daar of tot aan bet beneden daaraan vastgemaakt treedplankje hetwelk de vaardige kunflenaar met zijne voeten in bewegipg brengr . Her
in haasc bijeengeflanste werktuig, dat zoo wankel Nat,
fchijnt naauwelijks zamen to hangen ; en evenwel gaat de
arbeid lustig van de hand, en in korten tijd is eene behoorlijke naaf met randen en groeven fierlijk en glad vervaardigd .
Ik befchouwde den knaap eenigen tijd, en gaf hem eindelijk
mijne verwondering to kennen , dat hij op eene zoo onvolkomene draaibank nog lets goeds kon maken . „ El zoo !"
antwoordde hij, Heeds voortwerltende, „ war ontbreekt er
dan aan deze draaibank? Mijn vader is als wieldraaijer in
bet ganfche Kafanfche land beroemd ; zijn werk wordc overal
gezocht, en hij heefc geene betere draaibank dan ik . Het
eenige onderfcheid is, dat de zijne in de fchuur en de mijne
onder den vrijen hemel flaat . Ik heb mij deze heden morgen vroeg zelf gemaakt, en wat bet wiggelen aangaat, dit
zal ik boar wel fpoedig afleeren ; als bet heiligavond is, fla
ik aan elke zijde nog fchuinfche flutten, en dan zal bet ding
flaan als een muur." In den loop van ors gefprek vernam
ik, dar hij eerst den vorigen avond als roefjer op eene groote boot nit Kafan was aangekomen. Hij had heden in den
vroegen morgen zijne werkplaats uit eenige zaamgeraapte
flukken bout vervaardigd ; twee naven waren reeds gemaakt,
en hij hoopte vd6r den avond nog twee in gereedheid to
hebben . Met zekere zelfvoldoening voegde hij er bij : „ Ik
heb reeds verfcheidene beflellingen -- men kent ons . " Zoo
zal deze jongeling drie of vier weken arbeiden, waarfchijnlijk fleeds op den grond, nevens zijne luchtig opgeflagene
werkplaats , onder eene mat flapen, brood en kwas eten , en
zeer vergenoegd met vijftig roebels (want zoo veel hoopt
hij van zijn verdiend geld over to houden) naar Kafan terugkeeren . Al zijn gereedfchap beflaac nit eene gewone bijl,
kleine handzaag, en drie oude beitels , waarvan er twee ,
welke niet gebruikt werden, voor in den gordel ftaken .
Zoodanige zelfilandige kunflenaars zijn hier in menigte .
De een vervaardigi fpeeken , welke een ander in de veigen
en naven zet ; dus wordt bet wagenrad voltooid ; een derde
bereidt de disfelboomen enz . - in twee of drie dagen is alles gemaakt . De fmid, die ook in bet vrije veld zijne fmidfe

26

DE RUSSISCHE JAARMARHT

opgerigt heeft , bezorgt in zeer korten t4jd het ijzerwerk ,
en ten langite in . vier dagen is een telega, dier er zeer wet
ultziet, vervaardigd .
Niet verre van de ftapels raderen ilaat de zoogenaamde
tfchig, eene ten mWe een werst lange, dubbele rij van aangefpannene boerenwagens, welke verhuurd worden, om koopwaren van den oever naar de markt to vervoeren . Dezelve
zijn regelmatig geplaatst ; seder heeft zijn nommer aan den
krommen disfelboom en aan den hoed van den voerman, en
niet den mag anders , dan naar de volgorde, waarin ze ilaan,
afrijden. Dit is volftrekt noodig, dewiji anders ligt verwarring zou ontilaan onder de duizenden , die gaarne iets
verdienen . De lieden zien zelve de nuttigheid van den maatregel in, en fchikken zich dus gewillig naar die bepaling,
welke door eenige nit hun midden gekozene ftarosty ftreng
gehandhaafd words . Daar de behoefte aan vervoer zeer groot
is , blijft de tfchig in gedurige beweging - dezelve gelijkt
eene foort van legertros . Zoodra van voren twintig of dertig wagens afgereden zijn, fchieten de anderen telkens zoo
verre vooruit, en de cerugkeerenden plaatfen zich dan weder
aan het achtereinde . Wanneer men van eene kleine hoogte
dit woelig tooneel overziet, heeft men een zonderling
fchouwfpel .
Het meeste werk hebben de lieden van de, aan gene zijde
van het uit de Volga in zee vallend riviertje opgerigte, groote loodfen met thee, welke hier aan den oever eerst afgeladen en vervolgens naar de magazijnen en kramen op de marks
vervoerd wordc . Men moet de bergen van theekisten, die
hier in loodfen en ook onder den vrijen hemel opgellapeld
zijn, gezien hebben, om zich eenig begrip to vormen van
de hoeveelheid thee , welke in Rusland gebruikt wordc . Ten
tijde van de jaarmarkt liggen bier gewoonlijk ongeveer 35,000
zibieken . Deze zijn houten, met lood belegde en in vellen
genaaide kisten, waarvan ieder omtrent 50 pond thee inhoudt,
dus to zamen 1,750000 ponden . Hiervan wordt omfireeks
20,000 of 30,000 pond buitenslands vervoerd , maar het overige binnenslands verbruikt, en wet tlechts in een gedeelce
van Rusland ; want geheel Siberie en ook eenige gewesten
nan deze zijde van het Uralfche gebergte voorzien zich onmiddellijk nit Kjdchta, alwaar jaarlijks 6,000,000 pond en
meer worth ingevoerd . Thee is eene algemeene en dagelijk .
fche behoefte bij geringen en aanzienlijken ; ieder drinkt thee;
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in de vergulde prachtzalen der hoofdftad en in de armfte hut
van bet ellendigfte dorpje , overal drinks men rfchajku (theetje), overal is de famowar (zelfkoker, eene foort van theeketel) eene der eerfte noodwendigheden bij bet oprigten van
een huishouden . Jaarlijks worden bier over de 10,000 koperen ketels ter marks gebragt en grootendeels verkocht . Tegenover dezen voorraad van thee aaac in hot veld eene zeer lange
rij wagens, die zich Wet met vervoer in de nabijheid ophouden , maar tot verdere verzending van goederen , door bet
ganfche rijk en ook wel buicenslands, dienen . De voerman
van zoodanigen wagen zit daar bij zijn' kop fchtfchi, treft
eene overeenkomst, en rijdc na verloop van weinlge uren
naar Berlin, waar hij misfchien noolt geweest is, van fpraak,
geld, leefwijze enz . niets weet . Hij komc er evenwel, weet
zich overal goed door to helpers , en keert voorts zeer bedaard naar hula terug.
Verder voortwandelende, kwam fk bij eene rij kramen,
waarin hangfloten van allerlei foort in onbegrijpelijke menigte
opgeftapeld lagen . lit knoopte een gefprek aan met een' der
kramers , en vernam, dat bier in twintig kramen ongeveer
twee en een half mlllioen verfchillende floten , van 10 roebels bet fcuk tot 36 kopeken bet dozijn , en omtrent even
zoo veel mesfen voorhanden zijn, die grootendeels gedurende
de markt verkocht worden, bijzonder de goedkoopften . Ik
zeide : „ Maar, vriendl hoe is bet mogelijk, voor drie kopeken een Plot benevens fleutel ce leveren ?" Hij antwoordde
lagchend : „ Ja, juist deze goedkoope en , om de waarheid
to zeggen, flechte waren brengen ons bet meeste voordeel
aan ; dit tuig bakt men zamen als pannekoeken , en elke
knaap is tot den arbeid ce gebruiken ." - „ Sluiten dan deze dingen ook goed?" - 9, Nu ja, daar zijn er wel onder ; doch hierover bekommeren zich de Perzianen en Indianen niet zoo zeer . Zij vragen flechts naar bet getal en near
geheime ilocen, fecretoy ." Hier werd ons gefprek afgebroken door de komst van drie Perzianen, welke, met hunne
hooge mutfen van lammerenvellen, in de kraam traden, en to
kennen gaven, dat zij vijf- of zesduizend iloten wilden koopen . Zij begonnen dus daarmede, dat zij van elke foort,
waarvan er omftreeks de veertig waren, hoopen ce zamen
legden , die steeds kleiner werden , naarmace de prijs der floten lteeg . Zij namen dus meest van genoemde goedkoope
foort, mean ook nog bijzonder van zeer aardig, in onder-
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fcheidene vormen, nit koper vervaardlgde en met zekere figu .
ren , op blaauw en rood verfoeliefel , verfierde floten , die
onder den naam van 's henskie famki (vrouwenfloten) bekend
zijn, dewijl ze tot gefchenken voor de vrouwen gebruikt
worden . Lang duurde bet, dat men koos, ter zijde legde,
weder verwisfelde enz . ; eindelijk waren er 5400 floten van
32 verfchillende foorten uitgezocht, en nu verlangden de koopers , nog honderd fluks fecretoy op den koop toe to heb .
ben . Deze fecretoy zijn floten, waarachter eenig kunsttlukje
is verborgen . De Oosterlingen ftellen er doorgaans veel prijs
op . Met eene veelbeteekenende houding baalde nu de verkooper eene groote kas voor den dag, die deze wonderfioten
bevatte, en waarvan bet slot zelf er zoodanig een was . Hij
gaf hun den fleutel, en verzocht hen, de geheimenisvolle kas
to openen . Nadat zij zulks lang vergeefs beproefd hadden ,
floor de kramer eindelijk zeif open, uam uit onderfcheidene
vakken van de kas de wonderbare kunstiloten , en prees ze
den koopers aan, die bij elk door eene drukking openfpringend klepje of lets dergelijks in een luid gelach van goedkeuring nitbarstten en wel gaarne al de fecretoy zouden ge .
had hebben . Dat gear echter flier zoo gemakkelijk ; want gewoontijk words fiechts ddn wonderllot op de honderd fluke
gemeenen toegelaan . Twee uren duurde deze onderhandeling, en men werd bet eindelijk eens omtrent de toegift van
75 fecretoy . Nu volgde bet tweede bedrijf - de bepaling
van den prijs voor alle de nitgezochte floten to zamen . Volgens de berekening des verkoopers , moest de four boven de
7000 roebels bedragen ; de koopers boden 4000 roebels . Zeer
bedaard pakte de kramer zijne fecretoy in ; zij kwamen op, hij
een weinig af, en de Perzianen gingen eindelijk misnoegd been .
„ Nu , vriend ," zeide 1k , „dear hebt gij een paar uren verloren en nlets verkocht ." Zijn antwoord was : „ Nitwfchew'
os (bet ken niet fchelen) ; zij ontgaan mij toch niec ; wanneer zij eens uitgezocht en de fecretoy gezien hebben , komen zij elken dag een paar meal terug met de betuiging,
dat zij nu in 't geheel niec meer koopen willen -- intusfchen
bieden zij telkens iets meer, en na eenige dagen heb ik mijnen prijs ."
Ik praatte nog verder met den man, die mij verzekerde,
dat alle deze waren flechts een gedeelte van den arbeid van
twee, tachtig weriten van hier gelegene, Grafelijke Scheremetewfche dorpen uitmaken, wear alle bewoners, manners,
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vrouwen en kinderen, f otenmakers en mesfenfmedcn zijn,
en waar millioenen mesfen van allerlei foort vervaardigd worden, waaronder, benevens wezenlijke m3escerftukken, ook
eene foort van knipmesfen met rood ingewerkce beenen hechten , welke , even als die foten , voor 36 kopeken bet dozijn
verkochc worden . Dit alles wekte bij mij veel belangfel.
ling ; ik zocht van de merkwaardigfte artikelen lets nit, en
hierdoor en door de blijken mijner deelneming verblijdde ik
den eerlijken kramer zoo zeer, dat hij mij dringend noodigde, om in bet aari zijne kraam belendend kamertje to gaan,
hetwelk even luchtig als deze nit planken opgefagen,
maar met een papieren behangfel verfierd was . Hier vond
ik geen ander huisraad dan zijn bed, zijnde eene krib van
drie planken, met een wojlok (vilten dek), hetwelk de madras verbeeldde , benevens eene kleine wankel faande tafel
en eene bank . Ik moest mij nederzetten en, in weerwil van
alle tegenfribbeling, een glaasje naliwki drinken en een wei .
nig gezouten visch daarbij eten . Hecgeen hij mij van Paw.
lowo verhaalde, deed in mij den wensch ontfaan, om bet
merkwaardige dorp ce bezoeken ; naauwelijks bad ik denzel .
ven genii, of mijn vriend was reeds in geestdrifc, en wilde
terfond weten , wanneer ik daarheen rijden zou . Ik vroeg :
„ Wac behoeft gij dit dan joist zoo naauwkeurig to weten,
brbertje ?" Hij antwoordde : „Wet, dan rijd ik vooruit, wacht
u aan den fcheidweg op , en breng u in ons dorp . Gij zijc
mijn gast, en blijft bij ons, zoo lang bet u belieft ; en als
gij alles hebc bezigtigd, doe ik u weder uitgeleide tot op den
naasten postweg ." Hij Icon niet ophouden, de vreugde to
befchrijven, welke ik hem en alle de zijnen door mijn bezoek veroorzaken zou . Ik moesc den than beloven , Pawlowo cc zullen bezoeken, en fechts met moelce kon 1k hem
bewegen, om mij alleen to lacen afreizen en zijn' koscelijken
tijd niet nutteloos in mijn gezelfchap cc verfpillen . Daarop
volgden weder herhaalde betuigingen van genoegen - hij
wilde mij champagne, eene pastel, en wat niec at , geven .
Ik bedankte hem beleefdelijk voor dat ailes, en zoo fcheid .
den wij van elkander, nadat hij onder bet heengaan mij nog,
als gefchenk, tot een aandenken, een paar allerlieffe k1eine flootjes, ter groocce van eene korrel hennepzaad, en een
mesje in de gedaante van een hondje, had weten op ce dringen . Naar oude volksgewoonte, gaf ik voor bet laatfle twee
kopeken, dewiji een gegeven mes, zoo bet beet, de vriend-
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fchap affnijdt. Ht nam zeer vriendelijk de kopeken aan,
vergezelde mij nog vrij verre, en herhaalde gedurig zijne
dringende bede, dat ik toch zijn huis mogt bezoeken in Paw .
lowo ; hetgeen ik, daar komende, ook niet zal nalaten to doen .
Hier in de fteenen winkels , even als voorheen met de houten kramen to Makarjew plaats had, vindt men voor elke
foort van waren eene bijzondere rij ; zoo is er onder anderen
ook eene voor gouden en zilveren ftoffen en tresfen . In een'
dezer winkels, die van boven tot beneden geheel opgevuld
was met fchitterende voorwerpen, zag ik in het voorbijgaan , tot mijne niet geringe verwondering , voor een' grooten fpiegel a la Pfyche een aardig jong dorpmeisje ftaan ,
rondom hetwelk drie oude vrouwen bezig waren met haar
eenen farafan aan to trekken, die nit eene dikke gouden
ftof met groote zilveren bloemen gemaakt en zoo ftijf was,
dat dezelve wel verguld bilk geleek . Daar dit kleedpasfen,
even als een lever du Roi, in het openbaar plaats had,
ging ik ook in den winkel, begon een gefprek met verkooper en kooptters, en vernam nu weldra, dat het metsje
de bruid, en de dochter van een' rijken boer nit Pawlowo was,
die haar voor de aanftaande feestdagen eens regt kostelijk
uitdosfen wilde. Reeds lang v66r mijne aankomst was over
den prijs van het gouden kleedingttuk onderhandeld geworden - de moeder had 450 roebels geboden, maar de koopman zwoer hoog en duur, dat het hemzelven over de 550
kostte . Over en weder was men zeer woordenrijk, en poogde aan den eenen pant de voortreffelijkheid der waren hoog
to verheffen, aan den anderen de gebreken breed nit to meten . Van tijd tot t1id werd er eene kleine pauze gemaakt,
om adem to fcheppen ; dan bond de moeder lets meer, en
de verkooper kwam een weinig a£, tot dat zij eindelijk voor
nagenoeg 500 roebels eens werden . Nadat deze foal uit een
in verfcheidene doeken en lappen gewikkeld pakje voor den
dag gehaald en uicgeteld was, werd onder een onophoudelijk praten het pronkkleed zorgvuldig ingepakt en weggedragen . 1k vond den prijs voor de kleeding van een dorpmeisje zeer hoog ; maar de koopman verzekerde mij , dat
zoodanig lets zeer gewoon is in Pawlowo, en dat de ganfche
opfchik van eene bruid, daaronder begrepen het met goud geitikte voorhoofdsfluk , oorhangers , hemdknoopen , parelfnoer
enz., wel op 1000 roebels to than komt . Men moat echter
in aanmerking nemen, dat gewoonlijk zoodanige farafan, niec
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lang na de bruiloft, met een matig verlies weder words ver .
kocht, en gevolgelijk aan vele bruiden na elkander cot opfchik dient . Ook deze was oorfpronkelijk voor de dochter
van een rijk koopman alhier gemaakt ; doch her meisje had
bet aangenamer gevonden, de kostbare, zware nationale
Weeding tegen eenige ligte zijden en andere kleedjes naar de
mode to verwisfelen .
De platina-munt is hier reeds algemeen in omloop . Een
duidelijk bewijs , dat dezelve de Rusfifche nationale munt geworden is, vindt men hierin, dat bet yolk daaraan reeds
eene nacionale benaming heeft gegeven - de platina-dukaten zijn onder den naam van ferinkie (graauwtjes) algemeen
bekend, en worden niet alleen door de kooplieden uit bet
binnenland, maar ook zelfs door de boeren, liever aangenomen, dan de gouden dukaten . Ben oude kramer, die eenlge van deze nieuwe muntflukken inwisfelde, en wlen ik m ij .
n e verwondering ce kennen gaf, dat eene onlangs eerst ingevoerde munt , die op her uiterlijk aanzien toch op verre na
zoo veel waarde Met fcheen to hebben als de fchoone, gale, blinkende dukaten, boven deze gefteld werd, antwoordde mij : „ Mijn lieve Heer ! de oude dukaten zijn altijd
vreemde koopwaren ; men weet niet regt, hoe veel zulk een
ding waardig is . De ferinkie is eene eigene landsmunt,
door onzen vader, den Czaar, gegeven ; war dezelve waard
is, ftaat er op gefchreven ; daarvoor neemt de kroon dezelve
aan ; ieder weet dus, was hij heeft . Dus vertrouwc men de
munt en neemt die gaarne aan ." - Zij is oorfpronkelijk
door de bergwerk-eigenaars D E M I D O w en j A K O W L E W in
zwang geraakt, die veel platina bij de mecaalwasfching verkregen, hetzelve to Petersburg deden munten, en hunne arbeiders en leveranciers daarmede betaalden .
Gelijk ik had voorgenomen, reed ik van Nis'hnjiNowgorod
naar Pawlowo, na alvorens al mijne welfprekendheid aangewend
to hebben, om den wakkeren r o s N I K o w her medereizen
nit her hoofd to praten . Ongaarne bewilligde hij eindelijk,
doch verzekerde bij bet affcheid nogmaals, dat ik door de
zijnen met blijdfchap ontvahgen zou worden . Trouwens,
hieraan had ik ook pier getwijfeld ; ik reisde immers naar
echte Rusfen , en bij de zoodanigen heeft men geene bijzondere aanbeveling noodig, om een vriendelijk onthaal to
vinden .
Pawlowo is een groot en aanzienlijk dorp, heeft verfchei .
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dene ftraten, met eene menigte Iteenen woonhuizen, fmederijen, zeepziedcri;en en leerlooijerijen . Zes fchoone fleenen
kerken met koepeltorens doen op zekeren aftland eene goede
werking, en geven aan dic dorp bet voorkomen vaa eene
ftad . Ik vend gemakkelijk bet huffs van mijnen vriend r o sN I K o w, met wien ik op de jaarmlarkt in kkennis was geraakt - de vrouw van den huize, hare oude moeder en een
fchoonzoon met zijne jonge vrouw ftonden reeds op ftraat
mij op to wachten . Mij terftond bij mijnen voor- en toe .
naam noemende, noodigden zij mij vriendelijk om binnen to
komen en een klein ontbijt to nemen . Vriend P o s N I K o w
had een' bode vooruitgezonden , om mime komst to melden
en alles tot mijne ontvangst in gereedheid to brengen . Men
wees mij een paar zindelijke vertrekken op de tweede verdieping aan . Ik maakte gebruik van die gastvrijheid, en
had geene reden, om mij hierover to beklagen . Nadat ik
bet rijkelijke ontbijt had genomen, bood de vriendelijke
plaatsvervanger van mijn' gullen gastheer zijne met twee
fchoone paarden befpannen droshki en zichzelven tot gelei.
der aan, om mij de merkwaardigheden aldaar to laten zien .
Nergens is de naam van fabrijkdorp meer gepast, dan
bier ; ieder huis , elk woonvertrek dient tot werkplaats ,
waarin, op eene echt nationale wijze, zonder machinerie,
met de eenvoudigfte inrigtingen en werktuigen niet zelden
ware meesterftukken vervaardigd worden . Terfiond bij den
ingang van een huis, ter linkerhand, ftaat eene vijibank met
eenig gereedfchap - bij de tafel een klein aanbeeld,benevens
een koolbak . Een zeer jong kind trekt den blaasbalg, en
leert, vader en broeders ziende werken, al vroeg de kunst
van flotenmaken of mesfenfmeden . In den anderen hoek is de
vrouwelijke werkplaats . In de mesfenfmederijen maken de
vrouw en de dochters de hechten, die zij nit bout of been
met verwonderlijke viugheid vervaardigen . Vandaar, dat deze waren voor zoo geringen prijs geleverd kunnen worden .
De meeste werkplaatfen zijn op gelijke wijze ingerigt. Thans ,
in den zomer, biedt eene wandeling door bet dorp een hoogst
merkwaardig gezigt . Wegens de groote hitte, zijn alle mannelijke werklieden, oud en jong, bij den arbeid naakt tot
aan de middel, alleen wijde linnen broeken aan bebbende ;
voor elk open venfter ziet men een paar zulke Herkules-modellen - fchilders en beeldhouwers moesten derwaarts gaan,
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om de fchoone vormen en fierke fpierkracht dezer praktifche
natuurmenfchen to beftuderen .
Elken zondag is in Pawlowo eene groote markt, waarop
de bewoners van Worsma en andere omliggende gehuchtett
of klelne dorpen , die meet of min hetzelfde bedrijf uitoefe.
nen, hunne gedurende de week vervaardigde goederen verkoopen, om er levensbehoeften of ook artikelen van weelde
voor terug to brengen .
Pawlowo heeft ook belangrijke leerlooijerijen en zeepziede .
rijen. De laatstgenoemde fabrijken worden meest bewerkt
door vrouwen, die bier vlijtiger en arbeidzamer zijn, dan
ergens elders in Rusland. Met genoegen heb ik opgemerkt,
dat de lieden alhier, de betere woningen en een weinig weelde in her huifelijk leven niet medegerekend , nog zoo tame,
lijk wet refine , onbedorvene Rusfifche boeren gebleven zijn .
In fabrijkplaatfen heerscht gewoonlijk, bij mindere welvaart,
veel meer zedeloosheid onder bet werkvolk in fabrijken - de
benaming van fabritfchryj is, in den mond van den gemeenen
man, reeds gelijkluidend met deugniet geworden . Hier heerscht
niet dat zedebederf ; en dit fchijnt vooral daaraan toegefchreven to moeten worden, dat men , ja, wel fabrijkarbeid doer,
maar ieder in zijn eigen huis , in den kring der zijnen , in en
voor zijn gezin ; zoo krijgt hij lust in zijn werk, en zijn
perfoonlijk voordeel bewaart hem voor vele uitfpattingen ;
terwiji in groote fabrijken aan de opgehoopte menigte van
arbeiders hun werk vreemd blijft - zij werken enkel om
loon , en , daar zij den ganfchen dag verwijderd van de hunnen zijn , verliezen zij alien zin voor huifelijkheid . Jam .
mer, dat bet bij zeer vele fabrijken niet anders kan zijn 1
Nadat 1k den voormiddag met bezigtiging van vele merkwaardigheden had doorgebragt, wachtte mij eon regt natlonaal, zeer zindelijk en fmakelijk toebereid middagmaal . Ik
meest echter de guile lieden, welke mij gastvrijheid betoonden, cerst door fierk dringen en bidden overhalen , om er
zelve mede deel aan to nemen . Zoo als gewoonlijk, bedien .
den de huisvrouw en hare dochter - de laatfle vooral was
zeer werkzaam ; zij haalde de geregten , verwisfelde fchotels
en borden, enz . Aileen de oude grootmoeder, eene achtbare vrouw, bleef op hare plaats zitten, en vergenoegde
zich , nu en dan een' kleinen weak to geven ; doch zij bevlijtigde zich, om mij geweldig tot eten en drinken to noodigen. Voor her overige was haar onderhoud aangenaam en
MENGELW . 1839 . NO . 1 .
C
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werkelijk leerzaam, wegens het juist oordeel en gezond men .
fchenverftand, in alle hare gezegden doorftralende . Zeker
kan deze oude vrouw niet lezen ; maar bet ontbreekt haar
daarom geenszins aan heilzame levenswijsheid . Vanverfchi
dene in de werkelijke wereld voorkomende dingen heeft zij
juister en duidelijker begrippen, dan men bij menigen geleerde aantreft.
Eindelijk was het tijd, om to vertrekken . Bij bet affcheid van
deze goede lieden werd ik nog als overladen met eene menigte
van dankbetuigingen voor de eer en bet genoegen, door min
bezoek hun aangedaan ; terwiji men tevens mfj dringend bad, om
toch op mijne terugreis bij hen mijn' intrek to nemen, ten einde
ook den ilja wasfslitsch (den afwezigen gastheer) bet geluk to
verfchaffen van mij to herbergen . Als ik in mijnen, met de
fchoone paarden van mijnen vriend befpannen', wagen i}ap_
pen wilde, vond ik denzelven zoo vol gepakt met versch
gebakken brood, koeken, kond gebraad, ingelegde agurken
en naljwki-flesfchen, dat ik zelf naauwelijks plaits kon vin .
den, en, tot groot leedwezen der vriendelijke gevers, ver
over de helft daarvan moest achterlaten. Onder duizend wenfchen voor eene gelukkige refs vertrok ik .
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Een Verhaal.
Hec middagmaal was ten einde, en bet gezelfchap had
zich door bet park verfpreid . Ik was in de nabijheid eens
koepels flaan gebleven, van waar men gelijktijdig de lom .
merdreven van St . Cloud en de grillige kronkelingen der van
Parijs wegvlietende Seine overzien kon . Eensklaps werd ik,
beneden op het voetpad, Dr . M 1 L L E R (') gewaar, die naar
mij toe kwam .
Dr . MILLER is een vbbr ettelijke maanden nit dmerika
herwaarts gekomen Methodist, en was heden morgen aan den
Heer HEN R Y V A R I N , bij wien wij ons bevonden, voor(*) Men weet, dat in Engeland en in Noord-Amerika die
titel aan Godgeleerden gegeven wordt, zelfs wanneer zij den
akademlfchen graad, waaraan dezelve verbonden is, eigenlijk
niet bezitten .
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get'eld geworden . Eenige urea geleden had ik een lang gefprek met hem gehad, gedurende hetwelk ik hem als een'
man van meer dan gewone waardije had leeren kennen . Inzonderheid had mij de mengeling van ernst en ftoutheid, van
onbuigzaamheid en zachtheid verrast, die in alle zijue ge .
dachten, in alle zljne redeneringen doorftraalde . Bet was
voor de eerfte maal , dat ik met een' dier Zendelingen zon .
der punthoed in aanraking kwam , die onbedeesd midden on .
der lieden der groote wereld verbetering prediken, die Godsdienst en deugd op den ongekunflelden coon van een vererouwd vriendengefprek behandelen, beproeven good te ftlchten, zonder bet voorkomen aan to nemen van bet hunnen hoorderen to willen ingieten ; kortom , Dr. M ILL E R fcheen een
f eal dier kwakers to zijn, van welke ik in baeken zoo veel
fchoons gelezen , maar die ik tot nog toe in her leven to
vergeefs gezocht had.
Ik ontving hem duo allervriendfchappelijkst en met vrolijken glimlach aan de deur des koepeis, waar ik ftond . lWet
den vinger toonde ik hem do heerlijke landouw, die voor
ons lag, en die hij een' tijdlang itilzwijgend eanfehouwde .
Na eene vrij lange pauze llrekte hij de hand nit naar Par{js,
dat zich aan den horitont verloor.
,, Zoo wij her pier zeker wisten," fprak hij half binnensmonds, „ wie zou ons dan kunnen zeggen, of dat eene
boofdftad is, of een nevel ? Ach ! alle werken der men .
fchen zijn coch, nit de verse befchouwd, niets meer dan
ijdele woiken :'
,, Ja, beer Doctor ; maar in die wolken ligt gedachte en
levee."
„ 0 1 dat weet ik," kernam hij levendig . „ Des menfchen
*erken zijn alleen de rook van zijnen geest ; her heiligevuur
brandt in zijn binnenfle . De mensch is flechts klein door
hergeen hij voortbrengt ; door hergeen hij voelt, is hij onmetelijk grooc : war is de magtigule ftad der wereld tegen do
ziel van een kind? Gods gewrochten alleen zijn waarlijk
groot en waarlijk fchoons'
Op dit oogenblik Iegen levendige en lagchende Iemmen
naar ons op ; ik boog mij voorwaarts, en zag de jonge dames, in wier gezelfchap wij den dag hadden doorgebragc,
beneden op de weide.
„ Hier hebt gij her bewijs ewer Ieiling," zeide ik lagC2
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chende tot den Doctor : ,, Niets fchoons is er , dan de gewrochten van God ."
Maar de Amerikaan was eensklaps ernftig geworden .
„ Hoe is de naam dier dame in bet wit, welke de Heer
V A R I N aan den arm heeft ?" vroeg hij .
„ Mevrouw D E L A R C Y,"
„ Is zij reeds lang in Frankri/k ?"
• Ik weet volftrekt niet, dat zij immer ergens anders gewoond heeft . "
• Kent gij haar ?"
„ Zoo als men elkander in de groote wereld kent ; ik And
haar steeds bij den Heer V A It I N , als ik hem bezoek .'
• Waarlijk" hernam Dr. MILLER, met een' doordringenden blik op mij, „ bet kwam mij voor, alsof zij bier to
huts behoorde."
Ik kon m1 Men onehouden to gilmlegehen ; hij fchudde
bet hoofd .
• Hoe kon de Heer V A R I N van zich verkrijgen, zijne jonge vrouw zoo zeer to verwaarloozen ?" ging hij voort ; „ziet
hij dan Diet , hoe zij van regtmatige jaloezij bijna fterft ?"
1k haalde medelijdend de fchouders op .
• En wie heeft dan toch aan Mevrouw D E L ARC Y zulk
eene magt over uwen vriend gegeven ?"
Hebt gij dan Diet gezien, hoe fchoon die dame is ? Toen
•
men haar aan u voorftelde, fcheent gij zelf door hare fchoonheld verrast en getroffen ; want ik zag u ontroeren ."
Hij antwoordde hierop Diet, en fcheen lets diep to over .
peinzen.
,, Heeft dan niemand eene poging gedaan, out den Heer
V A E I N tot zijnen pligt cerug to brengen ?" dus hief bij
weder aan,
• Dat zou vruchteloos geweest zijn ."
• Maar is er dan in bet geheel geen middel, om hem van
die vrouw of to brengen ?"
Welk zou bet kunnen wezen ?"
•
M I L L E R zweeg , en er volgde tusfchen ons eene lange
poos van ftilzwijgen .
1k begon to vreezen , dat de Amerikaan misfchien over
eene redevoering nadacbt, die, gelijk ik wist , v A R I N in
geenen deele geftichc en ons dus aan een • belemmerend too .
neel zou blootgefteld bebben . Ik had tot nog toe de bekeer .
ders in hunne edele zending Reeds zoo ongefchikt gevon .
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den, dat ik mijn vertrouwen zelfs op dezen verloor . Derhalve wierp fk losjes eenige aanmerklngeu daarheen over bet
vrucbcelooze van alle pogingen bij onzen gastheer . De Heer
MILLER raadde voorzeker mijn oogmerk ; want hij zeide
tot mij : » Vrees niets, Mijnheer ; ik acht de zedeleer to
hoog , dan dat ik haar voor doove ooren zou willen predikea ."
Middelerwijl begon bet donker to worden ; eenigen der
wandelaars voegden zich bij ons, en zoo keerden wij met
elkander naar bet felon terug ; de dames waren er reeds, en
her gefprek werd algemeen .
Doctor M I L L E R had, lets zijwaarts af, bij een venier
plants genomen, van waar hij Mevrouw D E L A R c Y onafgebroken befchouwde . Moeijelijk zon men hebben kunnen zeggen, welke aandoening, bij tilt aandaehtig onderzoek, in hem
einenlijk de heerfchende was ; nu eens helderden voor een
oogenblik zijne trekken zich op, alsof alle twijfel bij hem
verdwenen was ; dan weder verfpreidde zich over dezelve de
wolk der onzekerheid ; menigmaal boog hij bethoofd op de
borst ; hoorde Mevrouw D E L A R C Y fpreken zonder haar
aan to zien, en fcheen naar den coon, welken zij aan hare
uitdrukkingen gaf, to luisteren ; fomwijlen ook floeg hij naauwkeurig de beweging barer lippen gade, en befpiedde als't ware,
hoe hare woorden zich vormden en hoe zij door haar uitge .
fproken werden .
In den beginne had Mevrouw D E L A R c Y dit navorfchend
gadeflaan niet bemerkt ; eindelijk echter werd zij bet gewaar,
en fcheen er door belemmerd ; zij keerde zich of, om er aan
to ontkomen, en hield plotfeling op to fpreken .
In elken gezelfchapskring is er meestal Reeds ddn perfoon,
die als't ware daaraan de rigting geeft, en denzelven, om zoo to
zeggen, beheerscbt . Door geluk, fchoonheid of verflandvoor
bet oogenblik tot dit gebled verheven, hondt hij bet gefprek aan den gang ; zwljgt hij , zoo ftaat bet ftil , even als
een uurwerk, weiks hoofdveder verlamd is . Zoo was thans
bet geval met Mevrouw D E L A R C Y : van bet oogenblik af,
dat zij de rol eener zwijgende nam, kwijnde bet onderhoud
en bield allengskens geheel op .
Door de plotfelinge luim der dame ontrust, poogde V AR I N bet gefprek weder op to vatten , maar moest bet, no
eenige vergeeffche pogingen, laten varen, en floeg toen
voor, whist to fpelen, hetwelk nogtans algemeen niet aangenomen werd .
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Men opperde eene lectuur, zonder over bet to lezene boek
eens to kunnen worden .
r Ware C o U R C Y flechts bier, hij zou ons van zijne reis
near 4frika en van zijne avonturen op den 411as vertelten."
• Met betrekking tot reizen en reisavonturen," viol ik bier
in ,, durf ik u den Heer Dr. M ILL $ R aanbevelen . '
„ Waarlijk, Doctor ! zoo vertel ons Loch lets," zel v eat N .
M I L L E R boog en wilde zich veronrfchuldigen .
• Neen, neen, geene verontfchuldigingen!" riep ik uit ;
„ dezen morgen hebt gij mij al to zeer geTnteresfeerd, dan
dat ik u heden avond genade zou fehenken ; dus frisch op,
Mijnheer ! nog een van die belangrijke verhalen, welke giij
zoo goed weet to vertellen."
De Doctor gllmlachte.
„ Waarlijk," zel hij, „ ik poog mij vruchteloos lets to
berinneren
Doch peen, ilL vergis mij ," riep hij plotfeting, alsof een lichthaal hem getroffen had ; „een voorval
fchiet mlj to binnen, dat ik u wit mededeelen ; bet gebeurde
voor mijne oogen, en voor de waarheid van bergeen ik verhelen zal, ken fk inttaan ;'
Vol nieuwsgierigheid fchoof men nader om den Doctor,
en zijn verhaal begon in dezer voege : Nu omtrent zes jaren
geleden kwam ik to Nieuw.Orleans aan, werwaarts mijne bezigheden mij geroepen hadden ; bet was voor bet eerst, dat
ik de aoordelijke Staten verliet, en derhalve verbaasde mij
bet vreemde en ongewone gezigt, hetwelk de Franfche ftad
mij vertoonde. De vrouwen liepen er over ftraac met een'
Spaanfchen ffuijer of wet blootshoofds , terwiji zij here Ian ge, met bontkleurige linten verfierde, haren om de fchouders lieten flodderen . Aanvallige meisjes zaten aan de den .
ren to fnappen, en lokten , tteelswijs rondziende, de voorbijgangers . Eene ontelbare bevolking van Negers woelde, on .
der bet fpreken van een affchuwelijk Fransch, zoo als ik bet
nog nimmer gehoord bad, in alle rigtingen door elkander ; de
openbare pleinen wemelden van vreemdeliugen in allerlei kleederdragten ; atlerwegen eene wilde en luidruchcige verwarring, eene vrijheid in hooding en in gang, zoo als ik die nog
nimmer gezien had .
De natnur zelve was bier minder ernftig, ik zou bijna
zeggen minder eerbaar , dan in de aoordelijke Staten . Alles
getnlgde ads 't ware van zinnelijken rijkdom. Midden in den
groenen poet, nit welken bet oprijst, heeft Nieuw •Orieans
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her voorkomen van een tusfchen bloemtulnen gebouwd Venetie. Een fmalle, op eenen dijk aangelegde weg leidt nit
de flad naar her meetPontchartrain . Blaauwe lelien en ftruikgewas uit de keerkringslanden fpreiden zich, *Is een duizendkleurig tapijt , langs de oevers van een moeras ; graauwachtig mos, met de bloemen en fiengels der purperlelle als
met wimpels geverd, dobbert op her water rond, terwijl
groene fiangen zich , gelijk lianen , aan de takken der laurierboomen laten fchommelen . Hier en daar ontdekt men
eenen Neger, die op een viol of in een fchuitje van uic een
cipresfenboscbje to voorfchijn komt en door her bloeijend
waterriet heenfchuift. Hier heat eene ruwe hut, daar een
in den ouden Franfchen trant gebouwd woonhuis, van welks
balkon jonge, fchoone, in her wit gekleede meisjes naar beneden zien . De steeds met een woud van masten bedekte
Misfijippi vloeit, merkbaar • boven bet oppervlak der itad,
voorbij, en fchijnt medelijdend zijne wateren to wedrhouden,
om haar niec to verzwelgen . De geweldige ftroom breldr
zich zoo verre nit, dat de duizende fchepen, welke zijn
boezem draagt, de aan een' onafmeetbaren gezlgteinder verfpreid liggende iterren gelijken .
Steeds is de lucht er brandend heel ; elken avond rommelt
de donder, fchittert bet weerlicht , en vormt aan den horizont vurige watervallen ; in den dampkring ligt als 't ware
een ontzenuwende geur, welks wellustig gif door de aderen ftroomt .
Verrast en bijna verfchrikt door deze mij nieuwe indrukken, befloot ik, dezelve door overpeinzingen en eenzaamheld to beftrijden . Ik was van brieven aan de voornaamite
inwoners voorzien , doch overhandigde Been' derzelven , en
hield mij uitiluicend met de aangelegenheden bezig, die mij
herwaarts gevoerd hadden . 1k woonde aan den oever van
her moeras en aan bet begin van den weg, die naar her meer
loopt, zeer nabij de fraaije woning eener Fraafche weduwe,
Mevrouw L A II 0 It I E . Zij was drie malen gehuwd geweest, en
bare echtgenooten, die alien na een' korten huwelijkstijd geftorven waren, hadden haar een aanzienlijk vermogen nagelaten . Om
hare aanvalligheid, zwier en verftand, werd zij alom gevierd ;
zonder haar was geen gezelfchap fchitterend, geen feest volmaakt . Ik had haar eens bij een' Fran/chen reeder aangecroffen, in wiens huis ik ingeleid was , en haar gezigc had
een bijna pijnlijk gevoel in mij verwekt . Schoon was doze
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vrouw ontegenzeggelijk ; maar die fchoonheid had lets vreemds,
alt zou bijna zeggen sets boosaardigs. Ik weet niet, welk
eene vreeswekkende ruwheid onder hare zachte vormen verholen fcheen ; hear helder blaauw oog had eene fnijdende
ftrakheid, voor welke men den blik moest nederflaan ; ook
boezemde de glimlach op hare rozekleurde lippen, in pleats
van vertrouwen to wekken, een zeker wantrouwen in .
Alles rondom haar fcheen bovendien door eene als bij inflirct ingeboezemde vrees beheerscht to worden . Hare dochters, bleeke en treurige kinderen, die door eene onbekende
kwaal verteerd fchenen to worden, iloegen in hare tegenwoordigheid de oogen nimmer op . Hief zij , in gezelfchap ,
foms de hand op, om derzelver lokkenkopjes to ftreelen, dan
bogen zich deze met angitig fidderen . Ik zag, hoe andere
kinderen hen to vergeefs uitnoodigden om met hen to fpringen en to fpelen ; Mevrouw L A H O R I E'S dochtertjes verflonden Wet to Jpe7en . Uit gewoonte hielden zij zich steeds
ter zede, ftonden of zaten, als zochten zij weerkeerige verdediging, digt aan elkander gedrongen, en wierpen zwijgend
onrustige blikken in bet rond .
Deze fprakelooze fchrik deelde zich aan alien mede, die
in Mevrouw L A H O R I E's nabijheid kwamen . Met dat ailes
was daarvoor geene eigenlijke reden to vinden : bij alle gelegenheden toonde zij teedere liefde jegens harekinderen, welwillendheid jegens hare Haven, en was gewoon hen steeds
zachtzinnig en op den vriendelijkiten coon aan to fpreken ;
nooit hoorde men eene beftraffing nit haren mond ; zij zachte
alien vriendelijk toe, ja maakte, wanneer zij hun sets zeide,
van vertrouwelijke vleinamen en liefkozende fpreekwijzen
gebruik . Eene enkele meal had ik met haar bij den Fran-

fchen reeder ten eten geweest, en had zelfs bij die gelegenheid opgemerkt , hoe zij , na den kostelijken wijn, weaken men
voordiende , met de lippen aangeroerd to hebben , bet glas ,
met den goedharcigften lach, over haren fchouder aan haren
Neger toereikte . Ondertusfchen moest bet in 't oog vallen,
hoe hare talrijke haven, onder al de overigen der flad, zich
door magerheid en een bedrukt voorkomen onderfcheidden .
Zag men hen, met hun fomber en lijdend uiterlijke, hunne
bevallige meesteres otngeven, zoo zou men hen voor misda
digers hebben kunnen houden, veroordeeld eenen Engel to
dienen . Een eenige, haar koetfier, glinfterde, onder dezen
hoop vermagerde, fchuwe menfchen, van gezondheid ; vruch-
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teloos poogde men voor dit onderfcheid eene voldoende reden nit to denken ; zijne welgedaanheld bleef evenzeer een
geheim , als bet llechc uiczien zijner makkers .
Alle deze omflandigheden, welke mij allengskens en zonder oogmerk medegedeeld werden, maakcen mijne nleuwsgierigheid in de hoogfle mate gaande . Terflond, toen ik haar
voor de eerfle maal zag, had Mevrouw L A H O R I E een'
diepen indruk op mij gemaakt ; ongetwijfeld moest bet leven
dezer vrouw een bijzonder geheim omvatten .
Tot bet door mij bewoonde buis behoorde een terras, op
betwelk ik gewoon was mij elken avond to begeven en van
waar men bet uitzigt op hare woning had . Menigmaal hadden mijne blikken zich naar deze gewend, uicziende naar
eenig teeken, hetwelk mij kon helpen raden, wat zij verborg ; dock in de woning der fchoone weduwe was deeds
alles ftil en rustig . Eene eenige marl zag 1k , dat Mevrouw
L A H O R I E een in den coin gelegen paveijoen binnentrad,
nit hetwelk ik mij vervolgens verbeeldde een dof gefleun to
hooren voortkomen ; doch weldra verfcheen de jonge vrouw
weder, bedaard en met cen lagchend wezen ; zij ging de
bloembedden langs, rigtte do door den regen nedrgeknikte
bloemen op, en keerde vervolgens, met langzamen tred en
als in zoet gepeins verdiept, terug, terwijl zlj eene, magnoliaroos ontbladerde.
Bij coeval had ik eene oude Negerin van Mevrouw LAis o R I E leeren kennen , R A C H E L geheeten , wier kleinzoon
mij menigmaal bezocht ; bet was een knsap van ongemeene
fchoonheid en vatbaarheid, en ik beproefde, bet in de waarheden onzer Godsdienst ce onderrigten . M i N c o had mij lief,
en ik zelf voelde veel genegenheid voor hem . Twee of
drie malen, bij gelegenheden waarin ik hem bijzonder neerflagtig vond, onderhield ik hem over zijne gebiedfter, doch
hij zweeg ; ook R A C H E L , wanneer ik baar deswege ondervroeg, kon of wilde mij evenmin lets zeggen . Ik begon to gelooven , dat mijne inbeelding mij een' trek gefpeeld
bad, en ik hield eindelijk op, mijne oplettendheid op de
Franfche woning to rigten .
Op zekeren avond, echter, bleef ik langer dan gewoonlijk
op bet terras . De lucht was nog altijd beet , en met waar
genoegen ademde ik de van den ftroom tot mij overwaaijende
avondkoelte in ; aan bet uitfpanfel flonkerden de flerren . Bij
deze ftilce van den nacht drong bet kleinfle geruisch tot mijn oor .
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Ik fond aan bet bekwerk van bet belvedere geleund en in
mijne mijmeringen verzonken, toen een doordringende fchreeuw
mij met fchrik nit dezelve wekte . Ik hief bet hoofd op ;
twee dergelijke kreten klonken fnel achter elkander . Op hetzelfde oogenblik werd ik in Mevrouw L A H 0 R I E'S tuin twee
fchaduwgedaanten gewaar, die ijlings voorbijzweefden . De
eene was flank en in bet wit gekleed ; zij voerde in de hand
een wapeutuig, dat ik niet onderfcheiden kon, en fcheen de
andere, die vlood, to vervolgen . Ik zag, hoe beide bet
huis, welks verlichte venfers helder door den donker fchitterden, binnentraden en den trap opvlogen . Op deze wijs
geraakten zij van verdieping tot verdieping . Eensklaps verfcheen de nog gedurig vervolgde donkere gedaante boven op
bet terras der woning. Ik zag, hoe zij zich over de lenning heenboog, hoorde een' fchreeuw, vervolgens een dof
geluid, alsof een ligchaam nederplofte, en daarna was alles
fill l . . . . De witte fchlm fond digt bij de galerij, en keek
bedaard naar beneden,
Weldra zag ik haar weder affijgen . In bet huts ontflond
eene beweging, die ettelijke minuten duurde ; lichten zweefden van de eene kamer in de andere ; eindelijk kwamen vier
flaven met lantarens in de hand langzaam naar buiten ; aan
den voet van bet terras hieven zij lets wanfaltigs van den
grond, en droegen bet, zw1jgend, dieper den ruin in ; daar
werd een knit gegraven ; hij werd gevuld ; de flaven keerden
terug, en alles was weder fom en fil .
Met ontzetting en afgrijzen had ik dit tooneel aangefaard ;
bet overige van den nacht brags ik in een' koortsachtigen
toeftand door .
Toen ik 's anderen daags uitging, zat R A C H E L op den
drempel der Franjche woning met gevouwene handen en bet
hoofd op de knieen gebogen . Ik fprak haar tweemaal toe,
zonder dat zij mij hoorde .
., Zijt gij ziek , R A C H E L ?" vroeg ik eindelijk .
De oude Negerin fchudde het hoofd .
" Wat is u dan overkomen?"
Zij antwoordde niet . Ik keek in bet road .
„ Waar is m I N G o ?" vroeg 1k.
Op dezen naam Diet RACHEL cen' fchreeuw uit ; met
ddn' fprong was zij overeind, en fampte met de voeten op
den grond, onder gebaren, die mij deden ljzen .
,, Hier, bier I" riep zij , , mijn kind ! oogen toe!" en ,
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met beide handen hear aangezlgt bedekkende, keerde zij in
her huis terug.
Nu was mij alles duidelijk . Ik ging naar een' Annerikaanfchen planter, die mijn bloedverwant was, en verhaalde
hem , war ik gezien had . Hij brags mij bij de Overheid, voor
welke ik mede mijne verklaring aflegde . Nog denzelfden dag
begon een regterlijk onderzoek . War bet aan den dag gebragt hebbe , weet ik niet, daar de Frassfche partij er in
flaagde om de zaak to fusfen ; men vernam alleen, dat eene
daad van anwettige wreedheid door de vefklaring van negen
haven van Mevrouw L A H O R I z bewezen was geworden .
Deze flaven werden hierop verbeurd verklaard en den volgen .
den zondag ten voordeele van den Staat verkocht .
Ik werd in de zaak noch als getuige gehoord, noch ook
in her geheel mijn naam daarbij genoemd . Mevrouw L A H oR i R , die mij elders gezien had , wist niet , welk deel ik
er aan genomen had, en ik vermeed zorgvuldig, haar to
ontmoeten ; her gezigt dier vrouw was mij ondragelijk ; ik
meende haar nog Heeds to Men, hoe zij MI N G O vervolgde
en koelbloedig deszelfs lijk aan den voer van bet belvedere
bekeek .
Inmiddels waren zes maanden verloopen, en van de geruchten , die eene korte poos over de hardheid der jonge weduwe tegen hare flaven in omloop geweest waren, werd niet
meer gerept . Haar falon was weder zoo gezocht als to voren, en fond voor de groote wereld van Nieuw - Orleans
open ; bet huis was wegens zijnen glans en milde gastvril'heid
beroemd, zij zelve nog altijd van bewonderaars omgeven,
en, wanneer immer bij coeval lemand waagde van her verle .
dene to fpreken, opperde men terfond rwijfelingen, felde
tegen her vermoeden de bekende zacbtaardigheid der weduwe
over, prees her lieftalige van geheel haar gedrag, en behandelde eindelijk de dwaze aanklagte, waaraan zij bloorgefteld
geweest was, als niets anders dan lasterzucht .
Zoo flonden de zaken, roen op zekeren dag plotfeling de
alarmklok gehoord werd ; bet huis van Mevrouw L A H O R I E
fond in brand ; alles fnelde ijlings daarheen ; door betrumoer
verwittigd, floor ook ik mij aan den volkshoop aan .
De brand was in de zijgebouwen der wooing, waar de
keukens lagen, ontfaan . Op her oogenblik, toen wij in den
ruin drongen, floegen de vlammen door bet dak, dat hierop
infortte. Op de plaats zelve was volfrekt niets voorhan-
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den, waarmede men bet voortflaan van den brand had kutrnen verh ;nderep , en de fpuiten, die daartoe moesten dienen ,
waren nog niet aangekomen . Aller oogen waren op bet brandende gebouw gevestigd, toen plotfeling midden nit devlammen een ijzingwekkend gefchreeuw gehoord werd ; een vender opende zich, en aan hetzelve verfcheen eene vrouw ;
her was RACHEL, die in dreigende woede hare armen been
en weder zwaaide . Bij haar gezigc was er een kreet van
onczetting opgegaan, en door wine onwillekeurige beweging
drong de menigte nader bij her gebouw ; doch de vlammen
iloten alien toegang . Intusfchen had R A C H E L her hovenlijf
uit her vender gedrekt, en riep, op den brand wijzende,
die ook reeds her woonhuis bereikt had : „ Meesteres verbrandt, MINGO gewroken, ik gewroken, al de Zwarten
gewroken 1" Hierbij klapte zij met krankzinnig gefchater in
de handen . Onmiddellijk daarop zonk zij uitgeput neder .
Middelerwijl was eene ladder aangebragc ; men zette die
tegen bet vender, en een jong man fteeg er onverfchrokken
op. Toen hij bij de oude Negerin gekomen was, wilde hij
haar opheffen, dat echcer niet gelukte .
Zij ligt vast aan een' kecting I" riep hij .
„ Ja, ja , de arme Zwartin ; zes maanden ligt zij vast
met herring aan den haard," damelde RACHEL : „ Mees .
teres wil, dat arme RACHEL goede middageten voor haar
maakt . . . . maar RACHEL to warm heeft gefiookt ; R AC H E L dacht aan

M I N G O ; RACHEL bet vuur nu aange .

doken heefc, om to derven ."
Op dit oogenblik grepen de vlammetr her vender aan, zoo
dat de jonge man gedwongen was naar beneden to klimmen ;
wij zagen, hoe zich de oude met een' fchreeuw van pijn
weder oprigtte, midden in de vlammen zich ineenkromde,
toen achterwaarts viel en verdween .
Diep afgrijzen en onczetting hadden de menigte bevangen ;
men begon verwenfchingen nit to flooten, toen de brandfpuiten aankwamen . De brand, then men Wet bad kunnen
duiten, greep reeds de naburige gebouwen aan . De wind
dreef de vlammen fnel tegen her dak van een afgezonderd en
zorgvuldig gefloten paveljoen, hetwelk op een' kleinen affland opgerigt was . De menigte drong op hetzelve aan,
toen plotfeliug Mevrouw L A H 0 R I E zelve aan een vender
van her huis verfcheen ; zij was bleek , en de hand , waar-
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mede zij zich aan bet balkon vasthleld, beefde . Er verhief
zich eenig gemor ; doch fpoedig zweeg bet weder.
„ De fleutel van bet paveljoen!" riep men van alle kanten .
„ Last bet paveljoen brandenl" riep de jonge vrouw op
onrustigen toon .
Doch de menigte hoorde niet .
• De fleutel ! de fleutel l" herhaalden honderd ftemmen .
„ ik heb then niet."
• Komt , last ons dan de deur openloopen !"
De deur viel ; er ontflond eene beweging onder bet yolk,
op welke langdurig gemompel volgde. Mevrouw L A H 0R t E had zich ijlings in hula begeven.
Daar ik in de nabijheid van bet paveljoen geftaan had,
was fk een der eerften, die bet binnencraden. Al leefde ik
duizend jaren, nimmer zal ik bet fchouwfpel vergecen, dat
zich alstoen aan mijne oogen vercoonde I
In eene lage, donkere zaal waren negen paten opgerigt :
sun de twee eerfte hingen lijken, die reeds omtrent tot geraamten
geworden waren ; sun de zeven overige waren Haven vastge .
ketend ;van fommigenderzelven waren de handen boven bet
boofd zaamgebonden ; anderen lagen kromgefloten op den
grond, buiten ftaat zich op to rigten ; verfcheidenen hadden
een balsijzer om den nek , waarmede zij , in volftrekte onbeweegbaarbeid, elk aan een' past gefmeed waren . Zij hadden
geen fpoor meer van een menfchelijk voorkomen ; hunne lig.
chamen vormden eene eenige ontzettende wonde, waarin
zweepflagen diepe kerven gegroefd hadden . Midden in den
door de palen gevormden kring verhief zich eene estrade
of verhooging van den grond, zoodanig ingerigt, dat de van
daar toegebragte flagen met meerdere kracht konden nederkomen ; zij was nog vochtig van een roodachtig flijk ; een
met bloed gedrenkte riemengeefel nit osfeahuid hing er nevens .
Nadat de eerfte verbazing voorbij was , haastte men zich ,
de zeven nog levende Haven van hunne ketens to bevrijden
en in de open lucht to brengen ; twee dier ongelukkigen
flierven onder onze handen, toen zij bet daglicht wederza .
gen . De anderen, die Dog eenige krachcen hadden, konden
op de hun gedane vragen antwoorden .
Wij vernamen nu , du deze negen Haven , van welke zeven nog leefden , dezelfde waren , welke men van de wedu .
we geconfiskeerd en zes maanden geleden ten behoeve van
den Staat verkocht had . Met oogmerk om over de door hen
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afgelegde getuigenisfen wraak to nemen , had Mevrouw L An o R I E hen weder doen inkoopen en heimelijk in haar huis
brengen ; federt zes maanden hield zij hen in dit paveljoen
opgefloten , wear zij alies tot hunne foltering had doen inrigten.
Elken morgen oefende deze elegance en fchijnbaar teedere
vrouw, van de bloedige estrade, met eigen hand hare on .
verzadelijke wreak . Zoodra zij eenmaal den geefel in de hand
had, vermeesterde haar eene foort van dolle woede ; bet ge .
zigt der wonder en des bloeds deed hare krachten als 't ware
herleven . Vreefelijke dolzinnigheid, die fecbts genoegen
raapte nit de fmart van anderen, en voor welke doodsangst
eene vreugde was !
Zwijygend had de menigte in bet begin de verklaringen
der Haven aangehoord ; doch weidra berszte de verontwaardiging, die door nieuwsgierigheid bedwongen was, vreefelijk
los . Teen de maar der ontdekking zich verfpreid bad, begonnen de van alle kanten nit de ftad to hoop geloopene Ne.
gers elkander met donkere blikken aan to zien, en de Blanken, verfchrikt op het denkbeeld der gevolgen, welke zulk
eene ftemming hebben kon, beijverden zich, overluid hun
misnoegen en hunne verontwaardiging to kennen to geven .
$poedig werd het dreigen ftelliger en meer op de perfoon
gerigt. In efmerika gaat de volksmeening fuel over van woord
tot daad. De gewoonte der magtsoefening verleent het yolk
vertrauwen op zijne kracht ; en heeft zich aller geroep ver .
heven, zoo volgt de uitvoering het vonnis oogenbllkkelijk .
rVlevrouw L A H O R I E wist dit, en kende bovendien de verbittering der menigte. Met elk oogenblik nam de menfchenmasfa toe, zoodat men van het huis cot aan het moeras wel .
dra niets auders zag dan eene zee van onrustig bewogene
hoofden .
Reeds had zich moordgefchreeuw laten hooren ; de meest
verbicterdeu , voornemens met geweld in de wooing to drin .
gen, poogden zich eenen doorgang tot dezelve to banen .
Dear openen zich plotfeling de beide flagdeuren der groote
koetspoort, en in dezelve verfchijnt het rijtuig van Mevrouw
L A H 0 R I E . De zwarte koetfier zit op den bok, gekleed in
zijne liverei ; terwiji de jonge Kreoolfche, in haar kostbaarite gewaad , met een gerust wezen en lagehenden mood op
hare gewone plaats gezeten is , en onbekommerd tan een
bouquet heliotropes ruikt . Op dit gezigt verftomt het ge-
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fchreeuw ; her rumoer zwijgt ; alles ftaat een oogenblik lang
bewegeloos van verbazing .
Dic oogenblik maakt de koetfier zich ten nutte ; hij baant
zich een' weg door de menigte, zet zijne paarden sin, en
heeft den verbolgen hoop reeds lang achter zich gelaten,
toen hij nit de verte bet gefchreeuw weder hoort opgaan .
Zoodra namelijk de eerfte verrasfing voorbij was, begon her
yolk zich over eene zoo verregaande floutheid to ergeren,
en wilde her rijtuig der onbefchaamde aanhouden ; doch her
bad reeds den fmallen havendijk bereikt, die naar her meer
Pantchartrain loopt . Den weg haar of ce fnijden, is nu on .
doenlijk ; bet moeras levert daartegen een onoverkomelijke
hinderpaal ; haar to vervolgen, is vruchteloos, want zij
heeft to veel wegs vooruit, en de paarden vliegen als een
blikfemftraal .
Desniettemin ondernamen her de woedendften ; doch vruchteloos : toen zif bij her meer aankwamen, had Mevrouw L AH o R I E eene overdekte bark gehuurd , welker zeilen reeds in
de verte san den horizont verdwenen .
Alleen de koets was aan den oever van her meer teruggebleven ; sin deze koelde zich nu de woede des yolks ; zij
werd sin ftukken geflagen, ja de paarden doodgeftoken . Toen
men to Nieuw-Orleans berigt ontving, dat de Francaife ontkomen was, trok de menigte naar hare woning, die binnen
weinig urea tijds een puinhoop was .

Met gedurig ftijgende oplettendheid had men naar bet verhaal des Doctors geluisterd . Toen hij geeindigd had , riep
iedereen : „ En war is er van deze verfchrikkelijke vrouw
geworden 3"
• Gisteren wist 1k dit nog niet," antwoordde de Heer
MILLER .

En heden 7"
• Heden 8 Heden heb ik haar gezien ."
• Wit zegt ge ! Waar 8"
„ Hier! . . . ."
Tien monden deden gelijktijdig eenen nitroep ; al de gasten fprongen op.
Gedurende des Doctors vertelling was her avond en ftikdonker geworden . Er volgde een oogenbiik van flomme
verbazing. Thars trad cen bediende met licht binnen . Allen
„
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zochten elkander weerkeerlg, onder eene foort van twijfel
en ang(1ige nieuwsgierigheid, met de oogen op .
,, Mijnheer !" riep V A R I N buiten zichzelven, op MILLER toefchietende ; „ fpreek, om Gods will voleind!"
In plaats van to antwoorden, wees de Doctor naar de
plants van Mevrouw D E L A R C Y ; zij was ledig .
Op dit oogenblik hoort men een rijtuig ; men dringt naar
de venders
eene open, door eenen Neger gemende, ka .
les rijdt beneden fuel bet balkon voorbij , en in dezelve zit,
bedaard en trotsch, Mevrouw D F, L A R C Y, met een bouquet beliotropen in de hand .

HET GEWETEN BOVEN EN V66R ALLES .

T

oen N A P O L E O N zich tot Reizer gemaakt had, moest
onder anderen bet Hof van Casfatie hem trouw zweren . Alla de leden van dat geregtshof deden zulks ook zonder aar_
zelen . Slechts een eenige , zekere Heer R I 0 L s , deed bet
niet . Hij was een kundig regtsgeleerde, die echter niets
had, om , met eene bejaarde meld, van to leden, dan zijne
bezoldiging. Al zijn eigen vermogen bedond in een klein
ftukje lands, dat, to midden der rotsgebergten van Auvergne
gelegen, hem naauwelijks honderd francs opbragt . Overigens was hij even min dweepend Republikein als Monar~
chist, maar was jurist, en mengde zich volftrekt in geene
faatkunde . Niettemin had hij in den tijd der Republiek zij_
ne aanftelling bekomen, had haar derhalve den eed van trouw
gezworen, en meende then to moeten houden . Zijne ambt_
genooten beminden den wakkeren man . Zij poogden hem van
zijn , blijkbaar voor hem zoo nadeelig, befluit of to brengen .
r Denk wdl , wat gij doet , lieve R 10 L s l Bedenk u welt
ij hebt geen vermogen :' - ,, Hoe zoo?" hernam hij .
„ Hoe komt dat bier to pas? Wat heeft vermogen met eenen
eed to maken?" - ,, Dat is gemakkelijk gezegdl" riepen
de anderen . ,, Maar uw post? Het verlies van uwen post?
Gij hebt niets ." - ,, Niets ?" herhaalde de eerlijke man .
„ Ja , ik heb iets ; ik heb een geweten . " - Hij bleef bet
trouw ; en N A P 0 L E o N zond hem, met zijn geweten , naar
de bergen van Auvergne terug .
Men mag wel vragen, wie geruster gedorven zal zijn,

ALLES .
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in Auvergne , zoo hij er gebleven is ,
St . Helena.

Of N A P 0 .

HET GEWETEN BOVEN EN
R I O L S

Wit

L E O N Op

FILIPS DE

IV

EN VELASQUEZ .

F

I L I P S I V van Spanje had den fchilder V E L A S Q U E Z
eene werkplaats in zijn paleis gegeven, en ging fchier dagelijks, wanneer hij zich aan den ftaatsarbeid onctrekken kon,
naar den kunstoefenaar, lien hij gaarne zag werken en in
wiens gefprekken bij behagen fchiep . V E L A S Q U E Z fchilderde de porcretten van F I L I P S' familie , en ontving van den
Koning verlof, om zichzelven mede op de fchilderij of to
beelden . Toen dezelve voltooid was, zeide hem de Koning : „ Het fluk is bewonderenswaardig ; maar - er ontbreekt nog sets aan." Des fchilders ijdelheid voelde zich
eenigzins gekwetst ; hij vroeg, waarin bet berisping verdiende, en voegde er fchroomvallig bij, dat bet, naar zijn in .
zien , geheel afgewerkt was . ,, Ik wil zelf er bet ontbrekende bijvoegen ," bernam de Koning ; en v E L A s Q V E z verfcbrikte nog fterker. De beheerfcher der Spaanfche monarcbij , bij , over wiens gebied de zon nimmer onderging, was
geen fchilder. Sidderend van bezorgdheid reikte hem de kunftenaar penfeel en palet . Daar klecfe F I L I P S , op de linkerzijde der borst van zijnen geliefden kunftenaar, zoo als
bij op de fchilderij frond afgebeeld, bet kruis van de St. Jago-orde, een der hoogite eereteekenen in de Spaanfche mo .
narcbij . „ Dic was bet, mijn lieve V E L A S Q U E Z, wat aan
uw fchilderftuk ontbrak," zeide hierop de Koning . Deze
gekladde ordefter heeft bet ftuk tot een hiscorisch voorwerp
gemaakt.

BEN WOORD VAN PAS .

Nadat Rolling W I L L E M lerland veroverd had, ontdekte
men eene zamenzwering tot herfiel van zijnen fchoonvader
j A a o B. Aan bet hoofd der eedgenooten flonds deszelfs Opperkamerheer, Lord P R E s T o N, wiens leven, op eene merkwaardige wijs, door zijn dochtertje gered werd . Dit meisje
toch , dat nog geene voile elf jaren oud was , deed door een
gelukkig gezegde de fchaal ten voordeele van baren vader
MENGELW . 1839. NO. 1 .
D
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overflaan . Zij beyond zich aan bet Hof to Kenflngton ; en
toen Koningin M A R iA haar op zekeren dag bet portret van
Koning j A K 0 B ilrak zag aankijken , vroeg zij bet kind ,
waarom bet dit deed . ,, Ik dacht ," antwoordde her meisje
al fchreijende, „hoe hard bet is, dat mijnvader op bet fchavot moet ilerven, omdat hij uw' vader lief gehad heeft ."

HET DORY DER SCHAAKSPELERS .

lvlisfchien is er nergens , althans niet in Duitschland, eene
plaats , wear het fchaakfpel algemeener bekend is en ijveriger
beoefend words , dan in bet dorpje Strobitz , bij Halberf adt .
At deszelfs opgezetenen zijn driftige fchaakfpelers , en de
doorreizende vreemdeling ken er zelfs, zoo ook hij een lief_
hebber van dit feel mogt zijn, bet genoegen hebben van in
bet Schaakbord to logeren , want dit is bet uithangbord der
dorpsherberg. De liefde der Strobitzers voor dit geestrijke
fpel is eene nalatenfchap hunner vroegfle voorouders , en
heeft zich federt onheugelijken tijd van bet eene geflacht tot
bet andere voortgeplant . Men vertoont den reiziger ook cen
zeer fraai fchaakbord , hetwelk de gemeente ten gefchenke
bekomen heeft van den grooten Keurvorst F it E D E R tit W I Lie E L M van Brandenburg, die , gelijk bekend is , in de ze.
ventiende eeuw geleefd heeft . Volgens de overlevering, iss
de kennis van bet fchaakfpel door een' teruggekeerden kruisvaarder, die bet gedurende zijne gevangenfchap in bet Oosten had aangeleerd, near Str6bitz gekomen .

DE SLOTENMAKERSHERBERG TE WEENEN .

Een flotenmakersgezel uit Zwaben kwam op zijne ambachtsreize to Weenen . Terwijl hij daar nu de lange en breede
ftraten doorwandelt , vraagt hij aan eenen voorbijganger, wait
toch wet de herberg is , in welke gezellen van zijn handwerk
gewoon zijn hunnen intrek to nemen . Deze man, een fchalk
en grappenmaker, wijst hem op een groot huffs, en zegt :
„ Dear , wear gij die twee fleutels als uithangbord zier ." Het
kwam den goeden Zwaab wet eenigzins vreemd voor, dat to
Weenen de flotenmakersherberg zulk een groot huis was ;
maar hij zag de gefehilderde fleutels , en dus moest sites wet
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in orde zijn .
Derhalve klimt hij den marmeren crap op,
opent, zonder verderen omhaal en zonder aan to kloppen,
de eerfte deur, die hem voorkomt, en met de Woorden
,, Dag, jongens , daar ben ik !" werpt hij zijn ranfekje af .
Op hetzelfde oogenblik, echter, ziet hij in bet rond, en zou
bijna van fchrik en fchaamte door den grond gezonken zijn, ;
want in eene groote en prachtige zaal Eaten aan eene tafel
eene menigte flatige heeren in de kostbaarfte kleeding . Hij
bemerkce nu maar al to duidelijk, dat hij bier in 't geheel
niet to regt was, en, zijn bundeltje weder opnemende,
wilde hij wegfluipen . Maar op den wenk van een vriendelijk
beer, die een groot gouden kruis op de borst droeg, trad
een lakkei op hem toe, en vroeg hem , wie hij was en wat
hij begeerde . Nu bekende onze fmid , war hem wedervaren
was ; men lachte, en seder der aanwezigen legde op een
bord, dat men deed rondgaan, een fink gelds, tot dat bet
bijna geheel gevuld was, waarna bet aan den verbaasden
ambachtsgezel werd toegereikt . Danltbaar flreek deze bet
geld op, en met een : ,, God loone bet u , mijne lieve Heeren ! Je hebt bet mij coch niet kwalijk genomen ?" nam hij
zijn affcheid . Toen hij nu, beneden op flraat gelcomen, dan
eens bet uithangbord met de fleutels en dan weder bet ont.
vangene geld bezag, kon hij zich volflrekt niec rijmen, hoe
bet met de zaak gelegen was, cot dat een Weener burger
hem onderrigtte, dat in dit huis de Paufelijke Nuntius zijn
verblijf had, die, gelijk men weet, als Paufelijk wapen, de
St . Pieters -/leutels boven de poorc van her Hotel der Am .
basfade heeft.

PASTOORS EN VROUWEN, ALS DE HIER AANGEDUIDE, VINDT
MEN IMMERS IN ONS VADERLAND NIET ?

Een molenaar lcende, tot zekeren togt in bet gebergte, zij-nen ezel aan den Pastoor zijner woonplaats, en verzelde
hem in perfoon . Toen zij nu aan een' fleilen rotsweg gekomen waren, roept de molenaar den Pastoor deze w elgemeen .
d e waarfchuwing toe : ,, Pas op, Heer Pastoor ! bier is
reeds menige ezel naar beneden geftort . "
Eene aanzienlijke Dame zochc eene kamenier . lemand
meldde zich daartoe aan . ,, Kunt gij kappen, kindlief?" vroeg
de Dame . „ Trots den besten kapper," was bet antwoord ;
D 2

52

PASTOORS EN VROUWEN, ENZ .

in een half uur ben ik met de moeijelijkfte coiffuur gereed ." - „ In een half uur l" riep de Dame vol fchrik ;
„ lieve bemel, wat voer ik dan met bet overige van mijnen
voormiddag nit ?"
„

Dex>)s:xi way . (')
Ex(peiyssq Xigdpw , vrapisvsx~ XA6

!

,sfsov9 seas' opt JAMTip a7rp6 (3xsa

wst, so 4416vpsi;ov
a614601,1 ,uasaiwg apvov .
Ei9' ilasia yap avpx ZsDupwv erv€es ,
O6AAosg 4bpsxI Oipovo•' , sf' FAt6cppiaS 13r rov
xAwpog cavpoS F~raipsr,
xsjp xas yovvxsa ,rdAAesas .

Kas pcsly By xa8<c rsp Bwaq Avispsepos ,
ii r' coo ; icafi~a s~as ac6Htas A€wv .
MV, MOM =o6' w7reo •o ys
assvrs IA$lspl OtAvl yUJzeiv .

Vrij naar

110 R A T I

v s, dd. 1 . 23.

(*) Den geeerden Inzender, wiens heuschheid ons „ eene
ultgebreidere en oorfpronkelijke Griekfche Hymne" aanbiedt,
z1j minzaam berigt , dat der Redactfe is gebleken, dat de
vermenigvuldiging van dusdanige, fchoon ook in hare foort
verdienttelijke, proeven in de ralen der Geleerden minder
welgevallig is in een Tijdfchrift als bet bare.

WINTER .

't is winter ; - 't blad viel of en dekt den dorren grond ;
Natuur neigt zich tot rust ; ook in den eigen ftond
Is 't groene veld verdord ; bet vee betrekt de ftallen,
En r1jp en waterdamp beginnen near to vallen ;
De zon, wier licht den grond tot 's avonds Nat befcheen ,
Geeft minder warmte en trekt reeds vdsr den avond been ;
De nacht is ruw en koud en rekt zijn zwarte flonden,
En fchrale onvruchtbaarheid bedekt nu de akkergronden ;
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Her vogelkoor is ftom ; de teedre filomeel
Boeit chans her oor niet meer door liefelijk gekweei ;
De koekoek does zijn item in 't wiegend hour niet hooren ;
't Heeft met den bladerdos zijn zangrig koor verloren ;
De ftilte heerscht alom ; alleen her taafgekras
Klinkc aaklig, waar voorbeen her bosch Eanzangkoor was ;
Her Noord' ontfluit zijn poort en zendt zijn itormen buiten ;
Her Westen doer bij beurt zijn waterkolk ontfluiten ;
Her giet zijn plasfen nit en flaat zijn' hagel nedr,
En tier en vrolijkheid zijn op her veld niet meer ;
Her Oosten wii zijn norfche lulmen mea doen gelden ;
Her ftuwt zijn' fellen aam langs akkers been en velden,
Verfehijnt voor (tee en vest, fluic over muur en Wal,
Opdat paleis en but zijn magt erkennen zal ;
De drupplen worden ijs, terwijl zij nederrollen ;
Men ziet bet golvend nat tot vaste bodems ilollen ;
De vorst pronkt met hear kunst op 't glee van elke ruit,
En blaast door fpleet of reet, hoe vast men 't venfter fluic ;
Men houdt de deuren digt en ftookt er fel van binnen,
Om 's winters norsch gelaat een' glimlach of to winnen ;
De jagtfneeuw dringt in buis en dekt den harden grond ;
Her wagenrad maakc (poor en breekt de Witte klont ;
Wij hooren 't gladde pad bij iedren voetftap kraken ;
De reef fchreeuwt van gebrek op torenfpits en daken ;
De Bans verlaat her meer, en, voor de vorst beducht,
Zoekt ze onbevrozen ftroom in minder koude luchr .
't Moge aaklig zijn , 'c gelaat des winters can re ftaren ,
Zoo doodlijk bleek, zoo dor, met witbefneeuwde haren ;
't Moog fchijnen, of natuur in doodflaap zij gefusc,
Deze orde is toch zoo wijs : want de aarde vordert rust,
Om, als de lente naakt, wear, met vernieuwde krachten,
Den fchat ons aan to bian, dien we uit hear' fchoot verwacbten,
Terwijl ze in 'c jeugdig groen, met bloemen opgetooid,
Wear nieuw genot en nieuwen zegen om ons ftroolt .
Mijn ziell ook eenmaal zal des levens winter komen ;
Eons heeft voor prille jeugd de grijsheid plaats genomen ;
Reeds is de lente weg, en kwam mijn zomertijd ;
Reeds zie ik, in den geest, mij 'slevens herfst bereid,
Och, dat her bar faizoen mij niet met fchrik genake,
Maar koestrend Christenvuur in mijnen boezem blake,
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Als mij, door ouderdom verdord, beroofd van krachr,
De koude van, bet graf en diepe doodflaap wacht !
M1jn ziel i houd u bereid , en merk bet op ; daar ginter , Ach , in hoe kort verfchiet 1 - daar nadert ook uw winter ;
Wees moedig, en bedenk, dat , even als deze aard'
In rust, met fneeuw bedekt, des winters words bewaard,
Tot wedr de lente komt, om dan, op nieuw herboren,
Te pronken met haar fchoon, gelijk een jaar to voren,
Zoo ook die eigenfte aarde uw ligchaam eens bedekt ,
Tot dat de Levensbron u nit den doodflaap wekt,
Om daarna, als haar gunst u roept tot eeuwig leven,
Rondom den troon van God en Zijnen Zoon to zweven ;
O, merk bet op, mijn ziel! fta van de zonde eens af,
En treed met vaste hoop, met Christenmoed naar 't graft
Leyden .

J.

H.

GRAV$NSTEIN .

DR KERSMISAVOND .

(Zweedsch Volksverhaal .)

Zacht werpt de maan haar fchijnfel nedr ;
Verhongerd loeijen wolf en beer ;
't Geblaf des bonds klinkt bij de beg ;
De wandlaar fpoedt zich langs den weg
Naar 'c hucjen in bet gindfche wood :
De kersmisavond is zoo koud .
Schoon mod, bevleugelt bij zijn' gang .
Bet pad is wit befneeuwd en lang .
Hem wacht en kind en echtgenoot.
Hij brengt bet feestlijk kersmisbrood ,
Reeds Lang met ongeduld verwacht ,
Waar 't fchamel huisgezin naar fmacht .
Hij fpoedt zich voort door fneeuw en wind .
Daar ziet hij een verlaten kind ,
Gezeten op eens grafkuils rand ;
Bet blaast zich in de koude hand,
En fchijnt, bij bleeken manefchijn,
Bevroren en verkleumd to zijn .

DE KERSMISAVOND .
„ Waarheen, mijn kind! was doet gij hier?
„ Go mede en warm u bij bet vier !"
Zoo klonk des wakkren wandlaars woord .
Hij neemc den knaap en ijit wedr voort
En treedt in 't eind zijn huisdeur in,
En toont zijn' gast en brood 'c gezin .
Bij d' oven zat zijne echtgenoot ,
Het jongfte kindjen op haar' fchoot
„ Gij toefdet long, mijn man en beer !
„ Kom, zet u bij bet vuur tdr nedr!
„ Kom gij ook !" fpreekt ze zacht en goed
En brengc bet kind bij d' ovengloed .
Nu flak ze 't waslicht aan, en fuel
Verfpreidt zich 't fchijnfel mild en hel .
Vergeten was nu alle nood .
Verheugd nam zij bet kersmisbrood,
En droeg bet op ten avondmaal,
Met verfche koemelk op een fchaal .
Toen fprong van 't ftroo de kinderfchaar,
En fchikte zich, met vreugdgebaar,
Ten feestdisch, thane zoo rijk belaan .
De gast bleef bij den oven ftaan ;
Moor, met de vriendelijkfle teal,
Noodt zij ook hem ten avondmaal .
Nu dankt zij God met vromen mond,
En deelt bet kersmisbrood in 't rond .
" Uw milde gift verfchaffe u loon!"
Zoo fprak de knaap op weeken coon :
Een traan droop langs zijue oogledn of,
Terwijl zij 't ftukje broods hem gaf.
En toen zij verder ging en gaf,
Toen miste niets van 't feestbrood of.
Verftomd blijft nu de moeder ftaan,
En ziet bet vreemde kindjen aan ;
Zij beefs en trilt en ziet en fchouwt,
Dear zij hare oogen niet vertrouwt .
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Zijn oog vlamt als een flat zoo klaar ;
Die [tar, zij vlamt zoo wonderbaar ;
Een wolkenkleed, vol gloed en licht,
Omhult den knaap voor haar gezigt ;
Zoo fchoon als de Englen van omhoog
Staat de Engel hair voor 't fcheemrend oog .
Toen vierden zij met blijden geest
Het dubbel heerlijk kersmisfeest .
Schoon jaar en maand vervliegen mag,
Nook, nooit vergeet men zulk een' dag :
Want blijder feestdag was er geen,
Dan wait een Engel med verfcheen .

'k Kwam menig winter na dees ftond
Ten kersmisfeest aldiar, en vond
Den naneef van dees vrome lidn,
Die mg den maaldjd aan kwam bien ;
Zijn jeugd was tang voorbijgegaan
Het kersmismaal werd opgedaan .
En vrouw en kind zat aan zijn zij' ;
Het licht wierp zacht zijn' glans er bij ;
Hij fprak tot God in 't vroom gebed ;
Hij hield zijn wooing rein en net
Hij meende, dat, in vroeger tijd,
Zij door een' Engel was gewijd .
En bij den feestdisch, bovenaan,
Daar bleef een zetel ledig flaan ;
En voor die plaits flood melk en brood,
Als toefde er oog een feestgenoot .
Ik vroeg hem , wiens die zetel zij
,, Des goeden Engels," zeide hij .
Naar het Zweedsch van

R U tS E B E R G .

Rotterdam, 8-Nov . 1838.

L. T.

ME NGELWERK.
OVER DE ECHTHEID DER GEDICHTEN VAN OSSIAN .

Aan d!; Redactie der Vaderlandfche Letteroefenlngen .
Mijne Heeren !

H er hiernevens gaande fink is door mij gefteld op aanmoediging en herhaalde aanfporlng van mijnen waarden Vriend
P AN, vroeger to Hoorn, thans Regter in her Provinciaal Geregtshof van Drenthe to Asfen , die meende , dat een Artikel ,
v66r eenigen tijd in zeker Maandwerk gefteld, mij als 't ware in de verpligting brags, om de zaak der echtheld van o sS I A N'S gedichren, waaraan wij beide zoo zeer toegedaan
zijn, uit een to zetten en to Raven . Die taak zou hem veel
beter zijn toevertrouwd geweest ; doch overgroote befcheidenheid hield hem daarvan terug : hij gaf mij echter zoo vele
belangrijke wenken en bouwfloffen, dat ik dezen arbeid,
door mij met geestdrift ondernomen en ten einde gebragt,
flechts voor de helft nan mijzelven mag toefchrijven, waar .
door bet zekerlijk voor hen, die de folide kunde van mijnen
Vriend kennen, in waarde moet winnen . Mag ik her als bijdrage tot her Mengelwerk van uw zoo algemeen geacht en
gelezen Tijdfchrift aanbieden ? Door dezen arbeid hoop ik
toch iets to hebben bijgedragen tot de zekerheid, dat wij in
o s s r A N's liederen een echt gedenkfluk der Oudheid bezitten
en in deze toonen den weerklank der verhevene gezangen van
F I N G A L'S Zoon hooren, -- 1k heb de eer mij to noemen
Uwen beftendigen Lezer
N . G . VAN KAMPEN .

S

edert de laatfle jaren der achttiende, maar vooral in
de negentiende Ecuw, heeft zich eene algeineene twijfelzucht omtrent de vroeger niminer betwijfelde echtheid
van oude Schrijvers geopcnbaard . Natuurlijk heeft eene
gezonde kritiek hare regten, en wij zijn er zeer ver af,
haar die to betwisten ; maar de zich , met zoo veel aanIYIENCELW . 1839 . NO, 2 .
E
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matiging , hoogere kritiek noemende ftrekking , om aan
alles to twijfelen ; aan j E S A I A S , aan 110 M E R U S bet
fchoonlte gedeelte (van laatstgenoemden genoegzaam alles) van hunne verhevene liederen door fpitsvindige redenering to ontvreemden ; de grootfche voortbrengfelen
uit de kindschheid der wergild , de boeken van DI o z E s,
tot E Z R A - in eene echt prozaifche Eeuw - terug to
brengen ; aan p L A T o eenige zijner fchoonfte zamenfpraken to betwisten ; aan de Evangelisten zelfs en Apostelen to knagen : dit alles draagt den i'empel cener Eeuw,
die aan bet grootfche , echt verhevene , aan reuzenwerken van bet Genie twijfelt , omdat zij die niet kan voortbrengen .
Onder de meest betwiste gewrochten der hooge Oudheid behooren de gedichten van den Schotfchen Bard o ss I A N of O 1 S I A N, F I N G A L' S Zoon, den eerften
der Zangers, gelijk zijn Vader de eerfte der Helden ,
van Schotland. Zekerlijk zou het door velen omhelsde
ftelfel , dat deze gedichten niet dan de voortbrengfelen
eens zeer middelmatigen Engelfchen Dichters uit de achttiende Eeuw onzer jaartelling waren, niet die nadeelige
gevolgen voor echte Gefchiedenis , Oordeelkunde en Godsdienst hebben , als vele der zoo even genoemde vermetele uitfpraken ; maar voor bet gevoel van dichterlijk en
zedelijk fchoon , voor de karakterkunde van menfchen en
volken , voor de waarUring der menfchelijke natuur zou
bet toch diep bedroevend zijn, wanneer de gezangen van
s E L IA A en M O R V E N, wanneer karakters als die van
den edelmoedigen F I N G A L en zijner helden verdicht waren , en fl echts in bet brein van n4 A c p HER SON hadden beftaan . Het is niet onverfchillig voor de eer en
den adel der menschheid , of er tc midden van eene ruwe , benevelde landftreek , van een onbefchaafd jagersvolk , edelaardige vrienden der verdrukten en zelfs hunner overwonnene vijanden, doordrongen van een fijn en
kiesch gevoel voor echte vrouwenwaarde , geleefd hebben , dan of dit alles nict dan denkbeeldige fcheppingen
der 18de Eeuw zijn . Wij zullen trachten , zoo on-
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zijdig en naauwkeurig mogelijk, eerst den flaat en de
gefchiedenis van bet gefchil op to geven, en daarna deechtheid der gedichten van o s s I A N to bewijzen .
De Schot JACOB MACPHERSON, uit deHooglanden , die reeds vertaalde Fragmenten van Galifche poi zij
had uitgegeven , deed in 1760 en 1761 eene reis derwaarts , en beweerde , eene menigte hoogstbelangrijke gedichten , deels in handfchriften, deels nit den mond der
Hooglanders , to hebben medegebragt ; hij bewerkte in
hetzelfde jaar 1761 derzelver vertaling, en gaf in 1762
bet heldendicht Fingal met zestien anderen , gelijk in1763 de Temora met vijf kleinere dichtflukken in bet licht .
Dat hij niet terilond bet oorfpronkelijke door den druk
gemeen maakte , !let zich uit de onbekendheid met de
Galifche taal (die der flooglanders), zeer gereedelijk verklaren , als die bij den druk blijkbaar verlies zou hebben opgeleverd, tegen hetwelk de middelen van M A CP H E R S O N niet fchijnen beiland to zijn geweest . Ongelukkig heerschten er op dat oogenblik zware vooroordeelen in Engeland tegen de Schotten , vooral tegen de
Bergfchotten , die in den opiland van 1745 en 1746 voor
de S T U A R T S tot in Engeland toe waren doorgedrongen . Een werk, dat de oude Kaladouiers in zulk een
heerlijk . licht plaatfle , als de gezangen van o s s I A N ,
moest dus in cen land , zoo geheel door partijzucht geregeerd, als Engeland, wel verdenking wekken . Maar
zelfs de Laaglanders in Schotland, in oorfprong, taal,
volkskarakter en gedeeltelijk in Godsdienst zoo verfchillend van de Bergfchotten, en die door den opffand van
1745 bijkans aan dczen zouden ondergefchikt zijn geworden, koesterden zware vooroordeelen tegen hunne ruwe naburen , en dus lion de ontdekking van zulk een
gedenkteeken der oude grootheid van dezen aan de bewoners der vlakten , aan de Sasfenaghs , niet bijzonder
aangenaam zijn . Zelfs bet gedrag van M A C P H E R S O N
was zeer zonderling, en vermeerderde de verdenking .
Toen de roem der door hem uitgegevene gedichten door
geheel Europa weergalmde , fcheen hij bet voor hem,
E 2
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zoo vleijende vermoeden, dat h!V de oorfpronkclijke Dichter was, niet ongaarne op zich to laten rusten . Te
meer groeide de verdenking aan , omdat M A C P H E RS O N , zijn geheele leven lang , de twijfelingen aan de
echtheid door de uitgave der oorfpronkelijke Galifche handfchriften weigerde weg to nemen , hoezeer eenige letterlievende en rijke Engelfchen in Indie hem daartoe de
noodige middelen rijkelijk verftrekten . Slechts de zevende zang van Temora werd in 1763 door M A C P H E Rs o N in het Galisch , als ter proeve, medegedeeld . Men
deed ook geene moeite , om andere handfchriften of mondeling overgeleverde l ukken to bekomen , hoewel er vele
andere waren , deels federt gevonden , deels verloren
gegaan .
In deze omitandigheden verfcheen S A M U E L) 0 H Ns o N , een gezworen letterkundig vijand van Schotland,
hoewel hij zelf ttit dat land afkomftig was . Hij was
een der grootfte en meestberoemde Engelfche Geleerden,
wiens uitfpraken als Orakels geeerd werden . Schoon hij
zelf erkennen moest , volitrekt niets to verftaan van de
Galifche of Celtifche taal, deed hij in 1774 eene refs
naar de westelijke landen van Schotland (de Hebriden) ,
en verklaarde nu fchriftelijk , aldaar niets van o sS I A N vernomen to hebben ; bewerende verder , dat er
niets fchrifteljjks in het Galisch beflond ; dat het dus
onmogelijk was , 1500 jaren lang dergelijke gedichten
in mondelinge overlevering to bewaren . J O H N S 0 N'S

gezag was in Engeland beflisfend . Daarbij kwamen dan
nog de twijfelingen van den grooten twijfelaar D A V i D
Ii u ICI E , -ook een' Schot, die zich echter veel minder iterk
uitdrukte dan j o H N S o N. Hij fchreef reeds in 1763
aan den beroemden x U G 0 B L AIR , die eene cordeelkundige Verhandeling over do Gedichten van 0

S S I A

N,

waarin hij derzelver echtheid ten lerkite beweerde , gefchreven had : „ Hoezeer uwe Verhandeling geprezen
„ wordt , twijfelen toch nog velen aan de echtheid van
,, o S s I A N , en velen verwerpen die met verachting en
„ verontwaardiging , als een tastbaar , onbefchaamd be-
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„
„
„
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drog . Dit gevoelen is onder de letterkundigen te Londen het heerfchendc geworden ; en ik voorzie , dat ,
indien het met deze gedichren zoo voortgaat, z!y binnen weinige jaren ter zifde gelegd en geheel vergeten
zullen zo~n. Doze algemeene twijfeling wordt nog
zeer bevestigd door den ongerijmden trots en eigenzinnigheid van M A C P H E R S O N, die zich niet verwaardigt iemand, die aan zijne waarheidsliefde twijfelt , to voldoen ; en ik moet bekennen , dat , fchoon
ik vele b~ftondere redenen heb , om deze gedichten
voor echt to houden, meer dan eenig geletterd En• gelschman kan hebben , ik echter niet zonder zwarigheden op dat ftuk ben ." Daarop verlangt hij van
• righeden
Dr . B L A I R , dat deze getuigenisfen , (niet bew!7zen)
voor de echtheid der gedichten van o s s I A N , en derzelver lange inflandhouding in den mond des yolks federt de derde Eeuw,, zal leveren . Hot zou daarbij niet
genoeg zijtt , dat Bergfchotten, hetzij leeken of geestelijken , zeiden dergelijke gedichten gehoord to hebben ;
want niemand tw~felde, dat er overgeleverde gedichteii waren, waarin de namen van o s s I A N, F I N G A L,
0 s C A R en G A U L in ieder couplet voorkwamen ; maar
dat die gedichten dezelfde waren als de door 0 s s I A N
uitgegevene . Doch B L A I R , hoezeer zich eerst daartoe
genegen verklarende, nam met de daad de uitdaging van
H U M E niet aan , en bet bleef voor lateren tijd bewaard,
de zwarigheden van dezen ten voile to zien oplosfen .
De twijfelingen duurden dus voort, to meer daar M A CP H E R S O N ondertusfchen naar Florida in Noord-flmerika ging , waar hij , zoo gezegd word , eenige der verlangde handfchriften zou hebben verloren . Dit alles diende niet, om de zwarigheden to verminderen . Hier kwam
nu nog bij bet getuigenis van eenen Hooglander zelven,
die to voren zeer hoog met de echtheid van o S S I A N
had geloopen, W I L L I A M S H A W, kundig in de Galifche taal, waarvan hij zelfs een Woordenboek uitgaf,
en die in 1781 een opzettelijk onderzoek naar die echtheid deed , en beweerde , dat dezelve verdicht moesten
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zajn , maar voornamelijk (in een later antwoord aan den
Heer C L A R K E , den grooten voorilander van den ouden o s s I A N) als hoofdbewijs hierop nederkomende
Beflaat F I N G A L

in het Galisch ?

Dat men hem ver-

en , ingevalle bet oorfpronkelijke kan worden to
berde gebragt , zal ook de tegenftand wel ophouden . De
SchOt L A i N G fchreef : Gedichten van O S S I A N enz .,
toone i

behelzende de dichterl~fte gewrocbten van J . M A C P H E RS O N , 1805 ; en de beroemde Oordeelkundige S C H L EG E L ontkende mede de afkomst der gedichten van o sS I A N, zekerlijk beide zonder zijne taal to verllaan . Naderhand beefs de Franschman P I C HOT , in zijne voyage littIraire en llngleterre et en Ecosfe, zelfs de beroemde W A L T E R S C O T T, (een naam , als Schot en
Schotsch Vaderlander , belangrijker dan die van
JOHN S O N) fterke twijfelingen tegen de echtheid van
den ouden Bard, zoo als wij hem bezitten , geopperd .

warm

Vervolgens beeft de geleerde V 11. r. E It A I N zich onder
de tegenllanders van o s s I A N'S echtheid gefchaard . De
Ileer W . D E C L E R C Q fpreekt , in zijne LWenken omtrent de dichterl% ke loopbaan van B I L D E R D IJ K, (Gedenkzuil Op BILDERDIJK, bl . 12) van BILDERD IJ K'S vertalingen , als „ ftul ken van o S S I A N , of
Dit vraagftuk toch
„ misfchien van M A C P HERS O N .

over de poezij van O S S I A N fchijnt nog onbeflist ,
offchoon de laatfte onderzoekingen het gevoelen van
lien, die de onechtheid dezer gedichten beweren , meer
en meer fchijnen to bevestigen ."
Het blijkt dus , dat op verre na nog niet alle flemmen zich ten voordeele der echtheid van o s s I A N'S gedichten hebben vereenigd , hoewel het ook geenszins aan
warme verdedigers en klemmende redenen ten voordeele
derzelven ontbroken heeft , tot dat de echte uitgave van
het oorfpronkelijke alle twijfelingen fcheen to moeten doen
verdwijnen ; gelijk nu blijken zal , wanneer wij eerst de
in- en daarna de uitivendige bewijzen voor die echtheid
zullen befchouwen en aandringen .
„
„
„
„
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Vooreerst was M A C P H E R S O N, mag men wel zeggen , geen waar Dichter . Nimmer heeft hij , zoo verre
men weet ,

gelfche

Galifche ,

en flechts zeer dagelijkfche

En-

gedichten geleverd . Hoe zou nu zulk een man

de verhevenfte dichtftukken zelf hebben kunnen vervaardigen ?

Hot zal ons naderhand blijken , dat zijne ver-

letterl9ken Galifchen tekst ,
Hoogduitfche overzetting door A H Lw A R D T bezitten, to kort fchiet in fchoonheid en kracht,
hoewel overal de zin in de hoofdzaak volmaakt met dien
taling , vergeleken met den
waarvan wij eene

van M A C P H E R S O N ftrookt , en flechts vrij is van nuttekkolCe en verzwakkende

epitheta

des Vertalers . Maar

wij behoeven Been ander getuigenis voor de voortrefFelijkheid van het door M A C P H E R S 0 N medegedeelde ,
dan de algerneene toejuiching van geheel

Europa, en de
Europifche

veelvuldige overzettingen in genoegzaam alle

talen , gedeeltelijk door waarachtige Dichters , ja Dich.
ters van den eerften rang . Zou iemand niet in ftaat zijn,

op zijn' eigen naam
gen ,

jets dragelijks to voorfchijn to bren-

maar wel op den naam van

een' ander'

meester-

ftukken , door de geheele befchaafde wereld toegejuicht ,
kunnen dichten ?

Dit zou een zielkundig wonder zijn,

veel grooter dan de lange bewaring der gedichten van
O S S I A N

in

P H E R S 0 N
ten zijn ,

het geheugen der

Kaledoniers . M

A c-

zou een der grootfte Dichters hebben moe-

indien hij zich zoo goed in den toeftand der

Maatfchappij van die afgelegene tijden had kunnen verplaatfen ; indien hij zoo altijd het
her

abfiracte

gezet had ;

concrete

in plaats van

de eenvoudige zeden van then

tijd ; de afwezigheid aller weelae en zelfs gemakken (door
op een fchild to ilaan of door een' luiden kreet worden
de krijgslieden zamengeroepen) , de vrijmoedigheid in ei_
gen lof der helden , bet gemis aller krijgstucht, zoo volmaakt in den geest van dien tijd ,

zoo ads h!j z~Yn mocst,

had gefchilderd, en daarbij nimmer uit zijne rol was gevallen ,

zoodat men hem op hedendaagfche denkbeelden

had betrapt . Daarbij draagt de

fl yl ,

die geene kurlftige

overgangen kent , kort , afgebroken is , gelijl. alle voort-
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brengfelen dier ruwe tijden van dat barre klimaat, waar
de rederijkheid, door bet fchoone klimaat van Ionie begunftigd , niet to huis is , alle kenteekenen van hooge
oudheid. Zal M A C P H E R S 0 N ook dit nagebootst hebben ? Dan moesten wij toch in zijne eigene gedichten
erkende bewijzen zien van een hoog poetisch Genie , dat
zich nimmer verloochent ; dat bij H O M E R U S zoo wel
in den Kikvorsch- en Muizenkri g , en in de ergerlijke
historic van v E N u s, MARS en v U L C A N U s, als in
'de verhevenfte tooneelen der Ilias ; bij SHAKESPEARE zoo wel in den Zomernachtsdroom en deszelfs grillen, als in HAMLET, MACBETH en OTHELLO
en ook in de Sonnetten overal den klaauw der leeuw vertoont . Maar neen, hier de middelmatige, naauwelijks gelezene , thans geheel vergeten Dichter, daar de lieveling
van bet Publiek, die tevens juist aan de grootfle geesten , gelijk wij ftraks zien zullen , bet meeste behaagt .
Ook de toon des Dichters is een nieuw bewijs voor
de echtheid . Men heeft WT A C P H E R s o N beticht , dat
hij in zijne beelden onbefchaamd H 0 M E R U S, den
Bijbel en M I L T O N geplunderd heeft . Ware dit zoo ,
dan zou meermalen de onderfchnniver de woordenvrijheid,
de praatachtigheid en vrolijkheid van den betninnelijken
Wie zbd copieert of
lonifchen Zanger hebben gehad .
fteelt , als bier onderfteld wordt , die laat bet niet bij
enkele beelden , en valt van tijd tot tijd uit den gekozen' toop in een' anderen . Maar nu zie men de eenvoudigheid en zelfs eentoonigheid met zoo veel verhevenheid , doch tevens fomberheid van beelden vereenigd,
als joist bier bet geval moest zijn, waar de Natuur
trotsch , ftatig , maar eenzelvig is, de Natnur der nevelen , der rotfen , der heiden , der meiren en van bet
golfgeklots , die juist cen Schoisch Natuurdichter kenfchetfen , in tegenoverftelling van den beeldrijken , yrolijken H o M E R U s to midden der Natuur van het lagchende Ionie. 0 s s I A N'S heiden zouden meer van den
driftigen , wrokkenden A C 11 1 L L E S, van de onderfelde
barbaarschheid aller onbefchaafme volken in den oorlog
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gehad hebben ; hij zou zijn bedrog meer gevernist, en
zulke denkbeeldige helden , heeds zacht en menfchelijk
omtrent de verwonnelingen en flechts voor gewapenden
vrecsfelijk , niet hebben ten tooneele gevoerd .
1\/Taar nu de Bijbel en Al I L T 0 N ! Zijn deze misfchien bronnen van den verdichter geweest ? Hiertegen
verzet zich eene andere eigenaardigheid der gedichten van
o s s I A N . Wat is de ziel , de geest van den Bijbel ,
zonder welke die terilond in bet niet vervalt ? Het
denkbeeld van 6enen almagtigen , alwijzen , algoeden
Schepper van Hemel en Aarde , van Zijne onmiddellijke ,
allerbijzonderfle zorg voor de menfchen , die Hij Diet alleen gefchapen heeft, maar ook onderhoudt en beftuurt,
zoo dat zonder Hem geen muschje op aarde , Been hair
van ons hoofd valt ; van eenen God, van wien wij zijn
afgeweken , maar die ons door herhaalde openbaringen ,
zelfs van den Zoon Zijner liefde, weder tot zich roept,
om ons in eeuwigheid gelukkig to maken . Wat zou de
Bijbel zijn zonder dit denkbeeld ? Geen beeld of bet
zou mislukken , kleur en geur verliezen . - Wat is
D3 I L, T 0 N ? Een waardig dichterlijk navolger van datzelfde Goddelijke boek , waaraan hij zijne gelukkigfte
vindingen , vooritellingen en beelden to danken heeft.
En wat doet nu de letterdief, de plunderaar van beiden ? Hij fielt ons een Yolk voor zonder eigenlajke godsdienJlige denkbeelden . Floe is dat mogelijk ! Kan de
man, die zoo veel aan de Godsmannen der Openbaring
ontroofd heeft, zich geheel - ik ze,g niet van den God
der Openbaring , maar van de invoering eener Godheid ,
hoedanig dan oak , fpenen ? En hoe averegtsch , hoe
onhandig ontrooft hij zich daarmede eene rijkg bron der
verhevenfle fchoonheden , die zelfs H 0 DI E R U S , P I ND A R U S en de Griekfche Treurfpeldichters aan hunne
Goden to danken hebben ! 0 S s I A N kent geene Godheid, of fchijnt die althans niet to kennen . Alles , wat
hij van her bovenzinnelijke weet, is omgang met de geesten zijner Vaderen , die de wolken bewonen , en hem in
den droom of ook buitendien verfchijnen in een nevelge-
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waad . Zullen wij zeggen , dat de verdichter juist dit
met oneindig veel kunst heeft gedaan , om zich verborgen to houden ? Wij mogen dan met R O U S S E A U (die
zulks van een heiligcr onderwerp zeide) wel uitroepen
Mon ami, ce n'est pas ainfi qu'on invenle ! en de verdichter zou to verflandig geweest zijn , om door eene
hooge onwaarfchijnlijkheid - eene zedelijke anomalie in de
wereldgefchiedenis - door volflagen gebrek aan Godsdienst
bij eene hooge mate van deugd en edelaardigheid in een'
Nat van onbefchaafdheid, lezers tot zich to willen lokken . Maar heeft die flaat van zaken werkelijk plaats
gehad ; was bet eene kortflondige Anarchie in bet godsdienflige, een overgang uit de dienst der Druiden, die
men in Schotland verbannen had , tot de invoering des
Christendotns , aanvankelijk door de Culdeers of kluizenaars gepredikt ; dan ontwikkelt zich alles , en betgeen vreemd en ongeloofelijk fcheen, wordt natuurlijk en
geloofwaardig . Daar men nergens eene vergisfing ziet,
zoo als eenen verdichter toch wel eens zou moeten ontfnapt zijn ; daar er in geen der gediehten, ten getale
van 23, met 14 of 15000 verzen , een enkel woord van
eene Godheid gefproken wordt, (behalven eene toefpeling op de eerdienst der vijandel~lke Scandinaviers) zoo
mag men eensdeels wel de onmogelijkheid onderflellen,
dat een verdichter der achttiende Eeuw zich van zuik
eene rijke bron , als godsdienftige denkbeelden zijn, ter
verrijking van zijn week zou hebben veriloken , en aan
den anderen kant, dat deze Gedichten aan de Middeleeuwen , toen eene kwalijk gewijzigde godsdienftigheid
de fpil was, om welke alles zich draaide , bun beflaan
zouden hebben to danken . Eindelijk heerscht er eene
herhaling van beelden , die in den ouden Bard, te midden zijner woeste natuur , van alle de voordeelen des
akkerbouwenden , ja des herderlevens , en van een bekoorlijk landfchap veriloken, zeer wel to verklaren is ;
die men echter niet denken zal , dat een verdichter uit
de zoo weinig eenvoudige , zoo zeer naar fieraden jagende achttiende Eeuw zich zou hebben opgelegd, alleen
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oin to doen gelooven , dat niet hij , maar een herfenfchimmig wezen uit de vierde Eeuw , de dichter van zoo
veel fchoons was !
Doch wanneer nu alles zamenloopt , om ons in deze
Gedichten eenen Bard van v66r anderhalf duizend jaren,
niet eenen hedendaagfchen Dichter to doen aanfchouwen ,
dan , maar dan ook flechts , is de geestdrift to verklaren
die geheel bet befchaafde fmaakvolle en dichtlievende Europa voor deze Gedichten heeft opgevat, en die in een
uit plaatfen van H o M E R v s, den Bijbel en M I L T O N
zamengelapt werk , met eene dofs nevelbeelden gemengd ,
onmogelijk zou zijn to verklaren geweest . De grootfle
vernuften in Engeland, Duitschland en Nederland bewonderden o s s I A N . B L A I R gaf een fraai vertoog
over hem nit, en toonde daarin , uit inwendige bewijzen,
de echtheid der dichtflukken aan . De eerfle Geriln van
Duitschland fpraken met vuur van den Schotfchen Bard.
Men kent bet gezegde van G 6 T H E in den IVerther
O S S I A N hat in meinem Herzen den H O Di E R verdrungen . Welch eine Welt , in die der Herrliche inich
fuhrt ! H E R D E R fpreekt , in bet vierde Deel der Ideen
en in den Geest der Hebreeuu1fche Poezij , met niet minder levendigheid over den Kaledonifchen Diciater . Hij
noemt o S S I A N brooder van J o n in de perfoonverbeeldingen , en haalt heal dikwerf met 110 M E It U S in eenen
adem aan , als twee der verhevenfle Dichters , die immer
beflaan hebben . In zijn fiber O S S I A N and die Lieder
aller Yolker , (in bet 7de Deel zijner eesthetijehe werken , voor zijne Yerzameling van Liederen der onderfcheidenc Tlolken gedrukt) duidt hij met de krachtigtle
trekken de vereischten van eenen waren Natuurdichter
aan , en vindt die in O S S I A N volkomen verwezenlijkt .
Hij fchrijft aan eenen vriend, die to voren hardnekkig
aan de waarbcid en echtheid van den Schotfchen o s s IAN twijfelde , en dien hij zelf door inwendige gronden
van bet tegendeel overtuigde ; hij , de fijngevoelige kenner van hetgeen den waren, onnavolgbaren Dichter der
Natuur kenfchetst, geiijk hij in de reeds genoemde ver-
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zameling van volksliederen getoond heeft ! Op eene zeereis , to midden van een' florm , in gevaar van eene fchipbreuk , daar las , daar gevoelde hij o s s I A N ! En zulk
eene ziel , in die oogenblikken , to roeren , dat zou
een bedriegelijk verdichter van oude liederen hebben vermogt? - Ook SCHILLER, WILLIAM JONES,
S P R E N G E L en G I B B O N fchijnen aan geene verdichting to denken (de laatite is echter niet zonder twijfeling .) S U L Z E R befchrijft o s S I A N als Held en Dichter to gader met ware geestdrift , en vooral als grootmoedig en edel mensch , en als kiesch en waarlijk teeder
omtrent de fekfe , to midden van den flaat van onbefchaafdheid zijns yolks . „ Dit alleen," voegt s u L Z E R
er bij, „ moet ons den Dichter reeds hoogst merkwaardig dig maken ; maar als wij hem hebben leeren kennen ,
„ dan gevoelen wij ons met bewondering en hoogachting voor zijn genie en karakter en met liefde voor
ting
„ zijn edel hart geheel doordrongen . Men zou zich
„ derhalve grootelijks bedriegen, indien men van onzen
„ Bard eenvoudige verhalen zonder poezij , geestverrukking en zedelijke fchildering verwachtte, gelijk eenige
king
„ der historifche liederen uit de Middeleeuwen . 0 s s I„ A N'S lleldenliederen zijn ware poezij, en wel in den
„ ftaat der volkomenfle rijpheid . Maar in bet helden„ dicht zijn wij de manier, waarop H o nx E R u s bet be„ handeld heeft , en waarin hem V I R G I L I u s en de
„ nienweren, elk naar zijn bijzonder genie, gevoldd zijn ,
„ zoo zeer gewoon , dat wij ons bij het lezen der hel„ dendichten van o S S I A N als in cen geheel vreemd land
„ bevinden ." (Dit laatfle is een i1ellig bewijs voor de
echtheid van 0 s S I A N ; immers hoe zou een hedendaagsch Dichter zich zoo geheel in eene vreemde wereld , van de Hemerifche zoo wel als Bijbelfche en tegenwoordige geheel verfchillende , bebben kunnen verplaatfen ?) -- B I L D B R D IJ K , die zoo gaarne vrij a!gemeen aangenomene gevoelens tegenfpreekt, werd echter pier door de kracht der waarheid en van zijn dichterlijk gevoel gedrongen , den ouden Bard regt to doen .
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In zijn fluk over O S S I A N (achter de vertaling des
FINGALS) zegt hfj :
„ Wanneer MACPHERSON
„ zijne vertaling van O S S I A N ee.rst in hct licht gaf,
„ was geheel Engeland in de weer , om deze dichtfluk„ ken als door hem verdicht uit to kraaijen . Ben be„ drijf des to fchreeuwender, daar ieder zich in de
„ naburige berglanden van hunne echtheid kon gaan
„ overtuigen , waar men ze overal als voorouderlfke
„gedenkflukken hoorde zingen ; waar duizendenzevan
„ buiten kenden , eenige huisgezinnen ze in twee- en
„ drichonderdjarige handfchriften bezaten, de zoo al„ gemeene als onafgebroken overlevering ze bekrachtig„ de , en de taal zelve , vergeleken met die van andere
„ oude dichtflukken, hunne ottdheid bewees . In alle
„ andere landen ware eene diergelijke algemeene verzet„ ting tegen het gezond verfland onmogelijk geweest ;
„ maar de Engelschman droomt niet dan van ondergefchovene flukken ." (F I N G A L , Ilde D . bl . 73 , 74 .)
B U R G E R, eenmaal de Lievelingsdichter van Duitschland
en Vertaler van H o M E It U S , bragt ook uitgelezene
flukken van O s S I A N over . C E S A R O T T I, een der
uitnemendfle klasfieke Geleerden en Dichters van Italie,
beroemd door eene hcerlijke vertaling van H o DI E R u s ,
heeft ook zijnen tijd befteed aan eene Italiaanfche overzetting van o s s I A N , die als eene der besten gekeurd
words, en tevens de echtheid der dichtflukken verdedigd
in een uitvoerig betoog . De grootfte kenners der Oosterfche talen , die , wanneer M A C P H E R S 0 N letterdief
uit bet Hebreeuwsch of 4rabisch gewcest was, dadelijk
bet bedrog zoude hebben befpeurd, prijzen o s s I A N
hoog . S C H L L T E N S zegt in zijne Perhandeling over
het Genie der 4rabieren , zakelijk het volgende : „ Zou
„ de flovende zonnewarmte alleen bij de drabieren die
„ verbeeldingskracht en beeldrijkheid , die in hunne poezij
„ uitblinkt , doen ontflaan ? Maar wat heeft dan datzelfde
„ vurige Genie, diezclfde verbeeldingskracbt bij o s S I A N
„ en de avenge oude Barden order den kouden Noord .
„ Men kernel voortgebragt, wier poezij zoo weinig van
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de ilrabifche verfchilt , dat men dadelijk (behalve de
beelden : deze toch hangen van bet plaatfelijke af) een
gelijkfoortig vernuft herkent en bewondert ? Of zouden
wij den uitgever M A C P H E R S O N van fnood bedrog
verdenken , alsof hij die gedichten voor oude had uitgevent , weinig bedenkende , hoe weinig zij ftrooken met
de koude van bet Noorden? Zoo denken fommigen,
van welke ik verre verfchil . Z66 is toch de oudfte poe„ zij , de 14rabifche zoo wel als andere ; en gelijk kinde„ ren, door nieuwe gewaarwordingen getroffen, zulks vurig
„ uitdrukken , zoo is bet ook met den kinderlijken leeftijd
„ der menschheid ." R A u heeft o s s I A N zelfs , in eene
openlijke redevoering , met bet back job en met H o M ER u s vergeleken (in 1799) . De kunstregters E I C HHORN, BOUTERWECK en GREGORY gelooven
(de eerfte althans voorwaardelijk) aan de echtheid . De
eerfte houdt , in zijne Gefchichte der Literatur, wel
de bouwflojfen van i A C P H E R S 0 N'S uitgave voor echt,
doch denkt , dat de verzamelaar zich in de zamenftelling
eenige vrijheden zal hebben veroorloofd ; maar ftellig
zegt hij , dat onder de Celtifche gezangen eenigen in den
mond der Schotfche Hooglanders den tijd overleefd hebben , waaruit IvI A C P HER S 0 N in de j ongfte tijden eenige overblijffels redde , en onder o s s I A N's naam tot
grootere en l leinere gedichten zamenitelde . (Dit werd
v66r de uitgave van den grondtekst gefchreven .) De
zoo beroemde wijsgeerige Geneesheer G R E G O R Y, die,
als Schot en Hoogleeraar to Edimburg, een zeer bevoegd
getuige was , zegt , in zijne Vergelffking van den ftaat
„

„
„
„
.,
„
„
„

en de vermogens des menfchen met die der dierl/ke we-

na de voordeclen van 's menfchen toeftand in de
zoogenoemde Heldeneeuwcn to hebben opgefomd : „Den
„ zeer fchoon beeld van dezen ftaat der Maatfchappij
„ vertoont zich aan ons in de werken van o s s I A N . Hier
„ ontmoeten wij menfchen , welke then hoogen geest van
„ onafliankelijkheid, die verhevenheid en waardigheid
„ van ziel , die verachting des doods , die geliechtheid
„ aan vrienden en Vaderland bezitten , weU de gedachreld,

71

VAN OSSIAN .

• tenis van Griekfche en Romeinfche helden onfterflijk
• gemaakt heeft . Maar waar zullen wij de gelijken van
„ o s S I A N's helden vinden in de oude of nieuwe Ge„ fchiedenis , onder de wildf'e en befchaafdfte Natien ,
• ten aanzien van die zachtere deugden des harten , die
„ hunnen heldenmoed verzelden en temperden ? Daar
„ zien wij den ftoutften krijgsmansgeest alleen aange• wend tot verdediging zijner vrienden en van bet Va„ derland . Wij zien daar waardigheid zonder pronk ,
„ moed zonder woestheid , en gevoeligheid zonder zwakheid ..heid Doordrongen met elk gevoel van regtvaardig„ heid en menschlievendheid, maakte dat zeldzame yolk
„ nimmer gebruik van die voordeelen, well a hunne groo„ tere dapperheid of de oorlogskans hun boven hunne
„ vijanden gaven ." (*) Zouden alle die fijngevoelige
kenners van bet fchoone, alle die geftrenge Oordeelkundigen , misleid zijn geworden door een' bedrieger, die
zich nergens dan hier als Dichter getoond heeft ? NAPOLEON BUONAPARTE werd door bet in OSSIAN
heerfchende krijgsvuur in zijne jeugd weggefleept . Zou
een bedrieger dit vuur zoo hebben kunnen opwekken ;
een bedrieger, die nimmer foldaat was geweest ? Zulke uitwerkingen van een ondergefchoven ftuk, hoe listig
ook aangelegd, hebben nooit plaats gehad . Dergelijke
bedriegerijen zijn ten minfte binnen de 30 jaren bekend
geworden, en fommigen, gelijk de valfche Sanchoniathon
en de kwanswijs to Malta gevondene boeken van L I V I U s,
in veel korteren tijd . De valfche K L A A S K O L IJ N heeft
iets ]anger geleefd , maar toch aan bet adelaarsoog van
II U Y D E C O P E R niet kunnen ontfnappen .
OSSIAN
is nu reeds bijna 80 jaren lang bekend, en nog bewljst
niets het bedrog , maar wel zeer veel de echtheid . Wat
meer is : fchrandere Geleerden , die to voren de gezan..
gen van O S S I A N voor onecht hielden , werden nader(*) Zie E I C U 110 R N, Gefch. der Literatur,
GREG O R Y, Works, V. II. Edim . 1788. Preface,
S C 11 U L T E N S,

2 B. p. 779.
p . VI-VII .

Oratio de Ingenio drabum , p . 10-12,
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hand van bet tegendeel overtuigd, zoo als onze beroemde 4rchivarius V A N W IJ N door den Graaf V A N
S A R S F I E L D, en hield zich nu daarvan zoo zeer verzekerd, als hij in dergelijke zaken flechts zou kunnen
begeeren ; hij bewonderde de kracht der groote en zuivere Natuur, die de grootfie Diehters van dit en andere landen psogden to bereiken , fchoon fomt jds vergeefs . N O D I E R , (*) die to voren opzettelijk in een
eigen gcfchrift den O S S I A N van MAC P H E R SON als
het gelukkigfle en luisterrykfle letterkundige bedroghad
willen doen voorkomen , eer hij in Schotland geweest
was , werd in de Hooglanden volkomen bekeerd tot het
gevoelen der echtheid . Bij het hooren opzingen van een
Galisch gezang door cene gemeene vrouw (eene fchuitevoertler) twilfelde hij niet meer aan het beftaan van heldenzangen bij overlevering in dat land . In fpijt zijner
ijdelheid, die ongaarne een vroeger verdedigd gevoelen opgaf, fond hij Schotland to verlaren , „ in„ nig overtuigd , dat M A C P H E R S O N inderdaad zeer
„ algemeen door de overlevering verfpreide zangen verzameld zameld heeft , en , heeft hij die dan ook fomtijds in
„ zijne vertaling verrijkt met de hem eigene levendige en
„ fchitterende kleuren, zoo heeft hij ten Ininfte derzel„ ver geaardheid zeer weinig veranderd . Mag dan ook
„ de Dichter ons niet in alle zone oorfpronkel~kheid
„ zijn ter hand gekomen, of mag een hedendaagsch Dichter zich meester gemaakt hebben van zijne opitellen ,
ter
„ om die met nieuwe fchoonheden to verfieren, het is
„ voor inij belangrijk en aangenaam genoeg, de ftellige
„ zekerheid to hebben van die ontzagwekkende, geftren„ ge fabelleer , die • helden- en oorlogsgefchiedenisfen uit
„ den ouden tijd, en die zekerlijk op maat geftelde ge„ zangen , die zoo flatig en beeldrijk , en die federt vijf(*) Zie den lof van CHARLES N o D I E R bij Prof. L vo F s, in deszelfs uitmuntende Aanteekeningen op u L A I R,
die zoo vele treffende voorbeelden bij de voosfchriften des
kunstregters voegen .
I.
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„ tien Eeuwen in het geheugen des menfchen bewaard
• zijn . Het zou nog vreemder zijn , dan dot ze zoo
„ lang bewaard in de herinnering zijn overgebleven, in„ dien zij waren verloren gegaan bij een yolk , dat veel
• prijs ftelt op zijne herinneringen, dat daaraan reeds
„ alle voorwerpen , alle gebeurtenisfen , alle natuurtoo„ neelen verbindt , en eene taal bezit , die finds onheu„ gelijken tijd onveranderd is gebleven ." (*) - Dit
brengt ons . tot de uitwendige bewijzen .
(*) N O D I E R, , Promenade de Dieppe aux Mantagnes
d'Ecosfe, Paris 1821 . p . 257-261 .
(Het vervodg hierna .)

VERSLAG VAN HET BEZOEKEN EENER ZOOGENAAMDE SALLE
D'ASILE
PARIJS,

(BEwAAR- OF
TER

KLEINE - HINDERS CHOOLTJE) TE

AANPRIJZING VAN DE MEERDERE LIITBREt-

DING, AAN SOORTGELIJKE INRIGTINGEN HIER TE LANDE TE GEVEN, BIJZONDER TEN BEHOEVE VAN

WIN.

VERMOGENDEN, MET VELE JONGE .KINDEREN
EZWAARD .

Bet vale Met to onckennen ," zegt de Steller van bet Verflag aangaande de Klein e-Kinderfcholen to Deventer (*), ,, dot,
niettegenflaande den bloei van bet lagere Schoolwezen in Nederland, de opvoeding van kinderen beneden de 5 of 6 jaren, die tot de gewone fcholen nog niec kunnen worden toegelaten, tot dusver in eenen min gunfligen coefland is gebleven . " Geen wonder dan ook , dot men, in de laatfte jaren, op bet voorbeeld der zoogenaamde Infantfchools in Engeland, Kinder-Bewahr-llnflalten in Duitschland, en dergelijke fchooltjes ce Brusfel, ook in Oud-Nederland, met name
„

(*) Nieuwe Bgdragen ter bevordering van het Onderwo~s,
ewz . Julij 1836. bl . 625.
F
MENGELW . 1839. NO. 2 .
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to Zwolle (*), Deventer (t), Rotterdam (S), 's Hage , alsmede binnen ImJlerdam, zich aanvankelijk tot bet weldadig
doel vereenigd heeft, om, ter vervanging van de alhier tot
dusver beftaande, doch hoogst gebrekkige Kleine-kinder- of
zoogenaamde Matresfen-fchooltjes , betere inrigtingen daar to
itellen, onder den naam van Bewaarfchooltjes, waar kinderen, ook beneden 'de 5 of 6 jaren, inzonderheid van minvermogenden, worden opgenomen . Ook de Maatfchappij Tot
Nut van 't 41gemeen fchreef daartoe , met bijzondere aanprfizing, nog kort geleden, eene prijsvraag nit (*) . De aandacht der Betturen en van bijzondere perfonen fchijnt zich
op doze zaak al meer en meer to vestigen ; zelfs mag men
achten, dat bet, bij eene gefchikte aanleiding en gelegenheld, aan geene krachtdadige bijdragen van meervermogenden ontbreken zou, indien daardoor de Bewaarfchooltjes,
inzonderheid voor de meest behoefdge Armenklasfe, meerdere uitbreiding konden erlangen . Die aanleiding fchijnt men
nog flechts of to wachten, om met milde hand gereed to zijn .
Zeker is bet, dat, bij den tegen .woordigen ftand van bet la .
gene Schoolwezen, de noodzakelijkheid der Bewaarfchooltjes ,
als eene kweekhof van bet verder lagere Onderwijs van Armenkinderen, thans meer dan ooit gevoeld wordt . Men is
(*) Zie bet Tweede Verflag van den (hat der Scads ArmenInrigting to Zwolle , op den 1 Aug . 1834, uitgegeven van we .
ge de Regering dier Scad .
(t) Nieuwe Bijdragen voormeld, bl . 625-636 .
(§) Van deze vindt men een verilag in de Revue des Familles, 4mflerdam , 1837, bij V A N D E R V I N N E uitgegeven,
bi . 7 en volg . door VICTOR c o v s I N gefleld .
(,) Punten van Befchrijving, voor de dlgemeene Vergadering der Maatfchapp j Tot Nut van 't 4lgerneen, bI . 102, en
Lijsten, houdende Ontwerp-Prijsjlofen, voor 1837, bI . 76. Ook
de Heer B RUN 0 T I D E M A N, in zijne voorcreffelijke Redovoering ter opening van de Algemeene Vergadering van bet
voorkden jaar, noemde, bI. 22, de Bewaarplaatfen voor klei-

ne Kinderen onder de hoogstnuttige Inrigtingen , aan den
loffelijken ijver van de Leden der Departementen verfchuldigd , en welke wij gelooven , dat aan de algemeene perfoonlijke medewerking der Leden dezer Maatfchappij mag blijven
aanbevolen. Ook to llrnkern beproeft het Departement de
zaak .
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hetten minfte omtrent bet ondoeltreffende der beftaande Kleine .
kinder- of Matresfen-fchooltjes (waarvan ook doorgaans, bin .
nen de meeste fteden, de minvermogenden, wegens to hooge
fchoolgelden , geen gebruik kunnen maken) , over 't algemeen
eens . Als laag van verdieping, of aan de flraat gelegene keldertjes, geven zij den kinderen ook to veel afleiding, en lok.
ken zelfs de ftoring of fpeelfchen euvelmoed der voorbijgan .
gers Wet zelden ult . Gefchikte verblijf-, bewaar-, oefenings- of ontwikkelingsplaatfen zijn de beftaande Kleine-kinderfchooltjes, zoo als die tot dusver hier to lande befton .
den, althans Wet . De goede ffrekking der zaak alzoo meer
algemeen erkend zijnde, eisch .t zij flechts nog meerdere be .
kendheid onder bet publiek, om de belangflelling al meer en
meer op to wekken, en tot werkelijke daarftelling dier In .
rigtingen to dienen .
Het doel der Bewaarfcholen is in de door ons aangebaalde
gefchrifren nader en uitvoerig uiteengezet . Het zou overbodig zijn, veel daarbij to voegen . Men moet die fchooltjes
zelve zien , om zich derzelver inrigting en nuttige ftrekking
refit goed voor to ftellen . Doch, om van dit nut bier flechts
een' kleinen wenk to geven : indien her algemeen voor een der
moeijelijkst op to losfene vraagftukken door den Armenverzorger gerekend words , hoe weduwen, of in 't algemeen ouders, met vele zeer jonge kinderen bezwaard, door de zorg
voor hunne kinderen aan hunne woningen gebonden, en ech .
ter, buitenshuis, werk en brood moetende zoeken, aan den
kost to belpen, dan fchijnt bet mij toe, dat hierin inderdaad
niet beter to voorzien is , dan door de oprigting, van wege
of onder toezigt der Regering, of door particulieren, van
Bewaarfcbooltjes, waar de kinderen in ruimere localen, dan
in de vochtige fchoolkeldertjes , al fpelende leeren en ont .
wikkeld worden ; terwijl zij sevens van de ftraat geweerd,
en, tot opfcherping van veriland en oordeel, nuttig en aangenaam bezig gehouden worden . De ouders , inzonderheid
behoeftige weduwen, kunnen dan middelerwijl buitenshuis het
noodige verdienen, of, ziek zijnde, de kinderen onder goede
zorg rekenea . Zij zijn dan niet genoodzaakt, dezelve aan
achtelooze buren, of geheel aan zichzelve, dat is, aan de
fchromelijkfle gevaren, van brand als anderzins, bloot to geven . Menigvuldig toch zijn de voorbeelden van ongeluklren,
in den jongften tijd, door bet alleen tehuislaten van zeer j on .
ge kinderen door hunne ouders, veroorzaakr. Hoe dikmaals
F 2
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ins men dezer dagen, in de Nieuwspapieren, van jonge kin .
deren , welker kleederen, in bet afzijn der ouders , vuur hadden gevat, waardoor zij bet grootfle gevaar liepen van ce
verbranden, of ook werkelijk verbrand zijn ; iets, hetwelk
des winters, bij flrcnge koude , nog ligter plants kan vin den . - Men flicht alzoo door de Bewaarfchooltjes, voor de
meest behoeftige kinderen en ouders tevens, nut, en verfchaft
aan beide eene wezenlijke toevlugt , eene weldadige ouderfleuning, die men hun anders, zelfs bij den ruimilen geldeiijken onderfland , voortdurend niet kan toebrengen , tenzij
men, waartoe flechts allerzeldzaamst de gelegenheid beflaat,
in bet volledig onderhoud van bet ganfche gezin voorzie .
Ik was dikwijls in de gelegenheid, mij van bet wenfchelijke
eener meer algemeene uicbreiding der Bewaarfchoolties , inzonderheid voor de meestbehoeftige Armenklasfe, bij ondervinding to overtuigen, en van bet veelvuldig nut, hetwelk
dezelve ook in andere opzigten konden hebben . De eerfle
vorming, de eigenlijke kern van bet onderwijs, kan niet to
vroeg in acht genomen worden ; en zoo bet waar is , dat in
de eerfle opvoeding en bet eerfle onderwijs de eigenlijke
grond voor bet volgende leven en geluk gelegen is , zoodat
bet zelfs uit naauwkeurige flatistieke waarnemingen blijkt,
dat men op die plaatfen, waar een doeltreffend onderwijs en
zorg voor de opvoeding plants vinden, eene groote vermindering van misdaden befpeuren kan, (gelijk nog onlangs door
den Hoogleeraar Mr . C. A . D E N T E x (*) is aangetoond)
dan kan voorzeker die goede zedelijke grond net to vroeg
gelegd worden . Ook D E G E R A N D o, (t) die zoo voldingend bewezen heeft , dat de ware Armenverzorger een Armenbezoeker wezen tnoet, getuigt, pag . 151 : „ Plus on
etudie les caufes do l'indigence , et plus on reconnait quo le
defaut d'education est celle qui fait le plus de criminels .

Ik werd omtrent bet boven aangevoerde volkomen bevestigd bij bet toevalligerwijze bezoeken van eene zoogenaamde
Salle d'afsle to Pares , en federt kwam dikwerf de gedachte
bij mij op , of wij Nederlanders , die ten opzigte van bet
lager onderwijs ons anders beroemen mogen, aan vreemden
een zoo loffelijk en door henzelve erkend voorbeeld to ge .
(*) Over Statistiek van Strafvordering, in de Bijdragen
tot Regtsgel. en Wetgev . 1838 . No . 3 .
(t) In deszelfs voortreffelijk work : Le Vifsteur du -Pauvre, 3e Edit . Paris, 1826 .
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ven, echter, ten aanzien . van de meerdere uitbreiding en algemeenheid der Kieine-kinder- of Bewaarfchooltjes voor de
meestbehoeftige Armenkinderen, niet erkennen moeten achter
to flaan ; of er niet werkelijk to then opzigte eene gaping in
bet lagere Schoolwezen bij ons beflaat ; en of de Armenkinderen doorgaans nier to laat en to ongelijk van jaren op de
Scholen worden toegelaten ; of alzoo eene Inrigting, van
hooger hand of door particulieren daargefleld , niet allerwenfchelijkst ware, waarbij kinderen beneden de 6 of 7 jaren
geregeld wierden opgenomen en tot de eigenlijk gezegde latere Armenfcholen opgeleid , zoodat er van den aanvang af,
tot aan bet geheel eindigen hunner fchooljaren toe, een geregelde gang gevoigd wierd, en er geen tusfchentijd of gaping in bet lager onderwijs beflond (*) .
Mogt bet navolgende Verflag omtrent eene door mij bezochte Salle d'aftle to Parijs ter nadere bevestiging van een
en ander kunnen dienen en ten goede ftrekken, zulks zou mij
ten hoogee verheugen, al is die bijdrage dan ook nog zoo
gering. Welligt wekt de mededeeling bij anderen den lust
op , om, met beter en vollediger kennis toegerust, bet nuttige der zaak nog meer algemeen to doen erkennen, en, waar
bet bier vooral op aankomt, daartoe door befluur of middelen in flaat gefteld, de uitbreiding zelve der Bewaarfchool .
ties zoo veel mogelijk to bevorderen .

Met welk een genoegen herinner ik mij de verpoozing
en aangename verrasf ng binnen bet woelige en prachtige
Parijs, mij van uit de weelde der grootfche wereldilad op
ddns verplaatst to zien binnen eene Armenfchool van alle
zeer jonge kinderen, door eene weldadige vrouw geflicht !
Nimmer zal mij de herinnering, de diepe indruk, welken dit
fchouwfpel op mij maakte, ontgaan . Hoe betooverend oog
en oor binnen Parijs gefireeld worden ; war kunst en fmaak
ook mogen toebrengen, om ons ddir to boeijen, - bij, die
(*) Een eerfle Leermeester van eene der talrijkfle Scads
Armenfcholen alhier verzekerde mij , dat hij nimmer gehoorzamer, bevattelijker, rustiger, meer ontwikkeld kind op de
fchool gehad had dan ddn, hetwelk terflond van een Bewaarfchooltje tot de Armenfchool was toegelaten ; en dat bet alzoo wel wenfchelijk ware, dat de Bewaarfchooltjes, op rulmere fchaal ingerigt, zich aan de Stads Armenfcholen aanfloten .
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er de tseldadige inrigting der Ziekerhuizen , der Invaliden,
en vooral ook de minder bekende Salles d'aftle bezoekt, zal
er al bet overige to liever om genieten en to beter om waarderen, als hij ziet , hoe de Franschman , bij alle zorg voor
lust en eigen genot, echter ook liefderijk en doeltreffend den
Armen gedenkt, ja met daden ftaaft, dat, zoo als de voor .
treffelijke Bijbelfchrijver voor de Jeugd getuigt, de ware lief
dadigheid,, om nut to ffichten, gepast meet zijn ! (*)

Bet was door de heuschheid van den Heer c o Q U E R E L,
Predikant bij de Gereformeerde Gemeente to Parijs . , dat de
gelegenheld mij verfchaft werd, den Beer M o N T A N D o N, Eerflen Sufragant bij dezelfde Gemeence, to leeren kennen, en met
dezen , in eene der vcrwijderdfte en meest verarmde wijken
Bier find, de Armenfeholen to bezoeken . Ik had mij voorgefleld, de eigenlijk gezegde Stads Armenfcholen, zoo als die to
Amflerdam en elders gevonden worden, to bezigtigen, zonder
van bet beftaan van nog andere Armenfcholen, voor kinderen beneden de 6 4 7 jaren , toenmaals eenige kennis to dragen . Ik bezocht dan eerst eene zoodanige eigenlijk gezegde Stads Armenfchool , voor kinderen boven de gezegde
jaren ingerigt. Ik vond deze in eenen zeer ongunfligen flaat,
en veroorloof mij to eer, zuiks hier to getuigen, omdat de
klagten deswege der Par j zenaars zelve, vooral ten aanzien
van bet lager onderwijs buiten Paris, genoeg bekend zijn .
Men volgde er bet zoogenaamde we6rkeerig of onderling onderwijs (Enfeignement mutuel) . De Moniteur, of Scholier .
meester, fond er, midden in eenen kring zijner medefchoolgangers, hun, zoo bet heette, les to geven . Maar hoe?
Z66, dat de kinderen zelve hem gewis ter naauwernood verfaan konden, en ik ten miufe, ondanks de meeste infpanning, nit den mond des lesgevers geen enkel woord duidelijk
onderfcheiden kon . De Meester of Directeur zelf dezer Armenfchool bleef veel to lang met ons in gefprek, en lief
zich middelerwijl nan zijne fcholieren in bet minst niet gelegen liggen ; hij liet bet alles op de Moniteurs of Kweekelingen aankomen . Op mijne vraag : of zich dat alles zoo maar
geleidelijk, zonder deszelfs eigen toezigc, fchikte ; of dat alles
maar zoo buiten deszelfs eigene bemoeijing zijn' gang kon gaan?
wend mij, geheel naar den Franfchen trant, geantwoord :
(*) V .1, N D
9de Boofdftuk .

E R P A L M,

Bijbel voor de Jeugd, XXfte Stuk .
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„ Och ja, Mijnheer ; dat gaat altoos maar zoo geftadig en
„ van zelf zijn' gang I" (Pardonnez, Monfleur; cela marche toujours!) Als proeven van de vorderingen der kinderen werden mij teekeningen getoond, die er flijf en fiechc uitzagen,
waarvan de voorbeelden veei to moeijelijk en uitvoerig waren, en die buicendien verre boven de bevatting en behoefte
van Armenkinderen waren . - Maar welke was nu mijne verwondering, toen ik daarop van bier met mijnen leidsman eene
Salle d'afile binnentrad ! Schoone naam , aan deze Inrigting
gegeven ! Hec was inderdaad een zeer ruim locaal, hetweik
in waarbeid eene zaal, en' met voile regt een toevlugtsoord
voor Armenkinderen , ter verligting hunner ouders, heeten
mogt. Deze Bewaarfchool met de even to voren bezochte
Armenfchool vergelijkende, bleek mij duidelijk, hoe er cusfchen de verfchillende trappen van bet lager onderwijs , tusfchen de particuliere inrigting der Salles d'aftle en der Stads
llrmenfcholen, alle verhouding ontbrak ; zoodat bier juist
bet tegendeel plaacs vond van hetgeen behoorde, namelijk,
dac de ontwikkeling, op den laagften trap dier fcholen ge .
noten, in plaats van op de volgende Armenfcholen toe to
nemen, inregendeel noodzakelljk moest afnemen en vervioeljen .
Binnen deze Salle d'afsle zag ik de kinderen, ten getale
van wel driehorderd, zoo jongens als meisjes, op een breed
amphitheater in lange -rijen of halfronden naast elkander gefchaard, zoodat de meester, vbdr hen flaarde, alien met
den' oogopflag overzien kon . Men kan 21ch dit luchtig,
licht en ruim vertrek niet becer voorflellen, dan wanneer men
zich den vorm van bet amphitheater to binnen brengt van de
gehoorzaal voor de Natuurkunde der Maatfchappij : Felix Merids, met dit verfchil, dat bier, in de Salle d'af7le, de banken van bet verheven halfrond niet in bet midden, maar op
bet einde eener lange zeal geplaatst waren. Deze inrigting
van een amphitheater fcheen mij uitnemend gefchikt, omdat
de kinderen , bij klimmende rijen naast elkander geplaatst,
den meester alien even goed zien konden , daartoe niet behoefden to reiken , elkander to hinderen of hunne plaatfen to
verlaten . Wei is wear zijn bankjes, met kleine lesfenaars
vereenigd, welligc nog verkieslijker ; doch ook deze zouden
amphitheaters wfj s geplaatst, en zoo bet dubbel doel bereikt
kunnen worden .
Hoe genoegelijk en opgeklaard was aller gelaat, terwijl de kleinen dear bijeengefchaard zaten ! Welk een roerend fchouwfpel,
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bier zoo vele arme kinderen van den teederften leefcijd, die
anders, langs de morfige ftraten van Parijs zwervende, aan
een wis gevaar, aan den bedeiftand of aan lediggang zouden zijn
prijs gegeven, zoo vrolijkbijeen to zien 1 De kinderen waren,
naar gis, tusfchen de 4 en 5 tot 7 jaren oud . Zij bleven
bier des zomers van 7 ure des ochtends tot hetzelfde nur
des avonds, en werden dan eerst door de onders teruggenomen . Een cenvoudig voedfel werd hun in een afzonderlijk
vertrek toegediend (*) ; of zij hadden (hetwelk ik mij niet
ftellig meer weet to binnen to brengen, dock toenmaals wdl
meen vernomen to hebben) hunnen kost, in klcine blikken
busfen, gereed gemaakt, medegebragt, om tegen den did van
bet middagmaal voor hen to dienen .
lit kon mij niet genoeg verwonderen, hoe zuiver en verftaanbaar de fpraak dier kinderen was ; gelijk men bet dan
ook aihier dikwijls, bij bet bezoeken van de Armenwijken, genoegzaam aan de fpraak der kinderen reeds bemerken
kan, of zij de Stadsfcholen al dan niet bezocht hebben . Door
bet gelijk opzeggen van les, gedicht, getallen, vermenigvuldigingstafel enz . werd onderling de oefening der fpraak en
van bet geheugen bevorderd (t) . Ais op 88n' Loon fprak
de een den ander' onwillekeurig en wedijverend na . Op orde
(*) Om echter de kinderen niet to zeer to verwennen,
of van de fcha.mele woningen hunner ouders to vervreemden,
fchijnt bet, alchans voor den meestbehoefcigen hand, verkieslijker to zijn, de kinderen niet, dan bij eene enkele nitzondering, gedurende den geheelen dag op de Bewaarfchool .
tjes to doen verbiijven, maar alles zd6 in to rigten, dat zij
met geen' wedrzin tot bet ouderlijk verblijf terugkeeren .
(t) Van de bevordering der zuiverheid en vorming van
de fpraak, door dergelijke oefeningen, vindt men een opmerkelijk voorbeeld aangehaald in bet voormeldePerfag aangaande de Kleine-kinderfcholen to Deventer, bl . 634 : „ Een
„ jongetje van omftreeks 4 jaren, dat verfchillende letters
„ niet konde noemen, en naauwelijks de eene had leeren
„
„
„
„

zeggen, of bet noemde weder eene andere verkeerd, verkreeg op de Bewaarfchool, door bet aanwenden van vele
moeite en geduld, in camelijk korten cijd, eene goede en
zuivere uicfpraak ; hetwelk aan hetzelve welligt nimmer

„ zou zijn to beurt gevallen, indien bet alleen tan de zorg
„ zijner ouders ware overgelaten geworden ."
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wend bijzonder acht geflagen .
Ook zagen de kinderen,
fchoon van de behoefcigfle klasfe, er geenszins haveloos of
flordig nit . - Na her eindigen van bet leer- of fpeeluur,
zoo als men bet noemen wil, want inderdaad waren beide hier
ais vereenigd, zag ik de kleinen , in de beste orde , als ware
her bij geregeide troepen, marcherende, hunne bauken verlaten, en de fchool voor anderen inruimen ; de gebrekkigen,
foms op krukjes ftrompelende, achteraan, door de anderen
onderfteund . In bepaalde opvolging trokken alien zoo, zingende, geregeld, naar de opene fpeelplaats af, zonder dat
zich eenig merkeiijk gedruisch of de ininfte wanorde vernemen deed . In alles , zoowel in fpel als leeren, werd orde
den kinderen ingeprent . Zij waren onderling zoo wel to moede 1 Zij leerden , zonder to weten , dat zij leerden . - Meeren minbehoeftigen fchenen bier vereenigd to zijn . Er werd
echter, zoo ik mij niec bedriege, door alien een fchoolgeld
betaald, hetwelk zoo laag mogelijk gefteld was . Her fcheen
eene zoogeraamde Ecole payante, fchoon her in deszelfs aard,
wegens de zeer geringe bijdrage , die betaaid werd, eene liefdadige inrigting (Ecole gratuite) heeten mogt (*) . Her kan
voorzeker een goede maatregel geheeten worden, even als
bij ons de Armen-, Tusfchen- en Burgerfcholen, ook de Bewaarfchooltjes in twee of meer klasfen to verdeelen , en, gelijk op de beide laatstgenoemde fcholer. , een gematigd en
naar de middelen der ouders geevenredigd fchoolgeld door
allen to doen betalen, opdat ook de behoefrigen lets leeren fpaten, en de eenigzins minder behoeftigen, door een eenigzins
verhoogd fchoolgeld to betalen, hunne kinderen van de andere onderfcheiden ziende, z!ch niec fchamen, dezelve naar
de voor hunnen ftand opengeftelde fchooltjes been to zenden .
Ook de meer behoefcige dient eene opoffering, hoe gering
ook, voor her welzijn zijner kinderen ten beste to hebben,
en eenige moeite to doen, om door eigen verdiend loon dit
weinige fchoolgeld bij to brengen . In den beginne is bet welligc
verkieslijk, ten einde de zaak geheel naar inzigt der oprigters
(*) Daar ik deze Salle d'afile aileen toevaliigerwijze , en
dus flechts vlugtig, bezocht, kan ik hieromtrent, of om .
trent andere bijzonderheden, geen ftelliger berigt geven ; en verzoek dit bier, en elders , wel in aanmerking to willen nemen,
indlen ik mij, ten opzigte van dir of eenig ander punt, min
naauwkeurig uicgedrukt of ergens in mogt vergist hebben .
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to regelen , zonder zich aan eenige aanmerking der ouders to
beh oeven to floren, eene Kleine - kinder- of Bewearfchool
aanvankelijk zonder eenig fchoolgeld open to flellen, en dan
later eene daarbij to voegen , waar words betaald.
Hot onderwijzen of leerzaam bezig houden der kinderen in
de S:alle d'afIle was zoowel aan Leermeesters als aan Leermeesteresfen toebetrouwd (*). Bet Befluur van bet geheel was echter aan eenen Opperleermeester gegeven . Deze fc heen met hart en ziel, met de meeste oplettendheid
zijner task toegedaan to zijn . Van een' wuften Franschman
kon men in hem geen fpoor ontdekken, maar meende bier
een a rnflig , kloek, opgeruimd, bedaard, eenvoudig en wakker Nederlandsch Schoolmeester binnen Parijs verplaatst
to ziten.
Bij bet onderwijs, of liever bet nuttig bezighouden der
kind eren , had eene gefladige afwisfeling plaats, waardoor
de kinderen zich niet verveelden . Terwijl 1k hen bier zoo
fpelc :nde leeren en zoo vergenoegd en vrolijk to zamen zag,
kwa m mij V A N A L P H E N'S : „ Mijn fpelen is leeren , mijn
,, leeren is fpelen," gefladig voor den geest, waarin zulk een
diepe zin ligc opgefloten . De fpeelswijze geleerde zaken beftoriden , als allereerile beginfels ter ontwikkeling, in bet
nadoen van allerlei gebaren , b . v . bet eenparig opheffen der
arm en, bet flaan met de vlakke hand op de knie, bet tegelijk opftaan en weder gaan zitten , bet beantwoorden van allerlei eenvoudige en nuttige vragen, bet aanhooren van zedelijke en andere verhaaltjes, enz . De zedelijke vorming
toch der kinderen werd ook bier naauwkeurig bij alles in acht
genomen . Bet godsdienflig onderwijs, wel verre van eenig .
gins leerjiellig to zijn, was integendeel geheel van gefchiedkundigen card, waartoe aan de kinderen gekleurde platen,
op een zwart gefchilderd bord vastgehechc, en de bevatte(*) Men kan de Leermeesters en Leermeesteresfen bet best
op deze Bewaarfchooltjes zelve vormen, en, gelijk bier to
lande, naar wij mecnen, bij de Bewaarfchooltjes meestal heeft
plants gehad , door eene Meesteres, van een beflaand Bewaarfchooltje afkomflig, een elders nieuw opgerigt fchooltje laten
beflurca . Ook is het niet ongeraden, de mededinging en den
wedijver tusfchen dezelve onderling op to wekken, door vermeerdering van traktement, bij verpiaatfing, naar verdienflen,
van eene mite talrijke naar eene talrijker Inrigting van then card .
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lijkile gewijde gefchiedenisfen voorflellende, ter verklaring en
tegemoetkoming van bet geheugen, vertoond werden . Her leeren tellen, vermenigvnldigen, aftrekken en deelen gefchiedde bier, zoo als elders door dobbelileenen, door bet verfchulven van een zeker getal ringen, op eene rij geregen, wearbij men den kinderen deed opmerken, hoevele er verfchoven
waren naar den eenen kant, hoevele er aan den anderen kant
waren overgebleven, enz . Bij alles ging men zonder eenige
drift en met her meeste geduld to werk ; men knorde niet,
en, zoo als her bij volwasfenen ook wel gaac, de kleine
leerlingen werden ook niet knorrig, maar waren welgemoed (*) . Tot alles bezigde men zoo veel mogelijk zigtbare voorwerpen bij her onderrigt, om betzelve daardoor
des to duidelijker en aangenamer to maken . Her is toch to
regt door een bevoegd oordeelaar (t) opgemerkt, dat „ men
„ her onderwijs niet to aanfchouwelijk maken, en niet to
„ dikwijls bedenken kan, dac alie ooze kennis in de aan„ fchouwing haren grond heeft." - De meester hield orde,
door, ais fein van her begeerde ililzwijgen, een flulcje ce doen
hooren, waaraan dan ook terflond werd gehoor gegeven .
Van de aardrijkskunde werden ook bier reeds de eerfie denkbeelden door kaarten aan de hand gegeven, en door her verhalen , van waar b . v. verfcheidene koopmanswaren uit vreemde oorden werden aangebragt (§) . Op de Scads Armenfchool
zag ik , als een economisch middel tot her onderwijs der
eardrijkskunde, de werelddeelen in ruwe trekken op den wand
gefchilderd.
(*)

Hoe waar en menschkundig is Met her zeggen van
o v s I N, in her Verflag omtrent den flaat van
her lagere Schoolwezen to Rotterdam, in de boven aangehaalde
V I C T OR C

Revue des Families : „ Le peuple et l'enfance demandent une
patience fans bornes : qui nest pas doud d'une telle patience,
ne doit pas (anger a titre maitre d'dcole . "
(f) herflag aangaande de kleine Kinderfcholen to Deventer, Nieuwe Bijdragen voormeld , bl. 633.

(§) Zoo bezigt men elders, tot her leeren kennen en onderfcheiden der taken door de kinderen, ook wel verfchillende
foorten van graankorrels of grutterswaren, om de kleinen sevens met de voortbrengfelen der natuur bekend to maken,
bun begrip aenvankelijk to ontwikkelen, en hen to doen nadenken .
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VERSLAG VAN EENE SALLE D'ASILE

Uit de fchool begaven zich de kinderen naar eene mer
boomen beplante fpeelplaats, en bij flecht weder in een fpeelvertrek , om door wedloopen, balkaatfen, fchommelen en
allerlel andere fpelen de to dikwerf verzuimde ligchaamsoefening to bevorderen . Ook dit fpelen zelf der kinderen was
zoodanig ingerigt, dat bet den kinderen nuttig was . Terw1jl
een zeker aantal zich op deze fpeelplaats beyond , werd een
ander middelerwijl in de fchool bezig gehouden , om alzoo
een dubbeital to kunnen plaacfen . Bij bet verlaten dezer
ftichting werd men in eene nette antichambre of receptiekamer gelaten . Men zag er de afbeeldingen der voornaamfte
weldoeners van arme kinderen binnen Frankrijk in plaac opgehangen, waaronder ik die van FiNAL ION, VINCENT
D E PAUL, den Abc D E L'E P >; E enz, heb opgemerkt. Een
Album diende, om de namen der bezoekers to bevatcen, w el.
k e daarin, nevens hunne handteekening, doorgaans eenig bijfchrift ftelden, om van hunnen lof en hunne belangftelling to
getuigen, of ook om bet Beftuur dezer Inrigdng eenige nuttige aanmerking of verbetering befcheiden aan de hand to
geven .
Ik was to Parijs in den tijd , dat de geleerde V I C T o R
c 0 u s I N zich bier to lande beyond, om, ter betere inrigcing
van de eigenlijk gezegde Armenfcholen in Frankrijk, zich van
de uitnemende inrigcing der Nederlandfche in perfoon to overtulgen, en dat de Franfche Kamers zich zouden bezig houden met bet onderzoek der voordragten tot her brengen van
veranderingen in bet lagere Schoolwezen . Doch, hoe gebrekkig bet, over 't algemeen, met dit lagere Onderwijs iu
Frankrijk ook moge gefteld wezen, voorzeker kan men zich
geene betere inrigtingen voor jonge kinderen , dan de zoogenaamde Salles d'afile of Bewaarfchooltjes to Parijs, verbeelden .
Bij bet einde van mijn kort bezoek vroeg ik met belang .
ftelling near den naam van hem , wien de eer der oprigting
van deze ft'ichting toekwam . Men gaf mij to verltaan, dat
men dezelve geenszins aan eenen oprigter, maar nan de liefdadigheid eener aanzienlijke vrouw verfchuldigd was , en
men aan deze sevens de vervaardiging der gedichtjes, klelne
gebeden en gezangen, welke men mij lezen liet en die voortreffelijk waren , to danken had,
Her is inderdaad opmerkelijk, hoe men niet alleen in
Engeland, Frankrijk , to Brusfel, maar ook bier to lande,
met name to Amjlerdam , de oprigting der Bewaarfchooltjes
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tneerendeels aan de liefdadige zorg van aanzienlijke Armenverzorgfters verfchuldigd is . Ik weet dan ook dit mijn op .
ftel , als eene geringe bijdrage ten beste eener zaak , die,
als hoogstuuttig in zichzelve, de behartiging der Befturen
en van particulieren zoo zeer verdient, niet beter to befluiten, dan door mij to beroepen op bet edel gemoed dier
Nederlandfche weldoenfters , die, naar vermogen en waar zij
zulks kunnen, bet meer algemeen verfpreiden der Bewaarfchooltjes , inzonderheid voor de meest behoeftige Armen .
klasfe, gewis volgaarne zullen willen bevorderen, waartoe
hare hulp inderdaad onmisbaar mag gerekend worden (*) .
JERONIMO DE VRIES, JZ .

(*) Welligt was de door ons bezochte Salle d'aftle eene
dergene, waarvan D Ii G E R A N D o, in zijn uitmuntend, boven aangehaald werk : Le Vifiteur du Pauvre, pag. 154,
gewaagt : „Un etablisfement de ce genre," zegc deze Schrij .
ver , „ fut forma d Paris, it y a plus de vingt ans , par
„ une dame, qu'infpira le genie de la eharitd et dent la vie
„ ofre tous lee modPles ." En vervolgens : „ Paris volt fe,
„ former en ce moment one asfociation dirigde par des da„ mes pleines de zPle, qua, nous t'iprouvons, me tardera pas
„ d moms faire jour des mimes bienfaits."

DE URALSCHE DIAMANTEN .

(Uit GEORG ENGELHARDT' S Reis in 1830 .)
-De eerfte ontwikkelde wenken, omtrent bet waarfchijnlijke
beftaan van diamanten in bet Uralfche gebergte, gaf M O R 1 T S
V O N E N G E L H A R D T, Profesfor to Dorpat, in 1826, in bet

.Journal de St. Petersbourg, ten gevolge eener wetenfchappelijke reis derwaarts, welke hem de opmerkelijkfte overeenkomst van beflanddeelen in genoemde gebergte met die ftreken in Braze, welke diamanten opleveren, deed kennen .
Weldra ontvingen nu, op bevel des Financieministers, alle
bergwerkbeftuurders cene aanwijzing, om ervarene bergwerkers ter ontdekking van diamanrfporen nit to zenden . Lang
bleven die nafporingen vruchteloos ; offchoon dezelve, wijl
ook de vermaarde H U M B O L D T bet gevoelen van Prof. E NG E L H A R D T aankleefde, met ijver werden gedaan . Ten
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Iaatfte had de Graaf P o L I E R bet geluk, to Krestowoswionder eene menigte, bij bet wasfchen van dit goud
bevattende zand, zich voordoende kwarts- en zwavelkieskristallen , op den 23 Junij 1829 , den eerften Uralfchen diamant to ontdekken . Ben brokje kristal was, namelijk, den
vorigen dag, door deszelfs ongemeenen glans, een' dertienjarigen boerenknaap , met name P A W E L P o P o w(*), bij
bet wasfchen van goudzand, in bet oog gevallen, en hij ftelde bet diensvolgens den opzigter ter hand, zeggende : „ Dat
glinftert geheel anders dan bet overige ." Deze , minder fcherpziende dan de jongen, vond niets buitengewoons aan hat
fteentje, en wierp bet bij andere kristalbrokken, waar bet
waarfchijnlijk zou ziju verloren geraakt, had niet de Graaf,
bij een naauwlettender onderzoek, bet kostbare kristalin den
gemengden hoop onderfcheiden . Nu kwamen welhaast meer
diamanten aan bet licht, welke, offchoon tot dusverre van
geene aanmerkelijke grootte, near bet oordeel van kenners,
voor den Brazilfchen diamant in zulverheid en fchoonheid
niet behoeven onder to doen . Deze ontdekking fpoorde , in
1830, Prof . E N G E L H A R D T aan tot eene tweede reis derwaarts,
op welke hij de voor de wetenfchap belangrijke waarneming
deed , door hem ontwikkeld in een gefchrift , getiteld : De
DiamantJlreek in het Uralgehergte, dat de tot heden nog niet
aangewezen oorfpronkelijke of moederiteen des diamants waarfchijnlijk een zwarte dolomiet is .
Het goud- en diamant-wasfchen gefchiedc hier nog op de
allereenvoudigfte manier, goeddeels door jongens . Onder
den blooten hemel fcaat eene lange reeks, nit ongefchaafde
planken opgeflagene, eenigzins fchuins afhellende waschbanken, de eene digt bij de andere ; langs bet boveneinde derzelven loopt eene houten goof, nit welke bet daarin loopende water, door middel eener kraan, naar vereisch des
wasfchers, op de waschplaats vloeit, en van bet daarop
uitgefchudde zand, dat beftendig met een' aan eenen Reel
vastgemaakten haak of krabber wordt omgeroerd, allengskens
alle ligtere aarddeeltjes affcheidt en wegvoerr . Na verloop
van eenigen tijd blijft aan bet oppereinde der waschplaats
fhensk,

(*) De knaap won eigenlijk meer bij zijnen vond dan zijn
I-leer : immers deze verkreeg daarbij eenige fchitterende fleentjes ; hij, bet kostelijkfte juweel, zijne perfoonlijke vrijheid,
welke hem, met eenig geld, gefchonken werd .
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alleen eenig fijn, zwart zand en -- good liggen . Om dit of
to fcheiden, bedienc zich de arbeider van eene kleine borflel, met welke hij dat achtergelatene zorgvuldig bijeenbrengt, maar tevens, door een' bijzonderen handgreep, als
't ware oprakelt, ten einde de daarover heenloopende kleine
waters raal ook bet zwartachdge zand wegfpoele . Die ver.,
rigs zijnde, verk ijgt men e n klein ho pje, of nuifje,fchite
terende goudkorrels, dat met de vingers opgenomen en in
eene, naast elken arbeider ftaande, £chaal of kom wordt gelegd. Zoo worden ponden goods verzameld . lit zende
tot eenen knaap, dat er toch maar zeer weinig echt gold
lit kwam ; hij antwoordde : „ Wei, Mijnbeer, de hoenders pikken ook hun voedfel bij korreltjes op, en worden
toch zat en vet!" Een andere riep mij toe : „ De FTral
is een heel hooge berg, en beftaat toch ook flechts lit enkel kleine sandkorrels 1"
Nagenoeg op gelijke wijze gage men ook bij bet dlamantzoeken to werk, met dit onderfcheid, dat daarbij eene geringere hoeveelheid alreeds van de fijne aarddeelcjes g(ezuiverd zand op bet boveneinde der waschplaats uitgefchud en
een weinig bevochtigd words, en dat de wasfcher bet niet,
als bet goudzand, met eene Rang Jlaande omroert, maar
daarbij, op den buik diggende, met een klein, plat houtje,
in de gedaante van een mes gevormd, de duizenden leleine
kristallen en bet fteengruis omwoelt . Dus liggen zestig knapen, de een naast den ander, al hunne oplettendheid uitfluitend op bet voorwerp huns onderzoeks gevestigd, waarvan
zij bet oog niet afwenden ; geen geluid words gehoord, geene beweging gezien . Eersklaps verheft zich cene hand, met
den blijden uitroep : „ 46mast' (Een diamant!) en al de
zestig hoofden keeren zich naar den gelukkigen toe . Een
der beide opzigters , die onophoudeliik Tangs de waschban.
ken op en neder gaan, fehiet toe, bezigtigt den vond naauwkeurig, en bevestigt des vinders meening, of - fpreekt bet
fchrikwoord lit
: ,, Pustoje ." (Hee is niets .) In bet eerie
geval fpringt de knaap op, en ijlt, na bekomen verlof, in
een' galop naar bet omtrent twee werilen van daar gelegen
kantoor, om zijnen fchat of to leveren , en de daarvoor bepaaide geldelijke belooning to ontvangen . Maar is bet pustoje uitgefproken, dan bekijkt hij droevig bet fleentje nog
eens naauwlettend, toetsc zijne meening aan die van een psar
zijner medgezellen, en , bevindende dat de opzigter gelijk
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beefs, werpt hij bet bedriegelijk voorwerp zijner hope onder
bet overige uitfchot, en hervat geduldig zijnen arbeld . Somtijds gebeurt bet, dat de meeningen verdeeld zijn, en alsdan

heeft de vinder bet regt, den vermeenden diamant in een,
opzettelijk daartoe beftemd, klein ijzeren kistje to werpen,
dat zoo vele vakjes heeft als er arbeiders zijn, en vanboven
een gelijk getal ronde gaatjes , met nommers voorzien . Dit

geheimvolle kistje, waarvan de fleutel bij den Infpecteur be .
rust, wordt des avonds naar bet kantoor gebragt, aldaar,
in tegenwoordigheid des vinders , onderzocht, en uitfpraak
gedaan , of hij op bet bepaalde loon al dan niet aanfpraak hebbe .
Wanneer men die zestig arme, havelooze knapen gadeflaat, zoo als .zij daar over de waschbanken liggen, naar good

en diamanten zoekende, treft ons bet zeldzame contrast van
rijkdom en armoede ; maar tot heden is de vond der laatften nog zeer onbeduidend : in ongeveer anderhalf jaar zijn
nog flechts dertig ftuks , van j tot 2 11 karaat gewigts , en die

alle in bet dal van Poludenkd, gevonden . Men mag zich
echter vleijen, deze kostbare kristallen ook op andere plaatfen to zullen vinden, inzonderheid bijaldien men door den
dolorriet veelligt de eigenlijke diamantbedding op bet fpoor komt .

DE VLUGT VAN KAREL DEN 11 .

]N adat Koning K ARE L D E I op bet fchavot zijn leven verloren had, ondernam , gelijk bekend is, zijn oudtle zoon ,
naderhand de tweede van then naam, zijnen ridderlijken togt,
om de partij to bettrijden , die zijnen vader van den croon
geftooten had . De flag bij Worcester, op den Men September 1651, befliste nogtans, ook in dezen tweeden kampftrijd,
wederom ter gunfle der Republikeinen . In dit gevecht vermogt K A R E L flecht8 12000 man , meest Schotten, den 30000
man fterken vijand tegenover to flellen ; maar ondanks deze
Ineerdere fterkte zijner tegenpartij , en hoezeer dezelve door
den krijgskundigen C R o M W E L L werd aangevoerd, liet zich

de Prins, die toen eerst 20 jaar oud was, niet dan na de
dappertte tegenweer uit bet veld flaan . Wat hij ook later,
acs Koning, moge geweest zijn, bij deze gelegenheid echter
ontwikkelde hij al de eigenfchappen, vereiscbt in eenen Prins,
die zijn leven op bet winnen eener kroon zet . Zelfs toen
reeds al de hoop op een' goeden uirflag des krijgs verdwenen
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was , en zijne troepen in wilde vlugt de fraten van LYorces:er bedekten, deed hij nog eene laacfte krachcige poging om
hen to herzamelen, en toen hij eindelijk zag, dat alie aanfporing vruchteloos was, riep hij : „ Zoo fchiec mij dan
liever neder, dan mij het ongeluk van dezen dag to laten
overleven I"
Bijna met geweld moesten zijne vrienden er
hem toe brengen, de it ad ce verlaten en voor den zegevieren-

den vijand to wijken .
Wat nu, na deze overwinning, van hem geworden was,
bleef langen tijd een raadfei. En bijna alleen door een wonder had hij aan des vijands hander kunnen onckomen ; want
C R o M W E L L , wiens arendsoog reeds in de verse op de kroon

gevestigd was, fpoorde als een bloedhond den ongelukkigen
Koningszoon na, die tusfchen hem en het doel zijner ftaatzucht fond. Br werd een prijs van duizend pond sterling
op zijn hoofd gezet, en alien, die zich verfouten mogten
hem eene fchuilplaats ce verleenen, werden met de frenge
firaf van hoogverraad bedreigd . Afdeelingen krijgsvolk , to
paard en to voet , doorkruisten onophoudelijk de om het flagveld gelegene oorden in alle rigtingen ; terwiji kust enhavens
in then omcrek allernaauwkeurigst bewaakt werden . Desniettemin was er geen fpoor van zijne vlugt to ontdekken, en
even min kon men to weten komen, waar de Koning (IC AR E L was tot Koning van Schotland gekroond geworden) eene
wijkplaats gezogt mogt hebben , offchoon men omtrent hec
lot van bijna al de overige perfonen van eenig aanzien uit de
rijen der Koningsgezinden zekere berigten had . En nu werd

nog verfcheidene weken lang de Koning des to ijveriger nagefpoord, omdat men ftellig meende to wecen, dat hij Engeland niet verlaten had .
Inderdaad was het ook flechts onder de dreigendite geva .
ren , en door grootmoedige zelfopoffering van den kant van
verfcheidene perfonen, den Koning mogelijk geweest, midden door de digte drommen zijner vijanden to oncfnappen .
De zijde der fad Worcester, aan welke de afcogc gebeurde,

bragt de vliedenden op den groocen weg naar het noorden .,
en op dezen weg joegen zij een tijdlang voort, zonder ce
wecen waarheen, en alleen om den vijand zoo ver mogelijk
achter hen ce laten . Gedurende den nacht na den befisfen-

den flag ontmoecce x A R E L eene afdeeling der Schotfche rui .
terij, die zich random hem gefchaard had, dock to zwak geweest was, om hem gedurende de krifis van nut to kunnen
MENGELW . 1839 . No. 2 .
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zijn, en die nu veel to talrijk was, om den vijand to ontkomen . Derhalve fcheidde zich de Koning van dit paardenvolk, en, flechts door weinigen zijncr getrouwen verzeld,
nam hij den regtftreekfchen weg naar Derbyfhire , alwaar ,
gelijk de Graaf V A N D E R B Y hem verzekerde , eene vellige
fchuilplaats voor hem to vinden zou zijn op den huize Boscobel, een der landgoederen van dien Graaf, die kort daarop
zelf in hechtenis genomen en ter dood gebragt awerd . Nadat
zij tot des ochtends toe voortgereden waren , bereikten zij
in de eertae plaats WWhiteladies, eene andere aan het hula
Derby toebehoorende landbezitting , niet verre meer van Boscobel. Te Whiteladies vertoefde de Koning, boe afgemat hij
ook was, flechts een klein uur ; maar, terwiji hij zich hier
beyond, poogde men zijne vlugt door eenige verkleeding to
pulp to komen, zoo als zij, die hem verzelden, dezelve tot
zijne redding het dienitigst oordeelden . Hier werd hij , zegc
een oud liandfchrift nit dien tijd , van zijnen vorfelijken dos
ontbloot ; men (need hem hec haar of en deed hem eene boerenkleeding aan ; terwijl zijne geleiders ook zijn aangezigt
en zijne handen onkenbaar poogden to maken en hem ook nog
eene houthakkersbijl op den fchouder gaven , om zijne vermomming to voltooijen .
Nadat dit gedaan was, namen diege ;Ien zijner vrienden,
die in het geheim waren, met tranen in de oogen van hem
affcheid , en reden alien van Whiteladies weg, zonder dat ook
zij nog wisten, waarheen zij zich wenden moescen . De Koning zag zich thans aan de hoede van vier gebroeders toevertrouwd, P E N D E R E L geheeten ; mannen, wien hunne onverzettelijke trouw eene eervolle vermelding in de gefchiedenis verworven heeft . (*) Hun zwager YATES voegde
zich mede bij hen, niet minder vast dan de P E N D E R E L'S
beflocen hebbende, zijnen Koning op dezen weg van gevaar
met raad en daad bij to ftaan . Nadat de Koning van zijne
vrienden affcheid genomen had, werd hij door zijne gidfen
(*) Oorfpronkelijk waren er zes gebroeders geweest ; maar
cen hunner was in den oorlog, nog vd6r den flag van Wortester, gefneuveld . Allen woonden op het land, en waxen,
als boschwachters, pachters en molenaars, nabij Boscobel ge,
zeten . De vijfde muntte, evenzeer als zijne broeders door
zijne loyaliteic uit, daar hij ondernam , Lord W I L M O T (naderhand Graaf van Rochester) in velligheid to brengen .
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naar bet digtfte gedeelce van bet bosch geleld , en bet was
ook hoog tijd ; immers reeds fpoedig ware de vijand hem op
bet (poor geweest : naauwelijks een half uur was verloopen,
of de hem vervolgende vijandelijke ruiters kwamen teWhiteladies aan, en doorzochten bet huis . Dat hij hier flechts
ter naauwernood ontkomen was, bleef den Koning zelven
niet verborgen ; want zijne geleiders hadden zich op onderfcheidene punten verdeeld, van waar zij naar alle kanten
's vijands nadering konden gadeflaan. Middelerwiji had de
koninklijke vlugteling zijne rustplaats onder een boom genomen, werwaarts een der broederen, aan wien men den naam
van den trouwen R I C H A R D gegeven heeft, hem geleid had .
Vermoeld, gelijk hij was, zou hij bier reeds eene dragelijke
legerftede gevonden hebben, ware bet niet, dat de aanhoudende regen hem belet had op bet veldbed nit to rusten,
hetgeen RICHARD'S zorg hem had weten to verfchaffen .
Terwijl hij in dezervoege voor bet oogenblik aan bet gevaar
onttrokken fcheen, was ook de moeder en zuster der P E ivD E R E L's aangekomen , fpijs en drank voor hem medebren.
geode . Teen zij hem zag, zonk de oude vrouw op hard
knieen, en dankte God, dat Hij hare zonen uitverkoren had,
om hunnen Koning uit bet midden van deszelfs vijanden to
redden .
In dit woud bleef de Koning then geheelen dag (den Men
September) tot negen ure des avonds, toen hij, aan de band
van RICHARD P E N D E R E L, rich weder op weg maakte,
en, op raad van dezen, zijne rigting dwars door Stafordfhire nam, om een klein vlek in Shropfhire, Madely genaamd , en dat niet ver van de Severn lag, to bereiken , hopende aldaar verfcholen to kunnen blijven, tot dat bet hem
mogelijk zou zijn de kust to verlaten . Niet dan met de uiterfte infpanning en moeite gelukte bet hem tegen middernacht op dit verhoopte punt van rust en verkwikking aan to
komen. Het huis, waar de vlugtelingen aanklopten, was dat
van eenen geestelijke , w o L F genaamd , die, hoezeer koningsgezind, hun terftond bij bet binnenlaten verklaarde, dat
bij geen oogenblik voor hunne veiligheid kon inftaan, ver_
mils twee regementen in bet dorp gelegerd waren , om de
Royalisten to bewaken, en dat nog zoo even zijn huis als
verdacht doorzocht geworden was . Derhalve zag de Koning
zich g!dwongen, met zijnen leidsman nachtkwartier in eene
hooifchuur to nemen , waar zij den dag van den Men SepG2

02

DE VLUGT

tember bleven, tot dat bet donker begon to worden . Middelerwijl bad hun gastheer alles in bet rond opgenomen , en
bevonden, dat alle fchuiten weggebragt waren, enelke brug,
die over de Severn voerde, fcherp bewaakt werd . De Koning en diens gids waren dus genoodzaakt, voor then nacht
hunne toevlugt wederom in de nabuurfchap van Boscobel to
zoeken.
Des anderen daags , den Eden September, 's morgens vroeg,
terwijl de Koning in de ftruiken van bet bosch verborgen
zat, - want bet was veel veiliger, zich gedurende den dag
in bet bosch op to houden, dan in cenig huis, uit boofde
der menigte foldaten, die overat in de woningen rondfnuffelden, - „ bemerkte hij ," verhaalt C L A R E N D O N, die dit
relaas nit den eigen mond des Konings had, „ eenen anderen
man, die op een' eikenboom geklouterd was . Op 'sKonings
verlangen klom hij naar hem af, en toen bleek bet, dat hij
een gevlugte Kapitein der Royalisten was, met name CAR EL E s s . Hij baalde den Koning over , om, dear bet voor hem
hoogst gevaarlijk geweest zou zijn bet bosch to verlaten, op
den boom to gaan zitten , waar hij zelf to voren gezeten
had, en waar de takken zoo digt met loot bezet waren, dat
hij er veilig voor ontdekking zijn kon, aangemerkt op onverdachte plaatfen, gelijk bier, Met ligtelijk zoo naauwkeurig onderzoek zou gedaan worden . De Koning volgde dezen raad, en klom, met bijftand van den ander', in den
boom, waarna hij op zijne beurt dezen medgezel hielp hem
na to klauteren, en beide hier den geheelen dag bleven doorbrengen . Het is zeer waarfchijnlijk, dat deze zelfde dag over
K A R E L's lot beflist zou hebben, wanneer niet dit zoogenaamd
coeval hem gered had . Want, terwijl hij met C A R E L E S S
op den boom zat, zagen zij nit hunnen fchuilhoek niet alleen van tijd tot tijd de Engelfche roodrokken, die bezig waren hen to vervorgen, in hunne nabijheid voorbijgaan, maar
zij werden ook Dog vele andere lieden gewaar, die met een
dergelijk oogmerk bet bosch doorkruisten, en hoorden, hoe
deze met elkander fpraken, wat zij met den Koning beginnen
zouden, wanneer zij hem vonden . Eenigen der getrouwe
r E N D E R E L s hielden middelerwijl de wacht , en gaven zich
den fchijn , alsof zij met houthakken bezig waren , doch hadden vast befloten , als bet op bet uiterfte kwam , hun leven
voor den Vorst in de bres to ftellen . Evenwel deze dag
ging zonder ongeval voorbij, en K A R E L vlood naar Bosco-
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De boom, welken
hij verlaten had, droeg naderhand den naam van den Koningseik, en is later letterlijk aan flukken gefcheurd, omzijnen aanhangeren gedachtenisblijken san dit merkwaardige geval to leveren .
Op Boscobel-houfe vond K A R E L zich goed geborgen, en
bragt er in voile veiligheid en gemak den nacht op den Wen,
als ook bijna den geheelen volgenden dag (die een zondag
was) door ; doch war hemzelven becrof, was hij er in niet
geringen angst, want hij begreep, dat hij zich Dog alttd
binnen eene fireek gronds beyond, welke zijne vijanden gedurig weder op nieuw doorzochten, daar zij wisten, dat hij
er zijn moest, en verzekerd waren, hem eindelijk to zullen
vinden . Nogtans vatte hij weder moed, toen hij des zondags avonds door j o n N P E N D E R E L eenige regels fchrift
van Lord W I L M o T's hand ontving, die hem noopte, bij
hem to Mofeley (in Stafordfhire) ce komen, waar hem eene
veilige vrijplaats wachtte, en waar reeds alles in gereedheid
gebragt was , om hem tot her volkomen gelukken zijner ver .
dere vlugt behulpzaam to zijn . De Lord verwierf zich bij
deze gelegenheid met voile regt den naam van een' man van
eer, daar hij zijne eigene veiligheid geheel en al veronacht .
zaamde en uitfluicend op her welzijn van den Koning bedacht was , die ook inderdaad flechts daardoor eenig en al .
leen gered werd . In den nacht van den Wen op den 8tlen
vlood de Koning van Boscobel naau Mofeley, begeleid door
de onvermoeide PEN D E R E L S . Ook ditmaal had hij her
flechts aan een gelukkig Coeval to danken, dat hij de handen
zijner vijanden ontkwam ; want reeds den volgenden dag kwamen achter elkander twee detachementen ruiters naar Boscobel en doorzochten alle hoeken van her huffs ; doch de vogel
was gevlogen . Bij deze nachtreis naar Mofeley reed de Koning op een oud , afgereden trekpaard , en echcer was hij
blijde bet ce hebben, vermits zijne voeten door de vlugt naar
en van Madely en de overige vermoeijenisfen flerk gezwollen
en fiuk gegaan waren . Desniettemin pasten de Koning en zijn
knol, war bet uiterlijke betreft, volkomen bij elkander ; want`
zijne garderobe beflond flechts uit een vest en broek van grof
en afgedragen laken, een oud en morfcg lederen wambt}is,
groene koufen met gacen , zware half verflecene fchoenen,
een' gefcheurden grijzen hoed zonder voering of lint . In deze verkleeding reed de Koning, omgeven door zijne zes ge .
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trouwen, -- want ook hun zwager Y A T E s was medegere.
den, -- twee voorop, twee achter hem en een ter wederzijden, alien gewapend en alien bereid, om iedere verhindering, welke zich mogt opdoen, zelfs met opoffering van hun
eigen leven, to overwinnen . Er is ook nog eene aardige
anecdote, die nopens H U M P H R E Y P END E R E L van dezen
togt verteld wordt . Toen namelijk de Koning zich beklaagde, dat de draf van bet oude paard zoo geweldig ftootte,
hernam H U M P H R E Y : „ Maar bedenk dan toch, mijn Ko .
ping, dat uw ros den last van drie Koningrijken op den rug
draagt!" - Behouden kwamen zij to Mofeley sin, waar de
bezitter , die W H I T G R E A V E heette , als ook Lord W I LM o T , gereed ffonden , om Z . M . to ontvangen . Een oud
handfchrift , hetwelk narigten omtrent 's Konings bezoek to
Mofeley behelst, is onder de papieren van dat huis wedergevonden, en in bet Gentlemans-Magazine voor Julij des jaars
1799 door den druk medegedeeld . In dir ftuk leest men on_
der anderen : „ Toen de Koning, met de hem verzellende
P E N D E R E L S, voor de poort van Mofeleyhoufe aankwam ,
was hij in kleeding zoo zeer sin de overigen gelijk, dat ik
hem niet wist to onderfcheiden .' Nadat echter de Koning
in eene kamer geleid was , werd w 111 T G R E A v E binnengeroepen , en de Lord fprak tot hem : „ Deze beer bier is uw
beer en meester, de meester van mij en van ons alien, welken wij gehoorzamen en volgen moeten ." -- Toen nu de
Koning zich weder eenigzing herfteld
bet oord bezigtigd
bad, alwaar hij in geval van nood eene fchuilplaats voor zijne vijanden zou kunnen vinden, en hetwelk w H I T G R E AV E, die tot de Koningsgezinden behoorde, reeds vroeger tot
verberging van hemzelven beftemd bad, vatte hij weder frisfehen moed, en verklaarde, dat, zoo hij flechts aan bet
hoofd van 10000 man ftond, hij van voren of sin den ilrijd
om zijn gebied zou wagen . K A R E L Meld zich to Mofeley
twee dagen lang op . V66r hij bet nog verliet, was hij wederom als door een wonder aan de nafporingen zijner vijanden ontfnapt . Zij hadden namelijk thans bet flellig berigt be .
komen, dat hij, na den flag, to lYhiteladies geweest was,
en, hierdoor aangezet, hadden zij hunne vervolging met nieuwen ijver hervat . Derhalve onderging Mofeley , even als de
andere iloten, den 9den een bezoek der foldaten . Gelukkigerwijs was men van hunne nadering nog tijdig genoeg ver-
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wittlgd geworden, om den Koning verborgen to houden tot
dat bet gevaar voorbij was .
In den nacht van den 10den gelukte bet aan K A R E L , OM
van Mofeley naar Bentley to geraken . Dit was een nabijgelegen landeigendom van Kolonel LAN z, eenen Royalist,
denzelfden, die bet vroeger vermelde plan tot bet onckomen
van den Koning aan de hand gegeven had . De zuster van
dezen Kolonel had een' pas voor zich en haren bediende,
om een' barer verwanten , zekeren Heer N O R T O N , to Bristol to gaan bezoeken. De kust to bereiken, moest natuurlijk den Koning bet meest aan bet hart liggen ; derbalve fprak
men thans af, dat hij de rol van then bediende op de reis
vervullen zou . Hoe groot bet gevaar ook was, in bet open .
bast, bij dag en vele mijien ver, midden door de vijandelijke
krijgsmagt to trekken, flemde hij evenwel in dit plan . Ht
verwisfelde diensvolgens bet boerenpak, dat hij tot nog toe
gedragen bad, met een' gewonen livereirok, en fpoeddezich
den 11den to paard van daar, met zijue voorgegevene gebied,
fler, die door eenen neef , den Heer L A S C E L L s , verzeld
werd, achter zich . Na eene reis van due dagen bereikten
zij behouden bet huts van den Heer NORTON, zonder dat
bun eenige verbludering hoegenaamd overkomen was, niettegenflaande zij honderden van menfchen ontmoet hadden,
die den perfoon des Konings naauwkeurig kenden, en voor
welke bet niets vreemds of ongeloofelijks geweest zou zijn,
hem to dezer tijd is zulk eene verkleeding to zien .
Bij den Bristolfchen bloedverwant aangekomen, ging KAR E L , zelfs ten aanzien van den beer des huizes, door voof
WILLIAM, den bediende van Mejufvrouw LANE, en om
zich zoo veel mogelijk aan alle nieuwsgierige blikken to onttrekken , wendde hij ongefleldheid voor, en verliet zijne ka .
mer niet . Misf L A N E, zeggende dat haar vader boven she
andere bedienden op hem gefleld was, trok zich zijnen toe .
(land zorgvuldigst aan . Een- of tweemaal bragt zij zelve
hem zijn, eten ; loch daar zij , zonder opzien to verwekken ,
dat niet altijd kon doen, droeg men zulks eens aan denhulsknecht op, en niet weinig zeker fchrikte de Koning, toen
deze man op de knieen viel, en met tranen in de oogen uitriep : „ Wat ben ik verblijd, uwe Majesteit to zien 1" Na
e n o genblik bed nkens begre p de Koni g, dat bet ra dt
zaamst zijn zou, den genen, die hem dus herkend had, tot
zijuen vriend to maken ; en hij beeft ook geene reden gehad,
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om over dit beflult berouw to gevoelen, daar de zorg vast
then bediende hem voor oncdekking van den kant der overige

huisgenooten beveiligde.
Bet ontworpen plan bragt mede , dat Misf L A N E , in geval er zich geene gelegenheld, om ter zee to vertrekken ce
Bristol mogt opdoen , aan den Heer T o R T o N zou zeggen ,
dat haar voornemen was, alvorens naar huts to keeren, nog
eenen anderen vriend in Dorfetfhire to bezoeken, om op deze wijs weder een ander punt der kust to bereiken . Tot uitvoering van dit plan bood zich weldra eene gunilige omilan-

digheid tan , en den 18den September had K A R E L , zonder
herkend to worden, bet huis van een' zijner vrienden, den
Kolonel W IJ N D H A M , bij Sherborn, in Dorfetfhire, gelukkig bereikt . W I L M 0 T, die den Koning nit Bentley nagereisd, en , fchijnbaar onbezorgd, met eenen valk op den
arm, den geheelen weg over gereden was, eene onderneming, welke hemzelven, zoo wet als zijnen beer, uiterst

gevaarlijk had kunnen worden, voegde zich in W Y N D H AM's
huis weder bij hem, om to beraadflagen, war nu verder ondernomen behoorde to worden . OfTchoon zij zich thans bier
in de nabijheid der zeekust bevonden, konden zij er des to
minder op veiligbeid rekenen, vermits de tegenpartij juist to
dezer plaatfe veel eanhangers telde, en geheel de bevolking,
vriend zoo wet als vijand, zich nog altijd met bet onbeken-

de lot des Konings bezig hield . Na menige vruchtelooze
poging vond Kolonel W Y N D H A M eindelijk to Lyme Regis
een fchip, hetwelk bij huurde , om eenen Edelman met deszelfs bediende (den Koning en w I L M o T) naar de Franfche

kust to brengen . Plaats en tijd der infcheping werden thans
nader afgefproken, en, om zoo veel mogelijk opzien of verdenking to vermijden, had w Y N D H A r4 zich bevlijtigd, in

eene herberg, die door eene weduwe bij Charmouth gehouden wend, een paar kamers to vinden, om, naar hij voorgaf,
tot fchuilpisats voor een jong paar to dienen , dat heimelijk
met elkander getrouwd was . Overeenkomfig deze affpraak,

kwam x A R E L kort daarna er tan , verzeld door eene jonge
dame, J U L I A N A C O N I N G S B Y genaamd, als ook door
Tot dusverre was apes naar
W I L M O T en den Kolonel .
wensch gegaan ; maar nu kwam bet bepaalde uur, waarop
bet fchip verfchijnen moest, en geen vaartuig kwam opdagen . Met her aanbreken van den dag ging w I L M o T zelf
naar Lyme op weg, om naar her fchip to vernemen ; terwiil
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met de jonge dame, welke ht voorgaf aldaar net
in veiligheid to achten , naar Bridport reed, om er op W I LM o T to wachten . Bier echter, geraakte hij in bet grootfie
gevaar, dat hem op geheel zijne vlugt nog overkomen was
I A R EL

Hij
dat
was
zoo

vond er, namelijk, een vijandelijke korps van 1500 man
alhier ingefcheept moest worden, en de geheele omtrek
digs gedrongen vol menfchen . Ware hij teruggekeerd
zou hij zich hoogsc waarfchijnlijk aan vermoeden en aan
ontdekking hebben blootgefleld ; moedig vervolgde hij der-

halve zijnen weg, tot dat hij de herberg bereikt had . Hier
was hij , vergelijkerderwijs, weder in veiligheid, en kort
daarop kwam hij en w r L M o T , buiten de flad, bij elkander,
als wanneer hij vernam, dat de reden van bet achterblijven
van bet fchip geweest was, dat de vrouw van den Kapitein
dezen bad afgeraden, zich met eene zaak, die haar verdacht
fcheen , in to laten .

Zij zagen zich dus weder gedwongen, eene andere gelegenheld of to wachten, en de Koning, aan wien veel, dat in de
nabuurfchap voorviel, ongerustheid verwekken moest, befoot, den Men October, WYNDHAM's huffs to verlaten,
en naar Heale, bij Salisbury, in dat eener weduwe HYDE
to vlugten. Hier gelukte bet eindelijk aan een' zijner vrienden, om voor hem de overvaarc to bedingen aan boord van
een kolenfchip , dat bij New-Shoreham, niet verre van Brigh.
ton, lag, en naar de Franfche kust beflemd was . Den 15den

October kwam z ARE L to Brighton , om den laatflen gang
to doen, die hem voor langen tijd buiten bet bereik zijner
vijanden moest brengen . Doch ook bier nog was hij op bet
punt om verraden ce worden . Toen hij, namelijk, des avonds,
to Brighton , met den eigenaar en den Kapitein van bet (chip
aan tafel zat, oncdekte deze laatfte, die tot nog toe onbe-

wust gebleven was, wien hij aan ziju huts ontvangen had,
dat deze reiziger niemand anders was, dan de Koning . Even .
wel bij liet alleen den Vorst zelven merken, dat bij hem her .
kend had ; want hij bezigde eene zich opdoende gelegenheid,
om 's Konings band to kusfen, en hem toe to fluisteren
„ Ik hoop, zoo ik in bet leven blijf, mijzelven nog als Pair
en mijne vrouw als Paires to zien ." K ARE L lachte hem
vriendelijk toe, tot blijk dat hij den zin der woorden begrepen had . Kort daarop flak bet fchip in zee, en den 17den
October betrad de Koning de kust van Frankrijk.
Dot K A R E L onder al deze gevaren zoo gelukkiglijk zij-
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nen vDanden ontkomen was , werd door zijne aanhangers als
een wonderwerk befchouwd, en inderdaad grensde het aan
het wonderbare. Onder de vele perfonen , die met den Koning in aanraking gekomen waren, en die meestal tot de lagere volksklasfen behoorden , was er niet een eenige , die
door den grooten, op deszelfs hoofd geftelden, prijs in verzoeking geraakte, hem to verraden ; en verheugend is de gedachte, dat K A R E L naderhand , toen hij tot den croon verheven werd, ook de magt had, om aan de P E N D E R E L S ,
L A N E S, W Y N D H A M s en anderen zijne dankbaarheid voor
de dienten to bew1jzen, welke zij hem in den tijd van gevaar en nood bewezen hadden .
STRENGE PURITEINEN IN NIEUW-ENGELAND .

Deze ftrengheid toont zich niet alleen In de zeden ; men
ziet dezelve ook in de wetten dooritralen . Dronkenfchap,
hazardfpelen, ongebondenheid, Godslastering, het niet vieren
of het ontheiligen van den zondag zijn, in Masfachufetts,
overtredingen, die met gevangenis of geldboete geftraft worden . Het in Nieuw-Engeland heerfchende Puriteinismus oefent zijnen invloed nog over alle de Vereenigde Staten ult ;
zoo bepaalt bet Strafwetboek van Ohio gevangenis op ongeoorloofden omgang tusfcben ongehuwde mannen en vrouwen .
Ik heb to Cincinnati perfonen gezien, welke om zoodanige
overtreding veroordeeld en in een' ongezonden kerker opgefloten werden, waar de frisfche buitenlucht niet kan indrin_
gen . Te New - Tork zijn alle kansfpelen , als knart- , dobbelen biljart-fpel , op alle openbare plaatfen, in herbergen, kroegen, pakketbooten enz ., op eene boete van 10 dollars voor
den waard of houder, verboden . Ieder perfoon, die zekere
fom met een hazardfpel wiut, moet vijfmaal de fom van het
gewonnen geld, als boete, betalen . Die in eenig fpel of
door eene weddenfchap eene fom van 25 dollars verliest of
wint, words fchuldig aan wangedrag (misdemeanor) verk1aard, en verbeurt eene geldboete, welke niet minder dan
vijfmaal de hoeveelheid van het verlorene of gewonnene zijn
mag. De wetten van denzelfden Staat ftraffen Wet alleen
Godslastering, maar ook alle vloeken en zweren ; zij verbieden het verkoopen van fterke dranken in de nabijheid
eener godsdienftige vergadering, ten mintle op eenen afftand
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van twee (Eng.) mijlen in het rond . Bet Wetboek van Penffylvanie behelst dergelijke verordenlugen : op dronkenfchap
.
is deels gevangenis, deels geldboete bepaald ; en herbergiers,
welke gelegenheid tot het overtreden der wet verfchaft hebben, verliezen hun patent . Wanneer iemand als drinker of
dagelijkfche zuiper bekend is, benoemt men voor hem eenen
curator of voogd, als of de perfoon krankzinnig ware ; en
zoo iemand, hij zij herbergier, ftoker of tapper, hem flerken drank verkoopt, moet deze 10 dollars boete betalen .
ROOD, WIT EN ELAAUW.

Drie kleuren, ja, wier wondre pracht
Reeds uitblonk bij ons voorgeflacht ;
Drie kleuren , die ons 't harte boeijen ;
Drie kleuren, die nog dag aan dag,
0 Nedriand I in uw fchoone Vlag
Met onverdoofbren luister gloeijen .
Ja, welk een mastbosch voor ons oog
Langs IJ- of Maaskant weemien moog,
Geen Vlag, waarvoor uw Vlag moet zwichten!
Zij golft en glanst ons toe van ver,
Als waar' ze een fchittrende avondiler
In 't heir der mindre hemellichcen .
Belonkt haar van d' azuren trans
De heldre zon met gouden glans,
Hoe liefiijk fireelt zij 'c oog der volken !
Beflookt de orkaan den pollen vloed ,
Ze on :leent haar pracht een hooger gloed
Aan 'c graauw van 's bemels donderwolken .
Van waar ons 't hart zoo diep geroerd,
Als ze sarde en zee wordt omgevoerd ,
Of flaatlijk opflijgt uit ons midden ?
Wat raadfel dan , wat hoogen An ,
Wat Godfpraak houdt dat wonder in, Die Vlag , die yolk bij yolk aanbidden ?
Wat zien we in dat zoo gloeijend rood?
Het bloed, dat hen door de aadren vloot,
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Die ze eens zoo flout aan 't niec onttogen ;
Hec bloed, waardoor nog ooze borst
Den dood trotfeert voor Land en Vorst,
Zoo flechts die Viag ons blinks in de oogen .
Wat wil dat wit, die heidre baan?
Zij wijst ons Nedrlands braafheid aan ;
Zijn blanke trouw ; zijn' open handel .
Ja , Volken i wie ons prijze of laak' ,
Z66 vlekloos rein is Nedrlands zaak,
Z66 ongekreukt zijn woord en wandel .
Dat blaauw, met rood en wit vereend,
En Nasfau's wapenfchild ontleend,
Wat mag dat vorstiijk blaauw ons toonen?
Dat blaauw wedrglanst bet blaauwend flaal,
Dat, eeuw bij eeuw, de zegepraal
Of nedrlatfg gaf aan 's werelds troonen .
Dat flaal , nook flrafloos aangefard ;
Dat bioed , zoo warm in 't Hollandsch hart ;
Dat vlekloos regt, naast God ons heilig ;
Dat, Nedrland, flelt uw' dierbren grond
- Nog meer dan 't fluwfle Troonverbond Voor 't helsch verraad der boosheid veilig .
Waai nit , Waal nit dan , fchoone Vlag I
Geen Vorstlijk feest, geen vreugdedag
Verlustig 'c hart van Nedrlands braven,
Of wapprend toone uw purpren gloed,
Uw fchittrend blaauw, dat flaal en bloed
Ons regt tot in den dood zal Haven !
A . C . SCHENK .

DE EDELE VORSTIN.

F' ene Vorilin nit de Rijnlanden deed Bans met eene barer
Hofdames eene wandeling ; want de groene boomen, bet flroomende water en bet blaauwe hemelgeweif bevielen baar, gelijk God ze gemaakt heeft, veel beter, dan zoo ais zij in
den fehouwburg nagemaakt warden . Aan den weg zat eene
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behoeftige, blykbaar door kommer nedergedrukte vrouw,
met een' kwijnenden zuigeling op haren fchoot . Door medelijden aangedaan, bleef de Vorftin ftJlftaan, en zeide :
„ Waarfchijnlijk is uw kindje ziek ?" -- n Ach !" hernam
de arme vrouw , „ bet wurmpje moet verfmachten ; bet voedfel in mijne borften is opgedroogd , want federt twee dagen
heb ik niets gegeten dan een ftukje droog brood :' Op eenen
wenk der Voritin haalde de Hofdame een goudftuk uit , en

gaf bet aan de ongelukkige moeder . Deze nogtans begon to
fchreijen, en zeide : „ Kon bet maar terfond in zog verkeeren 1" Dit woord trof bet hart der edele Vorftin . Te
huffs had ook zij eenen zuigeling, then zij zelve zoogde . Zij
zette zich naast de arme vrouw op bet gras, nam haar bet
kind van den fchoot, en legde bet aan bare borst . - lit

had op dit oogenblik wet de arme moeder willen zien en de
voortreffelijke Vorftin, en oak, zoo lets zoodanigs gezien
kon worden, den Engel, die naast haar ftond I

DE DROOM VAN ZEN TER DOOD VEROORDEELDEN.

De morgennevelen

rustten nog op de toppen van den berg,
nan wiens voet bet Amerikaanfche fladje Redclif ligt ; maar
de wegen , die derwaarts lefden , waren reeds met de bevolking van den ganfchen omtrek vervuld . Te 4ylesbury waren
alle winkels gefloten ; de hamer van den groffmid rustte op
bet aanbeeld ; geen rijtuig was op de ftraten to vinden, ja

zelfs de deur der herberg was digc, en de fleutel volgde den
bezitter naar eerstgenoemde plaats ; kortom , alles duidde
aan, dat eene buitengewone gebeurtenis aldaar moest plaats
grijpen .
Hoe meer men bet fladje Redclif naderde, des de grooter
werd bet gewoel van menfchen . Mannen, vrouwen, kinde-,

ren en paarden, alles wemelde daar bout door elkander . Het
fladje was reeds meer dan vol , v66r nog de ftralen der zon
bet dal, waarin bet lag, verlichcen konden . In de herberg
beerschte eene ongemeene drukte ; in de ftraten begroetten
alle bekenden elkander ; de paarden trappefden ; de honden
blaften ; de vrouwen praatten ; maar de aanblik dezer woeJige menigte liet niet gisfen, tot welk einde zij derwaarts
was zamengevloeid .

Binnen de muren der oude, aan den voet des bergs gele .
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gene, fteenen gevangenis had dien morgen een tooneel van
geheel anderen card plaats gehad. Dear lag , in een vochtig,
bedompt, flechts door eene kleine opening fpaarzaam verlieht kerkerhol, met ketens beladen, een ongelukklge, wiens
einde nabij fcheen to zijn . Eenige uren vroeger was zijne
getrouwe gade, met zijn dochtertje, van verre genomen, om
hem aan den rand des grafs nog eenmaal in de armen te fluiten . De korte zamenkomst was ten erode . De ongelukkigen
hadden zich wederzijds aan de hoede van hunnen Hemelfchen
Vader aanbevolen , en waren toen gefcheiden : de man, om
zijn lot op bet fchavot moedig tegen to gaan ; de vrouw,
naar bet fcheen, om de lange terugreis weder sin to nemen .
Uitgeput en afgemat zonk de veroordeelde in een diepen tlaap .
De naam van dezen man was c n E E L, en Virginie zijn
Vaderland . Hij was, terwiji hij naar zijne wootiplaats terugkeerde, gevangen genomen en vervolgens ter dood veroordeeld , wegens een' moord, dien hij ann een' reiziger gepleegd
zou hebben, die eene niet onbeduldende fom gelds bij zich
had, met hem een eind welts bad gegaan, en in de herberg,
waar zij overnachtten, vermoord was gevonden .
C R E E L had zijne onfchuld onafgebroken betuigd ; de om_
itandighed n getuigden echter teg n hem, en ht werd er,
halve, hoewel men hat geld niet bij hem gevonden had, tot
den strop verwezen . De dag tot zijne ter doodbrenging was
nu verfchenen , bet fchavot reeds opgerigt , de nieuwsgierige
menigte van heinde en ver coegeftroomd , en van alle kanten
wedrgalmde de kreet : b Weg , weg met den moordenaar !"
Eindelijk naderde bet uur van elven . De Geregtsdienaars
traden den kerker des varoordeelden binnen , fchudden hem
wakker, kondigden hem aan, dat sites gereed was, en be .,
valen hem, hen to volgen . - „ Ha I de droom I de droom I"
riep hij plotfeling, op zonderlingen coon, nit . -- „ Welke
droom ?" vroeg de Sheriff, door bet zeldzame gedrag des veroordeelden opmerkzaam gemaakc .
„ Ik droomde, - is, zoo was bet! -- dat, terwiji gij,
Mijnheer de Sheriff, mij op bet fchavot mijn doodvonnis voorlaast, plotfeling een man door de menigte heendrong, met
een' witten hoed op bet hoofd , in een' grijzen jas gewik .
keld, met zware bakkebaarden . Ben vogel vloog over zijn
hoofd been, en fchreeuwde : ,, Dat is L E W I s , de moordenaar van den reiziger !"
De Sheriff en zijne ambtgeuooteu ontflelden, beraadttaagden
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met elkander, en kwamen, daar droomen In die (treken veal
golden, overeen , zorgvuldig naar den man met den witten
hoed en den grijzen mantel rond to zien . De kerkerdeur
werd geopend, en de ongelukkige betrad, met bet gebedenboek in de hand , bet fchavot . Naauwelijks echter had hij
bet betreden, toen hij zijne blikken navorfchend over de menigte weiden liet . De Sheriff las bet vonnis voor ; de angst
des veroordeelden klom van oogenblik tot oogenblik ; hij liec
bet hoofd in vercwijfeling op de borst zinken ; toen hij bet
echter weder ophief, ftond een man, juist z66 als hij hem
uitgeduid had, flechts zes voeten van de ladder verwijderd . -,, Dat is L E W Is, de moordenaar van den reiziger 1" riep de
gevangene met vonkelende blikken .
Men maakte zich onverwijld van den vreemdeling meester.
Daze poogde eerst ce ontvlugcen ; maar, ziende dat zulks
vruchteloos was, beleed hij den moord, gaf de omftandigbeden dearvan op, en deed aanwijzing, waar zich bet geftolen
geld beyond, waarop hij aan bet geregt werd overgeleverd .
CREEL werd terftond in vrijheid getteld, en verwijderde
zich, als waren zijne zinnen verbijsterd, met onbegrijpelijken fpoed .
Drie dagen verliepen . C R E z L was verdwenen ; maar nu
werden eensklaps de Regters, door de nadere bekentenis van
den perfoon met den witten hoed en de zware bakkebaarden ,
in eene onbefchrijfelijke verbazing gebragt, want daze bleek
nu niemand anders to zijn, dan -- de vrouw des veroordeelden! Hat plan ter redding was tusfchen ban beiden in de
gevangenis afgefproken, en op eene zoo wdl geflaagde wijze
bewerkftelligd geworden. Of CREEL werkelijk den moord
gepleegd hebbe, is nooit aan den dag gekomen . De vrouw
werd, na kortfiondige opfluiting, op vr1je voeten gefteld,
en nooit is van haar of haren man iets meer vernomen .

DE NARRENMETER.

1' o x was bij menige gelegenheid, gewoon to zeggetr : „ Ik
zou toch wel willen weten, wat Lord B . . . er van denkt."
Lord B . . , nu was een uiterst dom mensch , en de vrienden
van den grooten F o x warden dus filet weinig door de nicuws .
gierigheid geplaagd, om to weten, waarom hem web zoo
veel aan de meaning van een zoo nietsbeduidend wezen ge-
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legen lag. n Zijne meening," zeide F o x eindelijk, ,, is van
veel meer belang, dan gij waarfchijnlijk denkt. Hij is een
volkomen vertegenwoordiger van alle gewone Engelfche vooroordeelen ; en wat Lord B . . . van eenen maatregel denkt,
zal gewis ook de groote meerderheid van bet Engelfche yolk
er van denken ." - Niet ondienitig ware bet, wanner ieder
Minister zulk eenen narrenmeter bezat, om daaraan den indruk to toetfen, then deszelfs maatregelen op bet gros van
bet yolk zullen maken.
RUIL GEENE OUDE $LEEDEREN TEGEN NIEUWE IN .

l e Parijs werd op ltraat een ontfnapte galeiboef gevat .
Men bragt hem naar de prefectuur van policie . In bet gevangenvertrek aldaar vindt hij eenen ouden kerkermakker,
die hem beklaagt, dat hij weder in banden van bet geregt
gevallen is, en zulks des to meer, zegt hij, daar hij zeif
op bet punt is om in vrijheid gefteld to worden, ,, Het eenige, was mij daarbij fpijt ," voegt bij er bij , „ is, dat ik zoo
flecht gekleed, gelijk ik ben, weder in de wereld moet tre .
den ." -- „ En mij, daarentegen," herneemt de galeiboef,
„ was helpen mij mijne nieuwe kleederen? Ziedaar, zoo gij
bet verkiest, daar hebt ge mijn' jas en hoed ; voor de wan .
deling , die ik to doen heb , zijn mij uwe lompen goed genoeg." De ruil words dankbaar aangenomen, en naauwelijks
is dezelve volbragt, of de gevangene, die in vrijheid getteld
moet worden, wordt in de fpreekkamer geroepen . „ Laat
mij eens, voor de grap , in uwe plaits gain ; bet zal mij be .
nieuwen, of zij mij herkennen," zegt de ander . Men herkende hem niet, en hij werd in bet oude pak van zijnen kameraad ontflagen. Hoe bet dezen laariten in den nieuwen
jas gegaan is, melds bet verhaal Met .
WERELDLUST .

De wereldlust is bonigzeem,waarom wij,als de vliegen,zweven :
Hem, die er to onbedacht van lept, blijft ligt een vleugel .
i}ukje kleven .
DE MENSCIIEL1JKE WIL .

Zorg, dat uw wil u op deze aard' geen bemel zij ,
Opdat hij namaals eens u tot geen' bet gedij' 1
No, I. Meng . bl. 26. ceg, 2. that dier, lees die .

ME N G EL WERK.
OVER DR ECHTHEID DER GEDICHTEN VAN OSSIAN .

(Fervolg van bl. 73 .)
V !' ij zullen , -- om de echtheid van o s s I A N's Gedichten door uitwendige bewijzen to i}aven, - eerst de
rnogel~ftheid, daarna de zekerkeid aantoonen, dat gedichten in de Oud-Schotfche of Gaelifche taal gedurende
eene reeks van meer dan veertien Eeuwen in derzelver
vaderland hebben kunnen bewaard blijven : -- en her zal
ons dus blljhen, dat men niet tot de telling, waarvan
wij de ongerijmdheid meenen to hebben aangetoond , alsof de ondichterlijke I t A C P H E R S O N to midden der ondicliterlijke achttiende Eeuw de hoogfte poezij , door de
-eerfte vernuften van Europa bewonderd, zou hebben ondergefchoven , de toevlugt behoeft to nemen .
Reeds federt de vroegile tijden waren de Bergfchotten
aan zang en poezij gewend . Zij behoorden tot den toen
zoo uitgebreiden Celtifchen volksftam, die ook in Frankrijk , Spanje , Engeland en Icrland gewoond heeft , en
in laatstgemelde landen nog leeft . Zij warcn van her gebruik der letteren verftoken , maar bewaarden , even als
vele andere Nation, in liederen hunnen oorlogsroem en
de groote daden der Vaderen . De Barden, die deze liederen vervaardigden , opzongen en meerendeels in her geheugen prentten , waren , gelijk in den geheelen Celtifchcn volksilam, (ook in Oud-Gallie) hoog geeerd, en
blevcn zulks nog tang na de invoering des Christendoms,
zoodat E D UA IC D I van Engeland den volksgeest in
[Vales en Schotland niet beter wist to fnuiken , dan door
de uitroeijing der Barden. Nog ten tijde van n U C H AN A N echter , (tijdgenoot van de invoering der Hervorming) in de 16de Eeuw , toen zij nog zoo wel liederen
vervaardigden , als die voor de Grooten of voor hot Volk
MENCELW . 1839 . NO . 3 .
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opzeiden , en bij fnarenfpel opzongen , gelijk de oude
Rhapfooden, waxen de Barden onder dien naam bekend .
B u c H A N A N noemt die dichtflukken „ geenszins onbe„ fchaafd ." (*) Datzeifde was bet geval op de Hebridifche eilanden, ten Westen van Schotland, en deze bevatteden , zegt de Gefchiedfchrijver bepaaldelijk , den lof
van dappere mannen . Ben ander Schotsch Gefchiedfchrijver , j O H N S T 0 N , merkt aan „ dat de Schotten in
„ ouden tijd hunne HOME Ii U S S E N en M A R o's had„ den, door hen Barden genaamd. Deze declameerden
„ de daden hunner oude, dappere krijgslieden in helden• verzen , gefchikt voor de toonen der harp ; hiermede
• wekten zij de gemoederen der hoorders tot roem en
• deugd, en leverden voorbeelden van dapperheid aan
„ bet nageflacht. Deze orde van mannen beftaat nog
• onder de bewoners van Wales en Oud-Schotland, en
• draagt nog den naam der Barden in hunne taal."
De taal dezer Barden was eene grondtaal der wereld,
de Celtifche, verwant met Grieksch, Latin en zelfs
Duitsch , en is een der grootfte takken van den IndoGermaanfchen tam , die zich over bet land ten Noorden der Zwarte Zee, of over den Archipel uit Azie
naar Europa verfpreid heeft, en daar verdeeld is in
G rieksch , Latin , Slavonisch en de zoo verfchillende
takken van het Duitsch . Dan, nog v66r die talen moet
bet Celtisch naar Europa gekomen zijn , gelijk de afgelegenheid der landen bewijst , thans door Celten bewoond , die achtervolgens door de later gekomene volkstakken tot naar Europa's uiterften westerhoek werden verdrongen. De overeenkomst dezer taal met het Grieksch,
Latgn en eenige Oosterfche talen is door MAC A RT H U ICS Aanteekeningen over de echtheid van 0 S S I A N
ten klaarfte bewezen . (f )
Dus bleef de toefland van Schotland, onder Druiden,
(*) Non inculta .

(t) The Poems of o s S I A N in the
111 . p. 421--431 .

original Gaelic , Vol .

VAN OSStAN .
of Opperpriesters ,
ftammen of
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onder

en door

hoofden
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Barden,

der

onderfcheidene

die tot heldenmoed

in den ftrijd aanfpoorden , gedurende al den tijd der Ro-

meinfche heerfchappij in Engeland en zuidelijk Schotland. Vergeefs deden onderfcheidene Romeinfche Veldheeren ,

gelijk A G R I C O L A ,

of zelfs Keizers , gelijk

s E v E R u s, pogingen om bet noordelijk gedeelte van
Schotland, waar de Kaledoniirs (*) woonden, to onder
to brengen ;

en de taal der minachting bij A P P I A N U S

(Praefatio Hiftor . C. 5 .) : de Romeinen hebben van
Britannia meer dan de helft ; het andere behoeven zij
niet, was blijkbaar flechts ingerigt, om bet onvermo-

gen der overheerfching van dezen krijgshaftigen ftam to

bedekken . In een' der togten van c A R A C A L L A, Zoon
van s E v .B R u s , leden de

Romeinen

rijke nederlaag, die hun door een' der
perhoofden ,

zelfs eene belang-

Kaledonifche Op-

F I N G A L , wiens naam door dat geheele

land tot op dezen dag met den grootften roem bekend
is , werd toegebragt . Onder zijnen Grootvader zou ,
volgens de overlevering, de heerfchappij der Druiden
gevallen zijn . Deze trotfche priesters hadden zich de
geheele geestelijke magt aangematigd, benevens bet regt,
om den

Wergobret,

of bet algemeene Opperhoofd in

groote gevaren van oorlog, aan to ftellen . Doch de gedurige oorlogen met de

Romeinen

hadden deze waardig-

heid genoegzaam erfelijk doen worden ; en, toen de

Druiden

hun refit van verkiezing weder wilden doen

gelden , gaf dit aanleiding tot eenen burgeroorlog, waarin hunne magt en zelfs hunne geheele orde in

Schotland

vernietigd werd, en weinigen naar afgelegene holen ontfnapten . F I N G A L'S Grootvader of Vader was toen

Llrergobret,

en deze waardigheid ging zekerlijk op deszelfs

Kleinzoon of Zoon over . Het is dus niet to verwonde-

ren, dat wij geene ftellige Godsdienstbegrippen, die met
(*) Dit woord komt of van Kael, den volksnaam, (Kelt,

Kalt, Kael, Gal, bij ons en de Engelfchen Teal of Wael)
en Don of Dun, (hoogte, ons duln) en dus Bergcelten .
1-1 2
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de orde der Druaden ten naauwfte verbonden waren, in
de gczangen van F I N G AL'S Zoon , o s s I A N, vinden .
De naam van r I N G A L of F INN is in Schotland als die
van een der eerfte helden algemeen beroemd . Wie kent niet
tie Fingals -grot op het eiland Stafa, welke nog dezen
naam draagt ? Reeds in de veertiende Eeuw vermeldt
hem een beroemd ridderdicht van B A R B 0 U 1 ; op den
held B R U C E . Hij ging in de overlevering door voor
een' held van reusachtige geflatte (zeven ellen hoog) en
werd fomtijds F I N 1\1 A C C 0 U L (de Zoon des llemels)
genoemd . Van toen of vinden wij in de zestiende en zeventiende Eeuwen , bij verfchillende Schrijvers, gedurige
vermeldirg van F I N G A L als een held gelijk S A M s o N
en W A L L A C E, (Schotlands bevrijder in de veertiende
Eeuw) als bevrijder zelfs van den boozen geest . Men
reist, zegt N O D I E R , fchier geene mijl in Schotland,
zonder eene der zalen van o s s I A N , eene der grotten
van F I N G A L , het fpoor van hunnen doortogt of hunne
grafplaats, to vinden . Op de westkust van Arran zijn
Fingals-grotten , waar de held op dat eiland vaak om to
jagen vertoefde . Ben dier holen is 112 voet lang , 30
hoog , en gaat al vernaauwend naar binnen . Men vindt
ook eene andere Fingals-grot, en de plaats van eene zoogenaamde Clachan-OsJian, of graff.'een van Osfian, (de
graffteen is ongelukkig , op de heirbaan tande , omver
gevallen, maar met nog vier kleinere fteenen in wezen .)
Zij liggen in het Graaffchap Invernesf, geheel in het
midden der Hooglanden . Men vindt in oude Galifche
gezangen melding van o s s I A N's verblijf aan de rivier
Bran , die in de Tay valt , en van de plaats , waar ae
zwaarden en wgpenrustingen voor F I N G A L en zijn heir
werden vervaardigd . Men heeft nog eene plaats , de
Bardenheuvel genaamd , waarvan o s s I A N bezitter zou
zijn geweest . In 11forven (een gedeelte van Nester-Schotland) en op de eilanden zijn nog vele plaatfen, Fingal's
Ford(veer)of heuvel,Fingal's Happen of trappen genoemd .
u S S I A N dall (de blinde o S S I A N) is in Schotland een
Even zoo welbekend perfoon als bij ons de flerke s i m-
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s o N of de wijze S A L o m O, en men hoort zeer dikwijls
de fpreekwijze van iemand , die alle de zijnen overleefd
lleeft : O S S I A N, de laauJle van F I N G AL'S Hoed ; h.y
is zoo fcchoon als A G A N D E C C A, zoo zangerig als
Df A L V I N A ; hff is eenzaam als o s S I A N, vlug als
C U T H U L L I N, enz .
Lets , dat zees oud is, heet Fionlach , of uit Fingal's 10W . Doch F I N G A L's roem is
niet tot Schotland bepaald . Schier even groote vermaardheid genies hij in Ierland, (waar hij zekerlijk, volgens
de gezangen van o s s I A N , veel heeft geoorloogd .) Doch
de lerfche gedichten, (die van F I N G A L fours onder den
naam van F E R G us fpreken) zijn , volgens bet algemeene gevoelen , niet ouder dan tusfchen de 811e en 12de
Eeuwen . 0 S S I A N words daarin als Christen en leerling van P A T R I C K, den beroeinden Apostel van Ierland, voorgefleld ; lets, hetwelk geheel flrijdig is met
de tijdorde, volgens welke o s s I A N in de derde Eeu:w
geleefd hebbende, den 200 jaren na hem in Ierland gckomen' Evangelieprediker onmogelijk kan hebben gezien .
Ook vindt men bij de leren allerlei vertellirgen van do
reuzen FIN , O S S I A N en OSCAR ; de eerfle zou zelfs
den bekenden reuzendam (thans meest door de zee verzwolgen) als brag tusfchen Schotland en Ierland aangelegd hebben .
Daar dus F I N G A L en o s S I A N in Schotland zoo
beroemd waren , is het geheel niet to verwonderen , dat
hunne liederen zeer lang in het geheugen der menfchen
bewaard bleven . J o N E s zegt dit van vele 1lrabifche
zangen ; het is bekend van de liederen van H 0 M E R U s,
die eerst 400 jaren na den Dichter door P I s i s T RAT u s werden bijeengebragt en opgefchreven uit den mond
der Rhapfuden.
Doch wij behoeven hiertoe niet eens de
toevlugt to nemen . De Druiden kenden, volgens (c ES A R , die hen in Gallie wel moest opmerken) de fchrJfkunst , en bedienden zich in de dingen des gemeenen levens van Griekfche letteren (waarfchijnlijk uit Marfeille
ontvangen) ; maar hunne gcwfde gefchriften (over do
onfterfelijkheid der ziel , de flerre- en natuurkunde, en
over de Godsdienst) 'ilden z!Y opzettcl#k niet in ge
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fchrift brengen , deels om bet yolk daarmede niet bekend to maken , (bet was eene priesterkaste , gelijk in
India) deels opdat de leerlingen niet, op bet fchrift vertrouwende, to weinig hun geheugen ocfenen zouden . (*)
Nu was echter die geheime leer uit Britannia tot hen
gekomen, waarheen zich de Gallifche Druiden dikwerf
begaven om zich naauwkeuriger to oefenen . (t) En als
leerlingen konden fchrijven , zouden dan de leermeesters
dit niet gekend hebben ? Ook weet men ltellig, dat bet
Druidifche of Celtifche Alphabet 16 letters had , waarvan elk den naam van eenen boom of eene plant droeg,
en dat z~; eenigzins naar de Griekfche karakters geleken . (§) Zon nu , bij de vernietiging van de orde
der Druiden, deze geheele wetenfchap zijn verloren gegaan ? Zouden niet de Barden, naast de Druiden de
bewaarders van de geestgewrochten der Natie, dat hellige vuur hebben ontffoken en medegedeeld ? Wij weten
zelfs ftellig, dat de Druiden grootendeels eene fchuilplaats vonden op bet eiland Iona , een der Hebriden ,
aldaar eene fchool oprigtten , en ongemoeid leefden , tot
dat zij door den heiligen C o L U M B ANUS , of C o L U MB A , een' Christenzendeling in de zesde Eeuw , werden
verdrongen, die echter van hunne kunde, zoo bet fchijnt,
heeft weten gebruik to maken . Maar , onderfteld zelfs
dit verlies der letteren , dan behoefden de Gedichren van
o s s I A N toch niet langer dan Brie of vier Eeuwen aan
de mondelinge overlevering alleen to worden toevertrouwd ;
iets , hetwelk zoo dikwerf omtrent de dichterlijke voortbrengfelen van andere Nation bet geval is , en bet hier
vooral moest zijn , waar eene gevestigde orde van Dichters met bet bewaren der gezangen hunner voorouderen
in bet geheugen belast was , en waar die zoo dikwijls
op feestmalen of andere plegtige gelegenheden werden
opgezongen . Van Brie of vier Eeuwen zeggen wij ,
want bet klooster van Iona of Icolmkill werd reeds in
(t) C . 13 .
Celtic Refearches, aangeh . i n poems of
fron the Originals, V . IIt . p . 388, 389 .

(*}

CAE s . de Bello Gall. L . VI . C . 14.

(§)

D A V I E S ,

0 S S I A N

VAN OSSIAN .

ill

de zesde of zevende Eeuw een zetel van geleerdheid ,
waar de beroemde c o L U M B A leefde en predikte .
Het is zeker, dat toen reeds de fchrijfkunst aldaar werd
beoefend ; en dat C O L U M B A N U S Galisch fchreef, is
zeer waarfchijnlijk . Zeer fpoedig na de invoering des
Christendoms in Schotland werden in dit klooster ftukken , zoowel in de volkstaal (dit was toen voor geheel
Schotland het Galisch) (*) als in het Latin in de zevende E euw gefchreven . De monnik A D A M A N N U S
fchreef het leven van den heiligen c o L U M B A N u s, een'
grooten Geleerde onder de Galen, to Iona , hetwelk toen
het middelpunt der Noordfche geleerdheid onder de Christenen was, gelijk naderhand St . Gallen in Zwitferland,
(ook al de ftichting van een' Schotfchen Zendeling .) Zekerlijk begonnen toen de nog altijd beftaande Barden ook
voor hunne liederen bet fchrift to gebruiken ; Morven,
o s s I A N'S geboorteland , is flechts door het eiland Mull
van Iona gefcheiden . In eene verzameling van Galifche
handfchriften , door de Hooglandfche Maatfchappij to
Londen in 1803 aan die to Edinburg ten gefchenke gegeven , vindt men niet minder dan 11,000 verzen ; fomm ige gedichten daaronder zijn van o s s IAN , F I N G A L'S
Zoon, FERGUS den Bard, CAOILT en CONAN,
vrienden en tijdgenooten van o s s I AN, op onderfcheidene tijden gefchreven . Het oudfte handfchrift in deze
verzameling was van de negende of tiende Eeuw , en
bevatte , onder den titel van Emanuel, oude Gefchiedenisfen (ook van C A E S A R'S togt naar Britannien) en
berigten over de zeden, gewoonten, wapendragten en
bijgeloovigheden der nude Kaledoniers , en andere handfchriften in dezelfde taal uit de tiende of elfde, en de
twaalfde of dertiende Eeuwen . Dit alles werpt de onderflelling van j 0 H N S o N, dat er geene Galifche hand(*) Tot aan bet midden der elfde Eeuw, (de heillooze
Regering van MAC B E T H) was bet Galifche de algemeene
taal in Schotland, zelfs ten Hove, en de Geestelijkheid kon
geene andere taal fpreken . Zie Poems of o s S I A N in the
Original, V. III . P . 394 .
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meer dan eene Eeuw oud, zouden beftaan ,
volledig omverre .
Maar vanwaar komt dan toch de tegenwoordige ongemeene fchaarschheid van Galifche werken ? Vele rede .
nen hebben daartoe zamengewerkt . Vooreerst was , in
de vroegere Middeleeuwen , de taal der ICelten of Galen
die van geheel Schotland. Maar toen de Laaglanden
door vele Angel-Sakfers, die de tirannij der Noormannen van w I L L E 14I den heroveraar kwamen ontvlugten , werden bevolkt , en allengs hunne taal met eenige
wijziging aldaar de heerfchende werd onder M A L C O L M,
die naar het Hof van E D U AR D den BelJder gevlugt
was , en de Koningszetel in het lage land werd opgeflagen , toen verviel allengs de Galifche letterkunde , en
werd er weinig meer gefchreven , hoewel nog altijd de
Barden , gelijk men denken mag , hunne oude gezangen
aan het fchrift toevertrouwden . Maar fpoedig kwamen
er grootere rampen . Iona en alle andere echt Schotfche
kloosters werden door den overweldiger van Schotland,
E D U A R D I, Engelands Koning , in 1296 geplunderd , ten elude , zegt H U M E , „ alle gedenk(tukken der
„ Oudheid to vernietigen, die de gedachtenis van 's lands
„ oude onafhankelijkheid konden bewaren en de Engel„ fche aanfpraken wederleggen ." In 1304 fchafte dezelfde geweldenaar alle de Schotfche wetten en gewoonteregten af, en deed verdere gefchiedwerken, die zijne
vroegere nafporingen waren ontfuapt , vernielen . De verwoesting tnoest verfchrikkelijk zijn ; want men weet ,
dat destijds de kloosters de groote , bijkans eenige bewaarplaatfen der letteren waren ; terwijl de Bardenzangen, die niets dan vrijheids- en vaderlandsliefde, heldenmoed en onafhankelijkheid ademden, en tevens als
kostbare bouw(toffen voor de Gefchiedenis in den vroeglien tijd mogten gelden, zekerlijk de handaalfche vernietingszucht van den heerschzlichtigen Koning niet zullen ontfnapt zijn . Men weet ook , dat er v66r die vernicling to Iona cene kostbare boekerij was , daar Koning E II G E N I U S VII in hct begin der achtfie Eeuw

fchriften ,
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(ruim eene halve Eeuw v66r I{ A R E L den Grooten) alle
befcheiden en boeken, die betrekking hadden tot de Schotfche Gefchiedenis , to Iona of Icolmkill bij elkander had
doen verzamelen, alwaar hij bet oude Bibliotheekgebouw
deed afbreken , en een gehecl nieuw, alleen tot dat einde
opgerigt , bouwen . Men wil zelfs , dat , onder de gefchriften dezer boekerij , een , uit den brand gered , in
1525 to Zberdeen werd gebragt , doch door ouderdom
genoegzaam onleesbaar was , bet fcheen echter een der
verlorene boeken van S A L L U S T E R E S to zijn .
Er was nogtans bet een en ander aan de vernieling
door Koning E D U A R D ontfilapt : oude f}ukken, op
parkement gefchreven , die , helaas ! door de onbefuisde
Hervormers , welke met -de misbruiken der Roomfche
kerk ook hetgeen zij voor de wetenfchappen gedaan had
meenden to moeten vernietigen , door de Schotfche Synode vernield , of door de bezitters naar de Jezuiten to
Doucay en to Rome werden geborgen . lets werd er ook
uit Iona naar Inverary in Schotland gebragt , alwaar een Hertog van Montague overblijffels in de fnnifwinkels als fcheurpapier vond ; en , tot overmaat van
ramp, vielen alle de echte flukken betrekkelijk de oude
Schotfche Gefchiedenis , in bet kasteel van Stirling nedergelegd , in 1651 in handen van den toenmaligen Generaal voor bet Parlement tegen den Koning, M O N I{ ; hij
zond die naar Engeland ; zij werden , na de herftelling
des Konings , naar Schotland terug gezonden, doch , om
kosten to fparen, ter zee naar Leith, waarbij bet mecste door florm verging . Men voege hierbij , wat er niet
al in de tallooze burgeroorlogen van Schotland is verloren gegaan . Is bet to verwonderen , dat er zoo weinig in de taal van Ir I N G A L en 0 S S I A N is behouden
gebleven ? Hoe diep bet Galifche in Schotland gevallen
was , kan men daaruit opmaken , dat er tot op het jaar
1780 geene B~Vbelvertaling in die taal beflond, hoezeer
de Kerkhervorming in geheel Schotland was aangenomen,
en ook vele Ilooglanders die beleden . In Ierland was
het Celtisch nog zoo diep niet gezonken . Het had nog
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tot in bet laatst der zestiende Eeuw onder E L I Z AB E T H z1jne eigene wetten en taal , ook in openbare
ftukken behouden ; eene taal , die van bet Schotsch-Galisch weinig verfchilde . Dit maakt dus een verfchil van
zes Eeuwen , dat bet Iersch langer de taal der Regering
en van de groote meerderheid der ingezetenen bleef ; en
van daar ook , dat er in die taal veel meer Galifche gefchriften zijn , dan in Schotland, gelijk er reeds in 1684
eene Bijbelvertaling in bet Iersch beflond. Reeds hebben wij opgemerkt, dat daardoor de werken, betrekkelijk tot F I N G A L en o s s I A N, meer de Ideur der Middeleeuwen hebben aangenomen ; in Schotland waren die
meer tot een' vergeten' hoek des lands bepaald en bleven dus zuiverder . Men kan zich eenig denkbeeld maken van deze Ierfche gezangen uit de Fragmenten, die
de Baron D E H A R OLD , zelf een Kaledonier, daarvan
(waarfchijnlijk in Ierland) heeft opgedaan , waarin minder dichterlijke gloed en meer ftellige Godsdienstbegrippen
gevonden worden . Hij erkent echter, zelf veel tot deze
Fragmenten to hebben bijgevoegd . Doch er zijn ook
andere , waarin zelfs de kruistogten en latere gebeurtenisfen zijn vermeld , en F I N G A L'S tijdgenooten beurtelings als Kruisvaarders en dolende Ridders voorgefleld
worden .
Maar omtrent bet midden der achttiende Eeuw begon
men zich Loch to fchamen over den verwaarloosden godsdienfligen toeftand der Schotfche Hooglanders , en , in
plaats van de berispingen der Geestelijkheid, dat de Galen
meer werks maakten van de heldenzangen hunner Barden, dan van de Pfalmen ; in plaats der nuttelooze klagten van den Bisfchop C A N W E L L , (den eerften , die
to Edimburg eenige Protestantfche boeken voor godsdienftig onderwijs in bet Galisch, in 1567, had doen
drukken) dgt er nets in deze taal nog door den druk
was gemeen gemaakt, en dat noch de Babel, noch de
boeken der Barden en Gefchiedfchr#vers over F I N GAL,
C O M H AL'S Zoon enz . gedrukt was,

(*) befloot men ,

(*) 0 S 5 1 A N in the Original, V . 111 . p . 401, 402.
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handen ter Bijbelvertaling aan bet werk to flaan . Men
had daartoe echter woorden en fpreekwijzen noodig, die
nergens to vinden waren , dan in de oude volksgezangen .
Men vond meer dan men zocht ; liederen , die de opteekening wel fchenen to verdienen . Op bet eiland Mull,
nabij Iona , was er, finds onheugelijke tijden, eene
volgreeks van Ollas of leeraren in een gezin , dat den
naam van M A C L E A N droeg , en eene geheele kist vol
gefchriften in bet Galisch bezat . Dr . JOHN M A CP H E R S 0 N zag , volgens zijne plegtige betuiging in
eenen brief aan den beroemden Dr . B L A I R , bij een'
ouden Bard, in 1733, een Galisch handfchrift, waaruit
die Zanger hem en zeer velen , die toen nog leefden , en
waarop zich de brieffchrijver beroept , de daden van
CUTHULLIN, FINGAL, OSCAR, OSSIAN,GAUL,

en de overige thans bekende helden der aloudheid voorlas . Deze Bard was uit bet geflacht der
PI A C M U R R I C H, hetwelk reeds 300 jaren in eene Familie als Bard en geflachtrekenaar gediend had , gelijk
zijne voorzaten lang to voren . Ook kwamen deze gedicliten zeer overeen met de later vertaalde, en onder anderen wist de genoemde Bard bet geheele gedicht Darthula van o s s I A N Op to zeggen , hetwelk in gefchriften beftond, en bezat ook bet geheele dichtftuk Bierrathon
fchriftelijk . Een ifudent in de Godgeleerdheid uit de
Ilooglanden, JAMES Of JACOB MACPHERSON,
vertaalde eenige fragmenten van oud-Galifche liederen ,
en deelde die mede aan den Dichter JOHN HOME,
fchrijver van bet uitmuntende treurfpel uit de Schotfche
Gefchiedenis, Douglas, die deze ftukken met verbazing
en bewondering ]as . Men bragt dus bij inteekening eene
zekere fom bijeen , waarvoor de j onge M A C P H E R S O N
naar bet gebergte zou reizen , om verder oude Bardenzangen op to fporen en in bet Engelsch over to brengen . Wij hebben boven daarvan den fchitterenden uitflag gemeld . Kort daarop fchreef de beroemde B L A I R
zijne oordeelkundige J/erhandeling over de Gedichten
van o s s 1 A N , zekerlijk een meesterfiuk van kritiek en
D E R IK I D
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kenfchetfende waardering van bet karakter in alle deze
dichtftukken . Maar tevens rees ook , bijkans terftond
na de uitgave der Gedichten , de itrijd over de echtheid
of onechtheid derzelven , door M A C P H E R S 0 N'S onbegrijpelijk uitftel (en eindelijk geheel afftel) van de uitgave dezer werken, natuurlijk gevoed en verfterkt . Ondertusfchen waren er toen reeds overvloedige fporen van
echte , nude Galifche gedichten van o S S 1 A N . De Baronet JOHN MAC P H E R S O N, naderhand medelid der
Hooglandfche Maatfchappij , zond in Februarij 1760 (*)
aan Dr . 13 L A I R drie proeven van oorfpronkelijke gedichten , aan o s s I A N toegefchreven , over deszelfs liefde tot E V E R A L L I N, deszelfs aanfpraak aan de avond
Jtar , en U L L I N S krijgszang . Hij verklaarde op zijn
woord van eer , dat deze zangen geheel onafhankelijk
waren van die , welke JAMES MAC P H E R S O N gevonden had, zelfs dat deze in zijne vertaling de fchoonheid van bet oorfpronkelijke to kort had gedaan . lien
Sir JAMES M A C D O N A L D fchreef in October 1763,
dat hij een' der weinige Barden op bet afgelegen eiland
Noord-Uist -uren lang gedichten had hooren opzeggen ,
die hem dezelfde fchenen to zijn als de vertaalde door
MACPHERSON . LACHLAN MACPHERSON (t)
van Strathmoshie , die in 1760 zijnen naamgenoot naar
de Hooglanden verzelde, verklaarde aan denzelfden B L A I R
in 1763 , dat ho~ denzelven had b~rgeflaan in het opfchrwen , uit den mond des yolks en uit oude handfehriften , van verreweg de meeste flukken , die hij had
uitgegeven ; dat hid de vertaling naderhand met de ko(*) Poems of o s s

I A N in the Original, V . III. p. 447.
M A C ARTHUR , Supplementary Obfervations an the Authenticity of o s s I A N . Wij denken, dat de jaarteekening Fe .
bruarij 1760 een misflag is, want toen was M A C P H E R S O N

J.

nog niet op reis naar de Hooglanden .
(t) De naam van m,& c P H E R s o N en anderen zijn in
Schotland zoo algemeen, omdat zij die van Clans of ftammen
ziju, waar de gemeene man heet zoo als zijn Lantird of ftamhoofd .
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peen der oorfpronkeljken in de hand vergeleken en zeer
getrouw had bevonden ; terwIjl de tooncelen der gebeurtenisfen nog in de Ilooglanden aangewezen en o s s IA N'S gedichten Eeuwen lang de wintervermaken der
flammen van het bergvolk uitmaakten . Een handfchrift,
onder anderen, zegt M A C P H E R S O N, was van het
jaar 1410. De Predikant to Zuid-Uist, (het verstafgelegene der Hebriden) , M A C N E I L L, betuigde aan
B L A I R , (Dec . 1760) volgens verklaringen van leden
zijner Gemeente , dat zq~ vele oude handfchriften over
r I N G A L'S oorlogen hadden gelezen , waaronder eenige
volkomen met het door M A C P H E R S o N vertaalde heldendicht F I N G A L , yooral Boek II , IV en P, overeenkwamen . Andere ftukken uit den Fingal had de Predikant N E I L M A C L E O D to Rolls , op het eiland Mull,
(zeer in de nabijheid van F I N G AL'S woonplaats) gehoord, en de verzekering ontvangen van den ouden Heer
C A M P B E L L van Octomere , dat deze in zinrne jeugd
den Fingal had hooren opzeggen , juist zoo als M A CP H E R S O N lien vertaald had. Lt . D U N C A N MAC
N I C O L L vond , door nafporingen bij verfcheidene bejaarde lieden , vele itukken ult F I N G AL'S derde, vierde en vijfde boek , (onder anderen de Epifode van F A IN E A S O L L i s) den flag van Lora , Darthula , en het
grootfte gedeelte van Temora en Carrie Thura. Volgens den Lt . M A C N I C 0 L L zou hetgeen hij bij menfchen , die noch lezen noch fchrijven konden , van o sS I A N'S gedichten gehoord had , meer ruimte in druk
beflaan , dan de thans uitgegevene vertaling . Onder anderen beweerde de Predikant D O N A L D M A C L E O D, to
Gleneig , in eenen brief aan B L A I R , ( 1764) dat de
vertaling van C U T H U L L I N's paarden in den F I N G A L,
en in volledigheid en in fchoonheid, bij het oorfpronkelijke verre to kort fchoot ; dit laatfte was ook het geval
met de befchrijving van eenen zonneftraal, van F I N G A L'S
ftandaard en zijne zeven grootfte helden ; terwijl M A CP fI E R S 0 N de befchrijving van 11 1 N G A L'S fchepen had
weggelaten . De Predikant P 0 P E to Rea , in Carthnesf,
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betuigde in 1763 , „ dat vele der gedichten van o s s I A N
„ door de fchuld der Geestelijkheid, die zich fterk tegen dezelve verklaarde, waren verloren gegaan ; dat
„ daardoor het opkomende geflacht daarvan zoo weinig
„ wist ; maar dat toch velen beroemd waren door bet
„ opzeggen dier liederen , mannen die nimmer iets van
„ M A C P H E R s o N hadden gehoord, en die dezelve reeds
„ v66r zijne geboorte bezaten . Wanneer men de kosten wilde vergoeden , zou hij eenigen dier grijsaards
ten
„ naar Londen kunnen doen overkomen ."
Doch M A C P H E R S O N'S werk had de aandacht flerk
op Kaledonie gevestigd, en vele anderen begonnen ook
naar oude gedichten aldaar nafporingen in bet werk to
ftellen . JOHN CLARK gaf in 1778, onder den naam
van lFerken der Kaledonifche Barden , twaalf helden- ,
voorts herderszangen en Elegien uit van andere Dichters
dan o s s I A N , in Engelsch proza vertaald , die hij zelf
echter erkende, dat voor 0 S S I A N'S liederen verre moesten onderdoen . Ook voegde hij daarbij talrijke aanteekening-en over de zeden , gewoonten en de taal der Bergfchotten en de echtheid van O S S I A N , die hij ten fterkfte bepleitte . Een fluk van een dier gedichten , Morduth , is naderhand door den Heer G i L L I E S , in 1786,
in bet oorfpronkelijk Galisch uitgegeven . Men bewondert daarin eene aanfpraak aan de ondergaande zon na
eene nederlaag , die Koning i z O R D U T H in een' oorlog
met de Scandinaviers (Lochlin) bekomen had . Ook is
de Wensch van den ouden Bard, door c L A R K vertaald , in de oorfpronkelijke Galifche taal uitgegeven .
Naderhand tastte hij den bovengemelden s H A w , die ten
floutffie beweerde , dat er niets van o s s I A N voorhanden , dat M A C P H E R S o N en B L AIR bedriegers waren,
en dat hij voor ieder woord van o s s I A N'S Origineel
een' Hollandfchen daalder (21' Engelfche fchellingen)
betalen wilde, op zijne beurt allerhevigst aan, als een'
bedrieger , een' lasteraar , en cen' vleijer van j 0 H N S 0 N .
De ftrijd was nu perfoneel geworden ; doch de Heer
S M I T H bragt hem op een ander grondgebied over, waar
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hij thuis behoorde : bet ontdekken van nieuwere gedichten
in o s s I A N'S trant . Hij was Predikant to Killrandon ,
naderhand to Campbelltown en flrgyle, (alles in de Schotfche Hooglanden) en gaf in 1780 zijne Galifche Oudheden in bet licht, waarin men eene Gefchiedenis der Druiden van Kaledonie, een vertoog voor de echtheid van
o S S I A N , en eene verzameling van oude gedichten vindt,
vertaald uit bet Galisch . Hij levert getuigenisfen van
achtingwaardige perfonen, die de gezangen van O S S I A N
gehoord en de originelen derzelven gezien hadden . S M I T FI
gaf niet minder dan veertien oude gedichten uit , in bet
Engelsch overgebragt , en ver uitflekende boven de door
C L A R K medegedeelde ; elf waren van o s s IAN zelven,
en de drie andere van U L L I N en O R A N, diens tijdgenooten in hetgeen men de gouden Eeuw der Dichtkunst
in Kaledonie noemen kan . In 1787 gaf S M I T H bet
Galifche oorfpronkelijke van de door hem bezorgde vertalingen in bet licht , zonder zich eenigzins in den bitteren twist tusfchen C L A R x en S H A W to mengen ; bet
thans uitgegevene kon voor zichzelve fpreken . Nu eenmaxl bet ijs gebroken was, volgde er meer. In 1783
gaf T H O M A S H I L L, een Engelschman , verfcheidene
Galifche gezangen, die hij in 1780 op eene reis in de
Hooglanden had verzameld, tevens met den oorfpronkelijken Oud-Schotfchen tekst . Hij zocht in zijne aanteekeningen , hoezeer de echtheid van O S S I A N gaarne erkennende , eene foort van middelweg tusfchen de partijen to gaan , bewerende , dat M A C P H E R S O N uit een
aantal verfchillende , ja uiteenloopende lezingen , die in
bet verloop van veertien Eeuwen en door de verfcheidene tongvallen in den mond des yolks en zelfs in de
affchriften noodzakelijk moesten ontfraan, en nit de daaronder vermengde middeleeuwfche Legenden, de beste gekozen bad, en die hem de oudf}e voorkwamen ; dat hij
deze in zekere orde gefchikt, en de uiteengerukte ftukken
en Epifoden zoo goed mogelijk weder vereenigd had ;
iets , hetwelk S M I T I-I zeer gereedelijk en openhartig
daarna van zichzelven erkende . Daarenboven houdt H I L L
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F I N G A L en zijne helden voor leren, en deelt, naast den
dood van o s C A R, (in bet eerfte boek der Temora) ook
een gefprek mede tusfchen o s S I A N en S T . P A T R I C K,
den Apostel van lerland, die op eenen afftand van twee
Eeuwen van elkander geleefd hebben . Dit kon bezwaarlijk met M A C P H E R S 0 N'S gevoelen overeengebragt worden . Zelfs beweerde hij ftellig aan Dr . MAC-I N T R I E,
dat hij niets gedaan had, om gapingen in den Fingal
aan to vullen, gelijk deze vermoedde . Doch hij, een
trotsch en halsftarrig mensch, achtte het beneden zich,
aan alle die twijfelingen en gisfingen door de echte uitgave van den onder hem berustenden Galifchen tekst
op eens een einde to maken . Het fcheen wel , alsof hij
daartoe eenige toebereidfelen maakte ; zelfs vatte hij bet
voornemen op, om then in Griekfche letters (de karakters der Druiden) bet licht to doen zien . jHj werd op
bet laatst van zijn leven traag, welligt mismoedig door
bet verlies van een gedeelte des Origineels (misfchien
reeds in Florida) en overleed in 1796 . Ondertusfchen
bad hij , bij uiterflen wil , de fom van 1000 P . St.
(f 12,000) voor de uitgave van den Celtifchen OsJan
nagelaten . Een zijner boedelredderaars , de Heer J o H N
MACKENZIE, een uitmuntend Geleerde, maar een
weinig fchroomvallig, wilde bet werk voor alle mogelijke berisping vrijwaren, waardoor eene nieuwe vertraging ontitond . Eerst moest bet werk letterlijk in bet
Lat-On worden overgebragt (tegenover den tekst) door
den Heer M A C F A R L A N E ; dan de Galifche fpelling
in orde gebragt, en daartoe bet werk nog eens door den
Heer T 110 M A S R o s s van Edinburg volgens de fpelling des Celtifchen Bijbcls geheel overgefchreven , de
letter bepaald, over papier en eenen uitgever, zulk een
werk waardig, gehandeld worden ; en onder dit alles
ftierf de Heer MACKENZIE, toen alles genoegzaam
gereed was . De uitvoerder van zijnen laatften wil, een
Veldheelmeester, gevoelde zich tot de uitgave van zulk
een werk niet geroepen, en itelde het dus den 17 Mci
1804 in handen van de Hooglandfche Maatfchappij to
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Londen , die dadelijk eene Commisfie benoemde, om bet
work eindelijk tot ftand to brengen .

(Ilet vervolg en Plot hierna . )

WALTER SCOTT'S DAGBOES .

De Gedenkfchrifcen van

W A L T E R S C O T T, gelijk de Beer
J o H N L 0 C K H ART dezelve uitgeeft, moeten veeleer *Is eene
Boekverkoopers - fpeculatie befchouwd worden, dan als de
Zelfbiograpbie van den vermaarden Romanfchrijver . Her is
eene zeer uicgebreide, niet zelden vrij onoordeelkundige bijeen_
raping van anecdoten , brieven , herinneringen , fragmenten ,
die meer of min regtftreeks betrekking hebben tot W A L T E R
8 C O T T . De belangrijkfte en tevens opmerkelijkfte gedeelten
dier wijdloopige verzameling zijn : De gefchiedenis van wA LT E R SCOTT'S jeugd, door hemzelven verhaald (*) ; eenige
brieven, door hem aan zijne verwanten, vrienden, aan verfcheidene uitftekende perfonen gefchreven, over verfchillende
onderwerpen van gefchiedenis, ftaat- en letterkunde ; en eindelijk bet Dagboek, eene reeks van santeekeningen, Welke
W A L T E R S C 0 T T op bet denkbeeld kwam , naar het voorbeeld van dat van B Y R o N, door THOMAS M O O R E in bet
licht gegeven, to bouden . Hij begon betzelve eerst tegen
bet einde van 1825 ; maar , daar bet gewigtigfte tijdperk van
zijn leven daarin omvat is, to weten dat , waarin hij , bet
toppunt van zijnen roem bereikt hebbende, plotfelingbellaan
en goeden naam door bet bankroec zijner boekverkoopers
bedreigd zag, is dit dagboek hoogstbelangrijk . Ook heeft de
Heer L 0 C K H A R T welberaden dit ftuk tot bet eind van bet
door hem uitgegeven werk befpaard, waarfchijnlijk om den
goeden aftrek van betzelve to verzekeren . Hier en daar is
dic dagboek pier meer dan een album, maar op de meeste
plaatfen is bet een merkwaardig pfychologisch gedenkfchrifr,
waarin de Schrijver al zijne aandoeningen en gedachten heefc
opgeteekend, naarmate de verfchrikkelijkfte gebeurtenisfen
gedurig digter en menigvuldiger op hem indrongen . Eerst

(*) Te vinden in ons Mengelwerk voor 1837. bl . 377 enz .
Men zie verder ald . bl. 351 enz. en bl. 684 . Alsmede voor
1838 . bl. 24 enz .
1
MENGELW . 1839. No . 3 .
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ziet men hem kalm de toekomst nog altijd door het prisms
zijner begoochelingen befchouwende ; bemerkt men hoe hij ,
naderhand, het ongeluk, dat hem treffen zal, voorziende,
zichzelven aanprikkelt, om den norm het hoofd to bieden,
fomwijlen verfla uwt, ma r dan weder moed vat, do r volg
harding de kolk dempt, over den tegenfpoed zegeviert, doch
ten laatfte onder den arbeid bezwijkt . Waarlijk, een bewonderenswaardige worftelttrijd ! Ligchaamspijnen en zielefmart
gelijktijdig eenen man aangrijpende, wiens Unige uitzigten
op do vrije werking van zljnen geest berusten , en die, to
midden van zoo vele redenen van onrust en ontroering, kalm_
to genoeg weet to behouden , om meesterftukken to fcheppen I Alles overftelpt hem to gelijk : zijne vrouw fterft ; hij
verliest zijn, ten koste van zoo veel arbeids verkregen, vermogen ; zijne dochter en fchoonzoon verlaten hem, om naar
Londen to verhuizen ; de verbindcenisfen, welke hij op zich
genomen heeft, fchijnen zijne krachten to boven to gaan ;
zijne zoo vaste gezondheid begeeft hem, en ondanks dat al .
les blijft de man wedrftaan . W ALTER SCOTT'S vijf laatfte
levensjaren zijn rijk aan lesfen van meer dan d8ne foort : het
is een luisterrijk voorbeeld van kracht en braafheid, dat hij
als mensch, als huisvader en als fchrijver aan de wereld gegeven heeft . Te midden van den wanhoopigen toeftand,
waarin hij zich beyond, liet hij de hoop niet varen ; en God,
in wien hij zijn vertrouwen ftelde, fchonk hem de noodige
krachten, om zine taak to voltooijen .
,, Edimburg, 20 November 1825 . Mijn geheele leven tang
heeft het mij berouwd , dat ik geen dagboek gehouden heb ;
want door dit verzuim heb ik zelf de herinnering van eene
menigte dingen verloren, die verdiend hadden in mijn geheu .
gen geprent to blijven, en ik heb mijn huisgezin van vele
opmerkenswaardige inlichtingen beroofd . Kort geleden eenige
boekdeelen met aanteekeningen van Lord B Y R o N ziende,
zeide ik tot mijzelven, dat dit misfchien de beste wijs was,
om zulk eene foort van opfchrijfboek to houden . B Y R O N
volgt geenerlei orde : hij teekent de gebeurtenisfen op, zoo
als zij zich aan zijn geheugen voordoen . Van dit plan wit
ik eene proeve nemen. En zie, daar ben ik juist bezitter
van een fraai boek met fluiting, zoo als geene dame er een
netter voor een album zou kunnen wenfchen ! -- Nota bene .

WALTER SCOTT'S DAGBOEK .

123

3 O N H L O C K H A R T, A N N A en lk, wij willen met one drieen
eene maatfchappij vormen tot affchaffng der albums : bet is
de kwellendtte foort van bedelarij, die 1k ken . „Och, Mijnbeer, its bet u beliefc, een paar woorden van uw fchrifc,
een versje, of flechts eene proza-fpreuk l" Wanneer men nu
aan de armzalige rijmelarijen en de laffe vleilogens denkt,
die zulk een mengelmoes meestal ontfieren, zoo moet „ men
al eene ferme maag hebben, om dergelijk een kost to verduwen ."
Ettelijke maanden v66r dat hij zijn dagboek begon, bad
W A L T E R S C 0 T T eene refs naar lerland ondernomen . Offchoon die reis dus eigenlijk niet tot zijn tegenwoordig leven behoorde, wilde hij niettemin de indrukken en aandoeningen, Welke hij gedurende dezen uititap ondervonden had,
in zijn boek opteekenen. De volgende zinfneden levelen in
weinig woorden een treffend tafereel van Ierlauds ongelukki.
gen toeftand .
r Verleden zomer ben ik naar Ierland geweest ; bet was
een allerheerlijkst togtje . -- Men heeft echter de ellende der
arme Ieren veel minder vergrooc, dan ik gewoon was to denken ; zij bereikt de uiterite grenzen der armoede. Hunne
itulpen zouden bij ons in Schotland ter naauwernood voor
varkenshokken goed genoeg zijn ; de lompen, waarin zij gekleed zijn, fchijnen bet uitvaagfel nit de voorraadfchuureens
voddenkrabbers , en zij fchikken die aan bun ligchaam met
eene zoo fcherpzinnig uitgedrukte verfcheidenheid, dat men
zich zou kunnen verbeelden, dat deze bet uitwerkfel van
grillig opzet ware : elk oogenblik beeft men, dat een losgaande knoop of een brekende draad, den geen, die met u ftaac
to fpreken, in eenen toefland van volftrekte naaktheid zal
laten ; bun voedfel is niets anders dan aardappelen, en nog
hebben zij daarvan niet genoeg. Met dat alles zijn er de
mans gezond en welgefpierd, de vrouwen frisch en behagelijk . "
„ 21 November 1825. Waarlijk, 1k begin mijn dagboek
lief to krijgen ; bet is maar to hopen, dat die ijver van duur
zij . Nog cens kom ik op lerland terug . Ik zeide, dat men
de armoede der Ieren niet overdreven had ; even min heeft
men hunne geestigheld, hunne vrolijke luim, hunne wonderlijke ongerijmdheid en hunnen moed overdreven . Eens gaf
ik aan een' Ierfchen knaap een heelen in plaats van een' hal .
ven fchelling. „ Vergeet niet, P A D D X," zeide ik, „ dat
12
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gig mij een fixpence fchuldig biijft." - „ Moge uwe Edel .
held leven tot dat ik ze betaal !" was het antwoord . Er lag
beleefdheid en fcherpzinnigheid tevens in dat gezegde van
een' armen drommel, wiens heele gewaad de Com in questie
niet waard was .
„ In de Ierfche hutten kin men steeds op het hartelijksc
onthaal rekenen . Men biedt u karnemelk, aardappelen, een
zitbankje aan, of wet men rolt een' grooten fteen near den
haard, opdat zijne Edeiheid er plaits bij nerve . Zij, die
overal elders bedelen, flellen er eer in, onder hun eigen dak
gastvrijheid to bewijzen . Van aard zijn zij tot vrolijkheid
genegen en bezitten de gefchiktheid om gelukkig to zijn .
Terwijl de Schot er over peinst, hoe hij zijne landhuur betalen zal, of van de hel droomt, en de Engelschman reeds
deze aarde er tot eene maakt, lacht en fcbertst de Ier . Van
aard is hij, men moet dit erkennen, uitersc ligcgeraakt . Hij
is in ftaat om u op een bloot vermoeden nit to dagen , maar
ook bereid om daags daarna to erkennen, dat hij zich vergist heeft, en dat, zoo ht u at doodgefchoten heeft, het
met geen boos opzet gefchied is ."
,, 22 November . Onlangs heb ik m o o R E - ik mag wet
zeggen voor de eerfte maal gezien, offchoon wij elkander
twintig jaar geleden reeds in het publiek ontmoet hadden .
Behalve veel ongedwongenheid in zijne manieren en de bestmogeiijke opvoeding, merkt men in hem eene mannelijke
rondborftigheid op : niet de geringite zweem van dichter of
pedant . Hij is bijzonder klein van geftalte, klelner nog, geloof 1k, dan L E W I S , den Schrijver van den Monnik, die
ook min of meet naar hem gelijkt.
„ Daar B v R or; menigmaal , met dezelfde bewoordingen
van achting , over m o o R E en over mij gefproken had, was
ik nieuwsgierig to zien, of en wat er gemeens tusfchen ons
mogt wezen . M o 0 R E heeft Reeds to midden van de vermaken der groote wereld geleefd , ik ben zelden in de ftad
gekomen, en had weinig anderen omgang dan met lieden van
bedrijf ; M O O R E is een geleerde, ik ben niets minder dan
dat ; M o o R E is muzikant en fpeelt meesterlijk, ik ken niec
eene enkele muzijknoot ; M00RE is een democraat, lk een
aristocraat ; en hoe vele andere punten van verfchil bet'aan
er niet tusfchen ons ! M o o R E is een Ier , ik ben een Schot,
en waarlijk het ontbreekt ons geen van beiden aan vooringe .
nomenheid met ons land . Ondanks dit alias beftaat er tus .
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fchen ons beider wezen ddn punt van gelijkheid en wel een
gewigtig punt ; wij zijn een pair goedhartige fchepfels, die
ons liever vermaken zoo als gewone menfchenkinderen, dan

dat wij ilijf en ftatig onze achtbaarheid van Leeuwen (*) be .
waren . Wij hebben de wereld to veel en to wdl gezien, om
geene verachting to gevoelen voor de verwaandheid dier letcerkundigen, die met hoog gedragen neus rondkuijeren, en
mij Heeds nan de perfonaadje doen denken , die 10 H N S o N
in eene herberg ontmoetce en die den titel had aangenomen

van den grooten T W A L M L Y, uitvinder van her verbeterde
frijkijzer . M o o R E boort en bezigt gaarne een woord, dat
lagchen doer, en ook 1k ben er niet vies van . Bitter jammer is her, dat niets dan de volftrekte vernietiging van B YR o ri's gedenkfchriften de gemoedelijkheid zijner boedelredders heeft kunnen voldoen ; maar, daarvoor bettond eene
reden
premat nox alta ! (t) Her leven zou voor mij
eene bekoorlijkheid to meer hebben, ZOO T H 0 M A S M O O R E
een cottage bewoonde , niet verder dan een uurtje wegs van
bier. Wij zijn to zamen naar den fchouwburg gegaan, en
her publiek, dat gelukkigerwijs then avond een goed publiek
was , heeft hem met geestdrifc ontvangen . Ik zou al de aanwezigen we! hebben willen omhelzen, want zij betaalden de
fchuld mijner goede ontvangst in Ierland."

Nu volgen eenige aanmerkingen , waarin men w A L T E a

S C 0 T T'S gewoon gezond verfland wedervindt . In her voor-

bijgaan gezegd, hij was een vrij goed itaathuishoudkundige,
wanneer partijzucht zijnen blik niet verduisterde . Verfcheldene van zijne brieven aan S O U T H E Y, over de zwaarwigtige vreag der Armenwetten , zouden overneming verdienen .
Voorts heeft hij ook nog, onder den aangenomen' naam van
MALEACHI MALAGROWTHER, drie fcherpe brieven gefchreven , die eerst in bet EdimburgWeekly Journal geplaatse
en vervolgens door wijien B L A C K w o o D in een bundeltje
vereenigd zijn. De Romanfchrijver, in eenen Pamfletfchrjjver veranderd, beftrijdt in dezelve, met bet dubbele wapen
van redenering en van fpot, bet een oogenblik long door bet

(*) Dus noemen de Engelfchen federt eenigen tijd degenen, die in bet een of ander vak uitmunten ed zich roem
verworven hebben .
(t) Een diepe nacht bedekke bet!
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Ministerie gekoesterde plan, om bet ultgeven van banknoten
beneden de 5 pond ft . aan de Engelfche en Schotfche banken
to verbieden. Doch keeren wij tot de aanhalingen nit ons
Dagboek terug.
,, 25 November. Zoo even heb ik j E F F R E Y's adres nan
her werkvolk , over deszelfs zamenfpanningen , gelezen . Het
is goed en met een goed oogmerk gefchreven ; maar ik twij .
fel, of bet wel de uitwerking zal hebben, die hij er van verwacht . De hand van een' Lilliputter is genoeg om eenen
brand to ontfteken ; een GULL I V E R is naauwelijks in ftaat
lien to blusfchen . De Whigs fchijnen in eene zonderlinge begoocheling to zullen leven en fterven . Zij denken, dat de
wereld met pamfietten en redevoeringen beftuurd kan worden,
en dat men de menfchen flechts behoeft to doen zien, welke
handelwijs bet best met hunne belangen ftrookc, om hen, na
een klein aantal vermaningen, die handelwijs to doen volgen .
Ware dit bet geval, dan wierden wetten en kerken overbodig : want zeker, gemakkelijk genoeg zou bet wezen, bet
betoog to leveren, dat goede en ordelijke zeden 's menfchen
welbegrepen belang zijn, en dat bet niet alleen flecht, maar
ook dwaas is, zich aan misdaden over to geven . Zij , die
zoo oordeelen, zijn de plank verre mis : alle menfchen hebben hartstogten en vooroordeelen, welker voldoening zij verkiezen, niet alleen boven bet algemeene, maar zelfs boven
bun bijzonder welzijn . Door die verkeerde neiging gedreven, verzuipt de dronkaard zijnen laatften fchelling, at is hij
zoo goed als zeker, den volgenden dag van honger to zullen
fterven ; en vermoordt de roover den reiziger, met bet flellige vooruitzigt, daarvoor aan de galg to zullen boeten . Onze geest kant zich zoo hardnekkig tegen alle overtuiging van
hetgeen met onze heerfchende driften ftrijdt, dat werklieden
zamenfpannen zullen om de loonen eene week lang to doen
rijzen, met gevaar van de fabrijken voor altoos to doen ondergaan . Het beste hulpmiddel tegen bet kwaad zou zijn,
werkvolk nit andere takken van nijverheld ann to werven .
G E F F R E Y wil, dat ieder hunner nog een ambacbt, behalve
bet zijne, zal aanleeren, ten einde, bij geval van nood,
eenen flag om den arm to hebben ; maar hij bedenkt niet,
hoe veel tijds een tweede leertermijn zou wegilepen . Om
een' en denzelfden man tot een' goeden wever en een' goeden fnijder to maken, zouden er weinig minder jaren vereischt worden, dan de Aartsvader l A C 0 B er in L A B A N'S
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dienst befteden moest, om zijne twee vrouwen to winnen .
Elk ambachtsman heeft daarenboven deeds een' flag om den
arm, namelijk bet boerenwerk, waartoe hij toevlugt kan
nemen. "
Thans zijn wij tot bet tijdftip gekomen, waarop de ongelukstijdingen elkander met fchrikbarende fnelheid beginnen op
to volgen . Op de eerfte geruchten, voorboden der ramp,
die hem, CONS TABLE en de B A L L A NT Y R E' S treffen zou,
gevoelde s C o T T de noodwendigheid om ce fparen . Onder
dezelfde dagteekening, als bet bier voorgaand uittrekfel,
leest men hecgeen volgt :
» Hier registreer !it plegtig mijn vast beliuit om to fparen .
Wenfchen of verzoekingen tot uitgaaf beflaan er voor mij
weinig meer. Abbotsford is alles, wat ik er van maken kan,
en reeds to groot voor de uitgeftrektheid van bet goed . Ziebier dus, wat 1k befloten heb
„ Met meer bouwen.
• Geen aankoop van grond, tot dot alles weder volkomen
zeker geworden zal zijn .
• Even min aankoop van boeken of van kostbare beuzelingen.
• Het befteden der opbrengst van mijnen arbeid gedurende
dit jaar tot fchuldafdoening .
„ Deze befluiten zullen, mag fk flechts gezond blijven,
bij mijne gewoonte van naaritigheid en vlijt, mij , trots form
en onweder, gerust doen flapen .
• Maar is bet, bij dat alles, niet eene fchande, dat landloopers , dat agioteurs, nit baatzuchtige bedoelingen, zulk
eene losbarsting to weeg kunnen brengen, als thans to Londeu pleats heeft, en daardoor bet crediet van mannen, die
met goed verzekerde kapitalen werken , ais x v R S T en R oB INS O N, de correspondenten van C O N S T ABLE , in gevaur
brengen 2 Waarlijk , die agioteurs gelijken op een haar naar
eene bende gaauwdieven, die een' volksoploop veroorzaken,
om des to gemakkelijker to kunnen ftelen ."
„ 30 November . Ik ben tot den tijd gekomen, waarvan
gefchreven ftaat : „ Die door de venfteren zien , zullen verduisterd worden ." (*) Aanhoudend moet ik tegenwoordig
brillen, als ik lezen of fcbrijven wil ; terwijl ik nogverleden
winter bet flechts van tijd tot tijd behoefde to doen . Mijne
(*) Prediker XII : 3.
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gezondheid blijft zoo goed als ik wenfchen kan, maar mutt
manke been doec mij meer p1jn dan to voren en hinders mil
menigmaal. Het gaan op de ftraatfteenen valt mij moeijelijk .
Evenwel, ben ik op her land, zoo leg ik nog met gemak
anderhalf of een paar uren wegs achrereen af. Doch zoo
moest het wet komen, en zonder morren behoort men zich
san de noodwendigheid to onderwerpen . Vroeg reeds kreupet, kon ik zeker pier verwachten, nog ferker en vtugger
to zijn, dan ik het twintig of dertig jaren Lang heb mogen
wezen. Eindelijk laten de naden los en kijken de ellebogen
nit de mouwen, zel de kledrmaker ; en daar ik den 19 Augustus 1 .1 . vierenvijftig jaar geweest ben, is mijn zielekleed
waarlijk niet meer nieuw. Maar W A L T E R, C H A R L E S en
L 0 C K H ART (*) zijn drie knappe, vlugge jonge lieden ; zoo
lang zij nog rap en fterk zijn, kan men igenlijk niet zeg,
gen, dat ik opgehouden heb bet to wezen . Misfchien ook
heb ik mijn geheele leven lang aan die ligchamelijke voordeelen to veel gewigts gehecht ; maar het komt mij voor,
alsof een gevoel van fierheid en onafhankelijkheid in natuurlijk verband met gezonde ledematen ftaat, ofTchoon het, zeker, daarvan pier onaffcheidelijk en de regel aan vela uitzonderingen onderhevig is . Lieden met een fterk geftel zijn
gewooniijk goedaardig, en die vlug van ligchaam is, is het
meestal ook van geest . Al to dikwijls voorzeker maakt men
van die zegeningen misbruik, en God zal er ons eenmaat
rekenfchap over afvorderen ."
De Heer L O C K H A R T, tot het beftuur van het Quarterly
Review geroepen, moest Edimburg verlaten en zich to Londen nederzetten, werwaarts hij zijne vrouw s o v H i A en hun
zoontje medenam. Deze fcheiding viel S C O T T bijzonder hard .
„ 2 December . Zoo goed als niets voor mijn dagboek .
S o p H i A heeft alleen met ons gegeten : L O C K H ART was,
in her Wescen, zijnen vader en broeders vearwel gaan zeggen . Den geheelen avond heb ik met s o v H r A over hare
uitzigcen en ontwerpen gefnapt . God, bid ik, moge het
goede kind bewaren 1 Nooit heeft zij mij den minften grond
tot klagte gegeven . 0 God! hear arme kleine, zoo levendig, zoo verfiandig, zoo in alles boven zijne jaren, en to
(*)

Zonen en fchoonzoon van

S C 0 T T.
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denken, dot dat leven aan een' zijden draad hangt !
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Nu ,

Deus providebit .
5 December . Heden morgen vroeg hebben L O C K II A R T
en s 0 P H I A oas verlaten , zonder affcheid to nemen . Toen
ik ten acht ure opflond, waren zij weg . Zij hebben wdl
gedaan ; roode oogen mag ik niet zien .
1gere et pati Romanum est . War vermogten de Stozcynen niet! Zeker, on-

ze aandoeningen geheel to verdooven, kunnen wij onmogelijk ; ook zouden wij, al konden wij her, er kwalijk aan
doen ; maar wij kunnen dezelve binnen behoorlijke grenzen
bedwingen, en ons niet tot derzelver fpeelbal maken, terwijl
wij ze behooren to beheerfchen. God zegene mijne dochter
en mijn' fchoonzoon ! Doch laat ons weder son ons werk
gain, en dat is voor her oogenblik de gefchiedenis van her
waardige driemanfchap . D A N T O N, M A R A T en ROBES .
PIERRE!

„ 10 December. Niets verfchrikt ons meer, dan wanneer
wij pogen met onzen bilk in de wolken en nevelen to drin_
gen , die her gebroken uiteinde der vermaarde brug van M I Rz A bedekken ; en evenwei , door elke dag ons nader aan dat
einde brengt, fchijnt her, dat men er een helderder inzigt
in behoorde to krijgen . Doch bet lijkt er niet naar : ddne
gordijn moet nog opgaan, ddn fluijer verfcheurd worden, eer
wij de dingen zien kunnen , gelijk zij wezenlijk zijn . Weinig

menfchen zijn er, die her beflaan van een Opperwezen ontkennen . Ik twijfel zelfs , of wel ooit lemand In ernst die
afgrijfelijke leer omhelsd hebbe . Met her geloof aan de God .
held is , door een' onbreekbaren band , bet geloof aan de onflerfelijkheid der ziel verbonden en aan een leven bier nomauls , waar her goede beloond en her kwade geflraft zal
worden . Meer behoeven wij niet to weten ; maar bet is ons
niet verboden, al onze pogingen, vruchtelooze pogingen,
helaas ! in to fpannen , om dit ontzettend duister to door.
gronden . De uitdrukkingen, welke de Bijbel bezigt, zijn
ontwijfelbaar zinnebeeldig ; want her helfche vuur en de ge.
zangen der hemellingen kunnen niet wel antlers dan ligcha_

melijke wezens aandoen . Na zullen, volgens de uitdrukke .
lijke woorden der Heilige Schrift, de zielen der menfchen,
hetzij zij tot de volkomenheid der regtvaardigen ingaan , her

zij naar de gewesten der flrafFen afdalen, nan geene ligcha .
men verbonden zijn, aithans pier tot op den dag der opflan_
ding. Her is zelfs Diet to onderfleilen , dat de verheerlijkte
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ligchamen, welke op lien jongften flond verrijzen zullen,
nog vatbaar zullen zijn voor de zinnelijke en grove genie .
tingen , welke bun bier beneden genoegen verfchaft hebben .
Het denkbeeld van een Paradijs , als dat van M A H 0 MET ,
flrijdt klaarblijkelijk met de zulverheid van onze Godsdienst .
Het is dus duidelijk, dat men gezang en fnarenfpel gekozen
heeft als bet zinnebeeld van liefde, eendragt, vrede en volkomen geluk ; maar inderdaad , zij , die bet eeuwigdurende
concert, de feeds wederkeerende verjaardags-orde (*) naar
de letter opnemen, coonen een jammerlijk denkbeeld van de
Godheid en van de belooningen, welke zij den goeden befemt, to koesteren . Ik zou veeleer denken, dat daardoor
eene zending to verftaan is, welke de Allerhoogile hun zal
opdragen, de een of andere gewigtige pligt, lien zij onder
toejuiching van hun voldaan gewecen vervullen zullen . Dat
God, bij wien men liefde en genegenheid voor de door Hem
in bet aanzijn geroepene wezens moet onderftellen, tot vermeerdering van hun geluk , een deel zijner befuursmagt nan
hen opdrage, dit, dunks mij, is eene niet geheel ongerijmde
onderfelling. De verhevene wereldinrigting van M I L TON ,
met deszelfs Befchermengelen en befurende Geesten, zou
zich op deze wijze verwezenlijkt zien . Dit felfel heeft lets
van de leer der Heiligen volgens de Katholijke Kerk, zonder
in bet ongerijmde van derzelver eerdienst to vallen . Er zouden alsdan zeker moeijelijkheden to overkomen zijn, en al
die hemelfche wezens zouden de vereischte krachten bezitten, om over dezelve to zegevieren . Ik erken conduit, dat
een beftaan van werkzame weldadigheid met mijne denkbeelden van eenen gelukftaat bier namaals veel beter frookt, dan
een altoosdurend muzijkfeest ; maar dit alles zijn niet dan
bloote gisfingen, en, alvorens to onderzoeken, wit wij doen
zullen, behoorden wij bet voorafgaand en veel noodiger vraagftuk op to losfen : „ wat zal er van ons worden ?" Doch ,
er befaat een God, en een goed, regtvaardig God ; er zal
een oordeel en een leven na dit leven wezen , en , mits ieder
flechts van deze waarheid overtuigd zij , zoo laat elk naar
zijn bijzonder geloof en meening handelen . Het verfaat zich,
(') The Birthday-ode , ode op 's Konings Verjaardag . De
gelauwerde Dichter had de caak, dit dichtfluk to vervaardigen . Men ziet, dat s c OT T deze uitdrukking fchertfenderwijs gebruikt.
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dat ik de werking mljner beflurende Geesten Met tot onze
onbeduldende plaats beperken wil, terwijl werelden zonder
cal in de grenzenlooze ruimte voortrollen ."
12 December . Heden morgen is H 0 G G bij ons komen ontbijten , en heeft ons zijnen medgezel, D A V I D T H 0 M S 0 N,
den Bard van Galashiel, medegebragr. De goede' herder van
Ettrick verklaart met allerlieffle nalveteit, dar M o o R E's verzen veel to zoetvloeijend zijn . „ Maar ," heaneemt T H 0 Ms o N dan, „ T H O M A S Moo R E heeft toch een uitmuntend
juist oor, zijne noten hebben eene heerlijke kadans ." - „ Zij
hebben er to veel," is bet antwoord van den herder ; „ want
de mijne hebben er juist genoeg ." Die anecdote brengt er
mij eene van Queen B E s s (*) In de gedachte , die, met
nienwsgierige drift Lord M E L v i L L E ondervraagd hebbende,
om to weten, Of M A R I A S T U ART grooter van geftalte was
dan zij, van hem een bevestigend antwoord bekwam . „Dan
is uwe Koningin to groot," zelde zij ; „ want fk ben juist
zoo groot als eene vrouw wezen moec."
„ 14 December . Alles gaat weder fiecht dan de Londenfche bents . De losbersting zal zich ook zelfs bij ons doen
gevoelen, en ik heb to veel verbindtenisfen uitflaan, om er
pier onder to lijden . Masr, om er op eenmaal een eind aan
ce maken, wil ik 10,000 pond flerling opnemen ; her huwelijkscontract van mijn' zoon veroorlooft mij, mijn goed tot
die fom toe to belasten . Dit zal ons grootendeels van de
huip der bankiers ontheffen, en ons toelaten, al rommelt bet
onweder, onbezorgd to flapen .
,, Ik heb er wel geene reden toe, maar evenwel brengt
die zaak mij min of meer de gal aan bet woelen , of mis .
fchien komt dit van bet gebrek aan ligcbaamsbeweging gedurende den zittingstermijn bij bet Hof en van den plotfe .
lingen overgang nit Leer gematigde cemperacuur in eene flerk
verwarmde. Doch laat dit zijn zoo bet wil : zon en maan
zullen eer op bet grastapijt een dansje houden, eer onbedachtzaamheid, hoop op winst en gemakkelijk to verkrijgen
discontering mij op nieuw in verlegenheid brengen zullen . --Heden hebben wij alleen onder ons gegeten . Ik heb hervaste befluit genomen, geen open tafel voor heel Engeland en
Schotland meet to houden, zoo als ik dit tot nog toe ge(*) Zoo noemen, bij naamsverkorting, de Engelfchen
gaarne hunne Koningin ELIZABETH,
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daan had . Het zal een jaar van fparen wezen, daar bet er
een van leenen zijn moer."
,, 18 December . Blijft bet to Londen flecht gaan, dare
vrees ik, dat de tooverflaf van den Onbekende in zijne banden fink zal breken . Hij zal dan wel den naam krijgen van
den Al to bekende . De veerkracht der verbeelding zal met
bet gevoel der onafhankelijkheid verloren gaan. Hij zal bet
zoo flreelende genoegen niet meer hebben , 's morgens met
bet hoofd vol fchitterende denkbeelden to ontwaken, en zich
to haasten die aan bet papier to vertrouwen. In de mededeeling dier denkbeelden zal hij niet meer een aangenaam bijinkomen vinde , bet mid el om zo ve l heuv ls to beplan,
ten, zoo veel heigronden aan to koopen . Geen zoete droomen meer 1 Werk van vaster en min dartelenden aard zal hij
op zijne fcbouders moeten laden ; dat is to zeggen , gefchiedenis fchrijven et fsmilia . Mijne werken zullen niet meer met
dezelfde geestdrift ontvangen worden ; ten minfle twijfel ik
hieraan zeer. Het denkbeeld alleen, dat iemand om den broode fchrijft, al ware her ook niet om zijn' kost to winnen,
maar om then wat lekkerder to maken, verlaagt hem in de
oogen van bet publiek, en hetgeen hij voortbrengt .
„ Het fiere ros, dat Heeds den lauwer had geplukt,
„ Verliest zijn vuur en roem, zoodra 't gareel hem drukt .
, Het is een pijnigend denkbeeld ; maar, zoo bet al traneti
nit de oogen perst, laat ze ten minfle vrijelijk firoomen t
Mijn hart is geboeid aan bet lustverblijf, dat ik gefchapen
heb . Geen boom op geheel den grond van Abbotsford, die
Met aan mij zijn aanwezen to danken heefc .
„ Welk een leven is niec bet mijne geweest ! Bijna volflrekt veronachtzaamd , of aan mijzelven overgelaten ; mijn
hoofd met ongerijmde oude vodden volproppende , en langen
tijd door de meesten mijner medgezallen miskend ; vervolgens
veld winnende en voor een bekwaam en floutmoedig man gehouden, flrijdig met de meening dergenen, die in mij flechts
eenen droomer zagen . Rijk en arm vier- of vijfmaal bij
beurten ; nu eens aan den rand van bet verderf, en den volgenden dag met nieuwontfprongene bronnen van overvloed
voor mij . En nu eindelijk met gebogen trots en geknakte
wieken, (of er tnoesten nog goede tijdingen nit Londen komen) omdat de hoofdflad verkozen heeft zich onderstboven
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to keeren, en omdat, in den worftelftrijd van bullen en bee .
ren, (*) een arme leeuw ais ik, die bet bijten niet verftaat,
noodwendig tegen den muur gedrongen moet worden . Maar,
hoe zal dic alles nog eindigen ? God weet bet. Doch , bij
clot van rekening, n1emand zal aan mij een' fchelling to kort
komen ; dit ten minfte is een troost. Men zal zeggen , dat
hoogmoed v66r den val gekomen is . Laat hen hunne eigen .
liefde ftreelen met de gedachce , dat mijn val hen grooter zat
maken of doen fchijnen . Ikmagijverbldnmt ek,
beeld, dat mijn voorfpoed aan meer dan ddnen van nut zal
geweest zijn , en dat fommigen mij mijnen kortflondigen rijkdom vergeven zullen, nit aanmerking van bet fchuldelooze
mijner bedoelingen en van mijnen opregten wensch om de amen
goed to doen . Vele droevige harten zijn er to Darnick (t)
en in de hucten van 4bbotsford . 1k heb beflocen dat verblijf
nimmer weder to zien. Hoe zon lit met zulk een' neergebogen kam den vloer mijner ridderlijke floczaal kunnen betreden?
Hoe zou ik, arm en onder fchulden gebukt, kunnen leven,
waar ik als een rijk , als een hooggeeerd man geleefd heb ?
Ik wilde er aanttaanden 'zaturdag been, om mijne talrijke
vrienden in vreugd en voorfpoed to ontvangen . Mijne hon.
den zullen vruchteloos op mij wachten . Het is dwaas van
mij ; maar bet denkbeeld, om van die 'icomme dieren to moeten fcheiden, doet mij nog meet aan, dan al de fmartelijke
gepeinzen, waarvan ik daar zoo even mijnen boezem outlast
heb . Arme beesten l Lint ik toch vooral zorgen, dat ik
goede meesters voor hen vinde . Misfchien zijn er nog menfchen, die, genegenheid voor mij behoudende, om mijnent .
wil mijn' bond beminnen zullen . Doch laten wij ons haasten,
aan deze miscroostige gedacbten een eind ce maken ; wij zouden anders de zielskracht verblezen, die een man noodig heeft
om bet ongeluk ce verduren . Het is mij fomtijds alsof ik de
pooten der trouwe dieren op mijne knieen voel ; ik boor ze
kiagend huilen, en verbeeld mij to zien, hoe ze mij overal
zoeken . Dwaasheid, zal men zeggen ; maar ontwijfelbaar
zouden zij bet doen, konden zij weten, wat er omgaat . Er
valt mij daar eene wonderlijke gedachce in . Wat zal wel bet
lot van dit Dagboek zijn ? Zal men bet , na mijnen dood,
(*) Hausfers en baisfTers, fpeculateurs op bet rijzen en
dalen der fondfen .
(t) Een dorp, dat binnen S C 0 T T's bezittingen lag.
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uit de ebbenhouten fecretalre op lbbotsford halen, en er met
verbazing in lezen, dat de fchijnbaar zoo fchatrijke Baronet
op bet punt geweest is van zulk eene geweldige lotwisfeling
to ondergaan ? Of zal men bet in de eene of andere afgelegen huurkamer vinden, waar de verarmde zoon der Rid .
derfchap zijn fchild is komen ophangen, en waar twee of
drie vrienden met een droevig begrafenisgezigt elkander in
bet oor fluisteren zullen : „ Die arme man l hij meende bet
toch goed, en had geen' anderen vijand dan hemzelven . Hoe
kon hij zich toch gaan verbeelden , dat zijne krachten en
geestvermogens nimmer zouden afnemen ! Daar zit nu zijn
gezin in de armoede! Hoe jammer is bet, dat h4 ooit then
gekken titel aangenomen heeft !"
,, Arme WILLIAM LAIDLAWI ArmeTOMPURDIE!
Die tijdingen zullen uw hart verfcheuren en dac van meer
dan ddnen armen drommel, wien mijn voorfpoed bet dagelijksch brood verzekerde . B A L L A N T Y N E gedraagt zich op
eene w1js , die zijner waardig is . Hij vergeet zijn eigen ongeluk, om deernis to toonen met bet mijne . Het is waar,
ik heb getracht hem rift to makdn ; maar thans Nat alwat
hij bezit, zoo wel als bet mijne, op bet fpel . Hij behoudt
bet Tijdfchrift, dat is nog een troost, en inderdaad zij zou .
den ook geen beter' uitgever kunnen krijgen . Zij 1 helaas, wie
zullen bet wezen, die unbekannten Obern , die naar willekeuroveralwtbe mijnewasganbefchiken?Warfchijnft
lijk zal bet de een of andere bankier met matten blik zijn,
een dier geldmenfchen, die ik zoo dikwijls befchreven heb ."
„ 26 December . Goede God, welke broze fchepfelen zijn
wij toch ! Na al mijne gisteren gemaakte, voortreffelijke
ontwerpen, voelde ik mij plotfeling door hevige pijnen in de
lendenen aangetast, moest naar bed gaan en terftond om
C L A R H S O N zenden . Tot twee ure in den nacht heb ik
veel geleden, ben eindelijk in flaap geraakt, en coen ik wak .
ker werd was de plaatfelijke pijn verdwenen . Ik heb vuur
in mijn fchrijfvertrek doen nanleggen en mij door D A L GB I s n doen fcheren . Van deze kleinigheden maak ik gewag,
omdat ze met mijne gewoonten van onafhankelijkheid flrijden .
Ik leg des morgens anders altijd zelf mijn vuur aan en fcheer
mij altijd zelf. Mag ik mij wel vleijen, dat bet eerfte bezoek dier pijnlijke ongefteldheid bet laatfle zal zijn? Helaas, neen! Maar moeten wij niet bet kwade zoo wel, als
bet goede, nit Gods hand aannemen?"
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,, 27 December . 1k heb twaalf uren aan ddn ftuk geflapen, her gevoig mijner afmatting . Heden gevoel ik in bet
geheel geen pijn, maar ben ongemakkelijk door de werking
der camille, die, voor mij ten minfte, Reeds veel heeft van
de hulp eener auxiliaire armee, juist eenen graad minder
ondragelijk dan de vijand, van welken zij ons verlost . Ik
heb eene inleiding en eenige aanteekeningen voor de Gedenk .
fchriften van Mevrouw L A R 0 C H E J A Q U E L I N gefchreven, want ik was buiten ftaat lets anders to doen . Ik heb
met Lady S C o T T gegeten , en des avonds aan een artikel
over p E P Y s gearbeid , dat ik voor bet Quarterly-Review be.
ftem. Ondanks de lusteloosheid, door de camille veroorzaakc, doet bet mij genoegen alleen to zijn . Weinig lieden
hebben, zonder daarom op to houden een vreedzaam en bijna eenzeivig leven to leiden, meer menfchen gezien dan ik,
meer g9not van omgang gehad, en zijn echter minder door
lastige bezoekers gekweld geweest. Zelden, zoo Immer, heb
ik iemand ontmoet, uit wien bet mij oamogelijk was, jets
tot mijn vermaak of mijn onderrigt to trekken ; en zoo 1k
van al de bouwftoffen, die ik op deze wijs verzameld heb,
rekenfchap en uitseering moest doen, zou 1k vrij war van
mijne vertellingagaven moeten aftrekken . Met dat al heb ik,
van mijne jeugd of ann, eenzaamheid boven bezoeken verkozen, en ben menigmaal, met een broodje en een ituk kaas
in den zak, naar bosch of berg gevlugt, om niet in gezelfchap her middagmaal to moeten houden. Toen ik nit mijne
jongelingsjaren in den mannelijken Ieeftijd trad, gevoelde 1k,
dat dit zoo niec gaan kon, en dat ik, om eene plaats in de
achting der menfchen to winnen, onder hen verkeeren, en
leven moest gelijk zij doen . Hoogmoed, eene koorcsachtlge
opgewondenheid van geese heeft menigmaal bij zekere lieden
de plaats bekleed van bee genoegen, dat anderen in den gezelfchappelijken omgang genoten . Ik ben niec in dat geval :
menigmaal beb ik daarin ware genietingen gefmaakt . Evenwel, moest ik tusfchen de groote wereld en opfluiting verkiezen, zou ik geen oogenblik aarzelen to zeggen : „ Ci .
pier, fchuif de grendels maar wedr digt I"
(Het vervolg en flat hierni .)
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Het volgende is een uittrekfel uit bet vijfde jaarlijkfcke
Per/lag der Vrouwenvereeniging tot verzorging van Armen
en Zieken , to Hamburg . (Funffer Biricht fiber die Leis-

tungen des weiblichen Vereins f2ir Armen- and Krankenpflege, von A. W . S I E V E K I N G, d. z . Vorffeherin . Hamburg,
1837 .) Misfchienzal de geeerdeRedactie der J'aderlandfche
Letteroefeningen ons nog wel eenige ruimte kunnen en willen

toeftaan, om eenige nadere berigten wegens die Vereeni-

ging mede ce deelen : in alien gevalle zullen deze bladen

wel door geenen weldenkenden zonder veelzijdig nut en
„ genoegen gelezen warden .
„ Onder andere . opmerkelijke teekenen des tijds is voorzeker ook in bet oog vallend de heerfchende zucht, om,
ker
„ door allerlei Maatfchappijen en Inrigtingen, de lagere Volks„ klasfen vooral to verlichten , to befchaven , to verbeteren .
„ Zeker ware bet nog beter , zoo men eveneens als eene
„ heerfchende zucht kon opmerken, dat elk zichzelven tracht„ to to verbeteren . Ook ontveins ik niec, fomtijds to duch„ ten, dat de waarde en bet nut der hellrijkfte Maatfchappij
• - der Christelijke Gemeente -- bier en daar miskend
• wordt , en dat de perfoonlijke werkzaamheid door die Ver„ eenigingen wel eens wordt verminderd . Maar toch bet is
• een edel pogen , onzen medemenfchen tot bevordering van
• hun geluk en hunne volmaking, tot vermindering van hun
„ leed behulpzaam to zijn ; en daaromtrent behelzen de vol„ gende bladen nuttige wenken ."
» Middelburg, Dec . 1838 .

Bij

,

A . M . C R A M E R :'

het juiste verlag heb ik een uitvoeriger berigt beloofd
van 't geen door ons in bet werk gefteld is , om zedelijkheid en Godsdienst onder onze armen to bevorderen ; en ik
ga Khans aan die belofte voldoen . Ik ftel zeer groot belang
in deze zaak, maar misken ook derzelver moeijelijkheid nict,
daar bet bier niet zoozeer aankomt om onbetwistbare daadzaken Moot to leggen, als om zedelijke opmerkingen en denk-
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beelden mede to deelen, waaromtrent bij verfchillende men .
fchen zoo verfchillend gedacht wordt . Doch ik mag bewe .
ren , dat die denkbeelden bij mij tangs den weg der ondervinding ontftaan zijn ; en, na gedurende vijf jaren bij de verzorging der armen mijne aandacht daarover to hebben laten
gaan, fchijnt bet mij toe, wel tijd to zijn, om ook over dit
onderwerp lets in bet midden to brengen . - Ik zal vooraf
in 't algemeen eenige aanmerkingen maken .
Reeds bij eene oppervlakkige befchouwing is de groote
invloed niet to miskennen, welken de hoogere fanden der
maatfchappij op de lagere uitoefenen . Gelijk de coon, die
bij bet vorfelijk hof heerscht, zich over de Refidentie, ja
in zekere mace over bet geheele land uitbreidt, zoo befaat
er in elke fad , in elk fadje , ja in seder dorp zelfs , een
zeker moreel gezag der hoogere kringen over de mindere ;
en die groote magten, die wij geest des tfds en pubfeke mee.
ping noemen, worden blVkbaar in de hoogere kringen geboren . Indlen dic nu waar is, dan ontfaac hieruit, mijns inziens , eene groote verantwoordelijkheid voor de befchaafde
fanden. Hoe durven zij zich zoo bitter bekiagen over den
geese van baatzucht, van ligtzinnigheid, van zucht naar zin .
genot, van pronkzucht, van bedrog en onerouw, die, zoo
men zegt, onder de dienende en in 't geheel under de armere
klasfe heerscht ? Is dat alles dan niet eerst van hen uitgegaan, al moge bet ook, gevernist door eenen fchijn van befcbaving, bij hen een minder aanfootelijk voorkomen hebben? En zoude bet derbalve niec tijd zijn, om er met ernst
aan to denken, dat die verderfelijke invloed door eenen meet
weldadigen cegengewerke en weggenomen worde ?
Waarop nu is die magtige invloed gegrond? - ten deele,
dunks mg, op eene der menfchelijke natuur ingeplante neieing, nm alwat hooger gefeld is na to volgen ; ten deele op
eene natuurlijke noodzakelijkheid, (zou ik zeggen) om voor
de zedelijke meerderheid to bukken, zelfs dan, wanneer de .
zelve niet duidelijk erkend words . Hoe nader nu de onderfcheidene flanden met elkander in aanraking komen, des to
grooter zal die invloed worden ; hij words bijkans onwedrflaanbaar, wanneer de lager gefelde bij bet gevoel, dat
de ander hem door uitwendige zoowel als innerlijke voorregten overcreft, tevens levendig overtuigd is van diens opregte welwillendheid en hartelijke belangftelling in zijn geluk .
Immers, is die niet dezelfde grond, als waarop de heerfchap .
NIEIVGELW . 1839 .
3.
K
NO .
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pij der ouders en opvoedersover het kinderlijk gemoed fteunt?
Het kind gelooft ons , geloaft in ons beter inzigt, gelooft
aan onze liefde ; daarom geeft het zich gewillig aan onze lei .
ding over, en vertrouwt op onze uitfpraak zoo vaak blindelings , als ware het eene orakelfpreuk der eeuwige wijsheid .
Wachten wij ons dan maar, dat wij dat fchoone geloof, in
hetwelk die tooverachtige magt onzer heerfehappij alleen gelegen is, Diet v66r den tijd door onze eigene fchuld vernietigen 1
Eenmaal moet er voor het kind, en behoort er ook voor
den arme de tijd to komen , dat zij onze leiding niet meer
behoeven. 131ermede is echter niet gezegd, dat zij dan geheel en alleen op zichzelve zouden moeten fdaan, in trotfchen waan zich onttrekkende sail alle afhankeltkheid van
Goddelijke en menfchelijke wetten, zoo als fommige ongeloovige filozofen wirien . Neen, zulk eene ongelukkige ont .
trekking en affcheiding is biijkbaas verderfelijk, zoowel voor
de maatfchappij, Ms voor leder ap ztchzelve . Her duel eener
Christelke leiding is dian alleen berelkt, wanneer de gelelde
geleerd heeft, de hand van zijnen hoogeren, hemelfchen,
onzienlijken Beftuurder aan to vatten ; wanneer hij, aan menfchelijke voogdijfchap ontwasfen, een onmondig, onderworpen kind voor zijnen God geworden is .
Maar zoude, zeggen eenigen misfchien, dat geloof, van
hetwelk de invloed, then wij voor eenen djd op de armen
uitoefenen, afhangt, door eene grootere toenadering niet
veeleer in de waagfchaal gefteld, dun bevorderd worden?
En indien er in het Franfche fpreekwoord : „ Nul grand
homme n'est grand pour fon valet do chombre," (*) buiten
twijfel veel waars gelegen is, moeten wij dan niet vreeeen,
door eene zekere familiariteit met de armen ons aanzien bij
hen to verminderen? Zoude het niet veeleer raadzaam wezen, om, door ons met zekere grootheid op eenen afftand
to houden, eene fbort van optisch bedrog bij hen to onderhouden ?
Ik ancwoord hierop, dat alle gezag , dat Been' anderen
grond heeft dan fchijn en bedrog, muj eene bedenkelijke zaak
toefchijnt ; wat op fchaduw gebouwd is , kan ook niet meer
dan fchaduw en ijdelheid zijn, en toen ik voorheen van eene
zedelijke meerderheid der hoogere ftanden fprak , had ik het
(*)

Geen groot man is groot voor zijn' kamerdienaar .
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cog op gene wezenlijke, Wet bloot Ingebeelde meerderheid.
Maar alles, wat wezenlijk is, kan bet wel lijden, dat men
bet van naderbij zlet ; wezenlijke waardigheid verlaagt zich
niet, door tot lageren of to dalen ; zij verfchijnt voor hen
ilechts in een vriendelijker licht, en trekt hen juist door pare vriendelijkheid meet tot zich . Onze Goddelijke Meester
vreesde niet, bij zijne discipelen iets van zijn aanzien to verliezen, terwiji Hij hun de voeten wieseh ; de dienende iiefde
heeft eene eigene waardigheid, en 1k denk, dat geene waardigheid gewilliger van de menfchen erkend wdrdc, dan joist
deze. Maar mag ik bet aan mijne hooggefthatte Medezusters (*) zeggen, waardoor wij, near mijn inzien, her eerst
lets van deze onze waardigheid verliezen zouden ? Bet zou,
geloof ik, dit zijn, wanneer wij in onze verkeering met de
armen niet eene waardige, zelffta idige bonding bewaarden .
Wanneer wij ons nit eene blindelings voor hen laten innemen, dan door hunne verkeerdheid tot drift en hevigheid ons
laten wegflepen, dan weder omgekocht warden door een iluw
berekend woord, dat onze eigenliefde vleit ; deze en foortgelijke zwakheden, dat zijn elgenlijk de klippen, waarop +ons
aanzien fchipbreuk zou lijden .
Na deze algemeene opmerkingen voorop gezooden to hebben, kom ik nu tot m1jn bepaald oogmerk, om namelijk
bloot to leggen, hoe wij de zedelijkheid bij onze armen zoe.
ken ce bevorderen . De zedelijkheid des menfchen nu beftaat
in twee fukken : bet is eene zedelijke gefteldheid des gemoeds, en eene gewoonte om deugdzaam to handelen . Geloof, liefde en ootmoed moeten in her binnenfie wonen ; dan
zal ook bet leven met Godebehagelijke deugd verfierd zijn .
Maar onze werkzaamheid, om de zedelijkheid van anderen
to bevorderen, moet zeer verfchillend ingerigt zijn, naarmace bf derzelver eigeniijke grond , df derzelver zigtbare ultwerkfels bedoeld worden . Zoo kan men b . v . hopen, door
uitdeeling van premien vlijc en fpaarzaamheid to bevorderen ;
maar wie op dezelfde wijze de godsdienfligheid der menfchen
wilde opwekken, die zou juist den weg inflaan om huichelaars to vormen ; en wij kunnen niet to voorzigtig zijn, om
zulke verderfelijke misgrepen to vermijden .
Wat nu van onze zijde gedaan wordt, om onder onze armen de deugden van bet burgerlijk leven, nijverheid, goede
(*) De medeleden der Vrotrwenvereeniging to Hamburg .
K2
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huishouding, orde, zindelftheid, trouw en opregtheid, te doen

heerfchen, dit is meestal in de vroegere Verflagen genoegzaam aangeduid . Ik zal dan de daar verftrooide opmerkingen
bier flechts in 't kort behoeven zamen to vatten .
Het uitvoerigst heb ik in vroegere Berigten reeds gefproken van hetgeen wij doen tot bevordering van vlyt onder
onze armen ; hierover kan ik dus thans bet kortst zijn . Immers wordt bet ook reeds algemeen en welwillend door onze
medeburgers erkend, dat wij de lieden gefchikte bezigheden
verfchaffen . En win Dog weigeren mogt dit to erkennen ,
hem behoeven wij flechts aan onze rekening van uitgaaf to
berinneren, nit welke blijkt, dat in de laatfte vier jaren veel
meer dan de helft der ons toevertrouwde gelden aan werkloon befteed Is . Ja, wij bouden arbeidzaamheid voor zulk
een voornaam bevorderingsmiddel van de ganfche zedelijkheid des menfchen, dat wij nooit zullen ophouden, dit punt
eene bijzondere belangttelling waardig to achten . Gedurig
zijn wij er op bedacht, om ook voor de ouden, zwakken
en zieken eenig aan hunne krachten geevenredigd werk nit
to vinden ; en elk nieuw, uitvoerlijk denkbeeld to dezen opz!gte words door ons als een gelukkige, zeer gewenschte
vond befchouwd . Ons kan daarom ook Diet ligt grootere
vreugde verfchaft worden, dan wanneer men lets bij ons
beftelt om to laten vervaardigen, of ons naar gefchikte voorwerpen vraagt, om dezelve ergens to plaatfen . En, Gode
zij dank! bet eene zoowel als bet andere vindt tegenwoordig
gedurig meer plaats ; wij hebben zelfs reeds uit andere landen beftellingen ontvangen ; en daar, tot onze blijdfchap,
de meesten, die wij aanbevolen hebben, zich goed gedragen, en niemand zich beklagen kan van door eene ligtvaardig gegevene getuigenis door ons misleid to zijn, dewijl bet
onze regel is zoowel de gebreken als de deugden der dienstboden, naar ons beste weten, kenbaar to maken, - zoo
hebben wij hoop, dat onze aaubevelingen ook op den duur
geacht zullen wezen .
Wat verder de fpaarzaamheid betreft, zoo is wel bet voornaamfte, was wij doen, om deze deugd onder onze armen
to bevorderen, dat wij jegens hen fpaarzaam zijn. Wij zijn
er zorgvuldig op bedacht, om hun geene andere onderfteuDing to doen toekomen, dan die zij werkelijk noodig hebben .
Ben der grootfte begunitigers onzer Vereeniging, wien wij
voor de dadelijke bewijzen zijner welwillendheid ten hoogfte
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dankbaar zijn, zal zich bij deze gelegenheid nog wel herinneren, eens van de Prefident der Vereeniging een bezoek
ontvangen to hebben, met geen ander doel , dan om hem of
to raden van eene onderifeuning to fchenken, welke ons overtollig toefcheen. Hij had namelijk bet oogmerk, om de helfc
van her kostgeld voor een kind, dat bij eene andere vrouw
de borst zoo hebben, to betalen . Over de moeder van her
kind hadden wij volftrekt geene klagt ; maar, hare omftandigheden wdl in aanmerking nemende, begrepen wij , dat zij in
Nat behoorde to wezen om bet kostgeld zelve to betalen ,
en nu achteden wij her Wet wenfchelijk, dat zij ontheven
wierd van haren moederlfjken pligt, om met hare verdienflen
zuinig to wezen ten behoeve van haar kind . In her voorbijgaan zij dit voorbeeld een bewijs , dat de rijken niet altijd
behoeven to vreezen, dat bet hun kostbaar words, zich nader met ons in to laten . Misfchien, indien zij verkozen in
twijfelachtige gevallen, waar hunne weldadigheid ingeroepen
is, ons om raad to vragen , zouden wij hun even zoo dikwijis uitgaven befparen als hen daarcoe aanfporen . Niets
maakt de menfchen, dit is onze overtuiging, ligtzinniger in
bet gebruik van hunne kleine inkomfen, dan wanneer zij
meenen er op re kunnen rekenen, dat in bet vervolg voor
alle hunne behoeften , onverfchillig of zij daaraan fchuld
hebben of Met, zal gezorgd worden .
Aan den anderen kant, echter, mag ik niet nalaten tedoen
opmerken, dat bet in vele gevallen volftrekt noodig is, de
menfchen door tijdige onderfeuning re buip to komen, joist
om ze tot eene goede huishouding op re wekken . Tot de
beoefening van elke deugd, en alzoo ook van de fpaarzaam
heid , is een zekere moed noodig ; en deze moed kin door
overmaat van aardfche ellende gebroken worden. De huffs .
vader verkwist in jenever de weinige fluivers , die hij verdiend heeft, omdat hij wanhoopt, vrouw en kinderen met
dezelve to kunnen verzadigen ; de huisvrouw laat in bare
kleine huishouding door moedelooze onverfchilligheid veel
verloren gain, omdat zij de mogelijkheid niet inziet, om
ook bij de grootfie oppasfendheid dezelve in flair to houden .
Her is waar, bet behoorde zoo niet to zijn, maar bet is zoo ;
en daar her nu eenmaal zoo is, zouden wij dan niet etkennen, dat dit eene fterke aanfporing voor ons is, om door
eene wijfelijk toegedeelde onderfeuning onze armen voor een
gebeel verval ce behoeden 7
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(Hier volgt nu nog cane nitvoeriges aanwijzing, hoe men
ten opzigte van de htrishuur, hot losfen van verpande goederen, aaufchaffen van kleederen enz . d e armen to bulp
komt . Tot vermijding van to groote uicvoerigheid leas ik
dit weg, de desbegeerende naar bet ooifpronkeljke Verflag
zelf verwijzende,)
(Het vervolg hierna,)

FRA( LENT UIT DEN BRIEF VAN EEN' JONGEN HINDOU IN
EUROPA. AAN

zipNE ZU'STER UNNI OP rIET EILAND
TANNA, OVER DE MUZTJK .

(Naar bet oerfpronkelijke Handfchrifc vertaald en medegedeeld door c A B. r. G o L L 151 C tt.)
TDoch al hetgeen ik u tot nog toe gemeld heb words
nog overtroffen door de Europefche muzijk , welker wonde,
ren naar eisch to kunnen befchrijven zelf een wonder zijn
zou . Ziet gij , in IndU drijven de menfchen muzijk ; bier
drijft muzijk de menfchen, en is geheet en at derzelver gebiedfler . Het meest verbazen mij hare tegenftrijdigheden,
offchoon ik nu reeds daaraan gewoon had behooren to zijn .
Zij gelijkt volkomen naar de hartstogten van hen, die ze
voortbrengen. Ik zelf heb In ale landen er nog geene ge
vonden, die eene bepaalde en btijvende aandoening in mij
verwekt heeft, en ik zal wet Europa verlaten, zonder met
mijzelven eens to zljn, wat ik bij deze muzijk eigenlijk genoten en gevoeld heb .
B R I M R A , die mij verzelt, zeide mij , dat de Europefche
muzijk uit eene verbinding van toonen beflaat, welker regblmaat en wetten tot bet uitdrukken van zachte, grootfche
en edele gevoelena moeten dienen ; maar desniettemin heb ik
er meestal een barbarismus In gevonden, waartegen at onze
iniirumenten, wanneer zij to gelijker tijd in beweging ge .
bragt worden, naar bet ruifchen van bet waterriet gelijken .
En evenwel noemen de Europeers onze muzijk eene barbaarfche. Misfchien echter ligt de reden hiervan in de kuost
zelve ; want de muzikale gedachten der Europeers worden
doon aokere wetten • en regelen bepaald . Zij hebben eene
groote menigte van d'ikke boeken, onder welke bet ee ::e
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!feeds beter dan bet andere zegt , hoe men zijn aandoeningen bet fchoonst gevoelen moet . Gemelde boeken vormen
als 't ware vijandelijke armeeen, die tegen elkander krijg voeren . Mar her laatfte dier boeken, hetwelk den vrede her .
ftellen moet, is nog altijd niet in 't licht verfchenen .
Dewijl her derhalve hier eene kunst is, toonen to leeren
gevoelen , noemen zij hunne muzijk ook toonkunst. Wanneer
echter C R I S H N A de chalil blies , of ook de maschrokfta,
Of N A R E D Z O N G bij de Wet - nasfor, zoo waxen wij are
Hindous reeds zoo gelukklg, verheugden ons eerst refit in
ons aanwezen , en dankten n a A M A , den uitvinder, voor zijne goddelijke gift : hoe oneindig vrolijker en zallger moet nu
niet de kunst, ontdaan van de ruwe natuur, de Europeers
makes I
Zij, die bier, in de wereld der toonen, levee, beftaan eigenlijk ilechts nit twee klasfen . De eerften zijn de toonkunienaars zelven, die met de muzijk, als met eene waar, bandel drijven , regels geven , boeken fchrijven en affchrijven,
in alles zeer ernfig en gemoedelljk to werk gaan ; kortom,
niet zonder muzijk leven kunnen, omdat zij er van leven
moeten .
De tweede klasfe is die, welke her met de regels zoo
naauw niet neemt . Deze lieden naderen reeds meer tot de
muzikanten der Hindous . vermits ook de wanklanken, welke
zij fomwijlen voortbrengen, hun dierbaar zijn . Daar zij de
muzijk flechts tot hun vermaak drijven, en bur ook inderdaad liefhebben, noemc men hen liefhebbers . Zij zijn steeds
tevreden over hetgeen zij uitvoeren , en altijd opgeruimd van
gemoed . Hieruit befluit ik, dat de muzijk den waren kunflenaar veel verdriets moec veroorzaken .
De initrnmenten der Europeers zijn zoo zonderling en wonderlijk, dat zij fomwijlen In geene verhouding ftaan met dengenen, die ze befpeelt . Somwijlen zag ik, hoe een grout
kunftenaar zijn klein instrument in den zak flak ; dan weder
kwam her mij voor, alsof bet instrument den kunftenaar zakte. Slechts in den instrument vond ik groote gelijkvorm1gheid met onzen driefnarigen tambours , die, gelijk gij weet ,
uit een flesfchen-pompoen met langen hats beaaat . De tambours van den Europefchen kunftenaar, echter, heeft geene
fnaren ; fcboon men bijna geene muzijk welgefnaard acbt,
waarpij dezelve ontbreekt . De panken, die onze Indifche
maagden aan den gordel om bet lijf hechten , en die gij,
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mijne u N N I , onder bet danfen zoo heerlijk met de handed
flaat, zijn bier in twee verfehrikkelijke reusgeftalten herfchapen, welke een half razend mensch, die in een' hoek gedoken zit, zoo onbarmhartig mishandeit, alsof zij zijne ergite
vijanden waren .
Nu eenige voorbeelden van de wonderwerken der Europefche muzijk .
Onze gefchiedenis verhaalt van den zanger M I A T 0 U s 1NE, dat hij op klaar lichten dag een nachtgezang met zoo
veel uitdrukking zong, dat de zon zich verduisterde, en dat
eon andermaal een orkaan bedaarde . In Europa verrigt ieder
zanger veel grootere daden . Daar beheerscht hij al de elementen der menfchelijke ziel ; want in eene tijdruimte van
weinige minuten gebeuren de wonderbaarfte veranderingen .
Ik heb duizend menfchen in hetzelfde gevoel zien verfmelten, alle aangezigten dezelfde uitdrukking aannemen . Ik zag
ben als in tranen baden, terftond daarop overlaid juichen,
en bet volgende oogenblik zoodanig in razende woede uitbarften, dat hunne handen en voeten in krampachtige trekkingen geraakten . lit vroeg B R i M H A , of er ook gezangen waren, als de ragis van den Dichter H E E P U K, welke
dengenen vernietigden, die ze zong . Hij antwoordde, dat
er voorzeker in Europa zeer vele vernietigde zangers gevonden werden. - God M A H A D E o dam de ragis nit zijn hoofd ;
elite Europefche Componist fchudt de zijne nit zijne mouw .
Slechts onze zesendertig ra#gis zijn van hemelfchen oorfprong, gelijk gij weet ; in Europa daarentegen worden vele
duizend zangwijzen hemelsch en goddelijk genoemd . Hervolksfprookje vertelt van M E I D- M U L A A R, dat de toovertoo!uen van zijn ragi terftond regen to weeg bragten ; hier
zegt men, dat waterige muzijkftukken niets zeldzaams zijn .
N A I K - G O B A U'S gezang deed hemel , fterren, rivieren en
zeeen ftilftaan ; bier vindt men zangers , die zoo hoog zingen, dat bet verftand der hoorders daarbij ftilftaat . De fnarenfpeelfter S E R I N D A heeft op bet eiland Bukar aan de
Bullocfues, dat Loch menfcheneters zijn, tranen afgeperst ;
bier perst ieder kunftenaar, zoo a! geen tranen nit de oogen,
dan toch goad nit de beurzen : of men misfchien naderhand
over zijn fpel tranen vergiet, kan ik niet zeggen .
Ik word, om mijne natuurlijke begrippen over Europefche
dingen, met verbazing aangeftaard, terwijl ik op mijne beurt
alles met verbazing befchouwen moet, wat mij onnatuurlijk
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voorkomt ; doch lit wil tot de muzijk terugkeeren, omdat ik
u, mijne waarde u N N I, met mijne gewaarwordingen over
andere voorwerpen reeds genoegzaam bekend gemaakt heb .
De zonderlinge toonen, die in de zoogenaamd muzikale falons mijn gehoor pijnigen , moeten zeker aan al betgeen de
beeldende kunst kan vorderen voldoen ; want bier hoort men
nooit Taken, en de Europefche mond, die zich zoo gaarne
in fpottende plooijen legc, put zich bier alleen nit in loftuicingen . Mij is hierbij bet innerlijke bevattingsvermogen
en eene als 'c ware inftinktmatige oefening in ha prijzen des
to bewonderenswaardiger, daar men gedurende den cijd van
bet muzikaal genot, dat bier geleverd wordt, gewoon is
zich over geheel tegengeftelde dingen to onderhouden .
Maar er is een ander ding, dat nog wonderlijker is . Er
verzamelt zich, namelijk, een aantal menfchen op eene plaats,
welke men een concert noemt . BRIMHA zegt, bet woord
is van /fred afkomftig, en daarom zeker gelijkt dat, hetwelk
men bier hoort, ook naar een' muzikalen ftrijd . Hier ziet
men op een klelnen houten berg een heir van kunftenaars ,
die als in flagorde ftaan, en er zoo ernitig, ja foms zoo
vermetel uitzien, alsof zij inderdaad vijandlge oogmerken
tegen de toehoorders in bun (child voerden . Wanneer de
eerfte uitbarfling daarvan, met al de zeldzaam en dreigend
gevormde inflrumenten, doorgeftaan is, treden, kort na elkander, enkele mannen en vrouwen op, die zich zoo diep
buigen, alsof zij iets van den grond wilden oprapen, zonder dat iemand deze beleefdheid beantwoordt. In bet blad ,
hetwelk leder voor zich beeft, zijn al de zachte of hevige
aandoeningen opgefchreven, welke ieder voe!en moet ; en,
offchoon de lieden op then berg fomwijlen zeer drifcig en
onfluimig worden, eindigen toch al die hartstogtelijke kunscbewegingen wederom met een zeer diep en bedaard compliment.
Al deze liefelijke of geweldige wijzen, die even
wonderlijke als barbaarfche namen dragen, volgen zoo kort
op elkander, dat men geen' tijd heeft tusfchen dezelve een'
glas water to drinken, veel min tot bezinning to komen.
Onmogelijk is bet, zich aan eenen indruk over to geven )anger dan bet toonfluk duurc, daar een volgende indruk den
voorgaanden oogenblikkelijk weder vernietigt ; en hierin ligt
zeker bet duidelijkite bewijs van Europefche befchaving ,
dat ieder aanwezige alles, wat hlj gehoord heeft, met kisarheid in zich opnemen , verwerken , in zoo korten tijd gehee 1
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doorvoelen en, to huis gekomen, navoelen kan . Bij mij ,
armen Hindou, was met elken toon de aandoening ook reeds
vervlogen . Bij bet Plot van zulk een concert hernleuwt zich
ook doorgaans de eerfte algemeene ftrijd weder, waarbij ik
bet meest de fterkte der Europefche zenuwen bewonderde,
welke men toch doorgaans als zoo zwak affchildert . Ter
naauwernood echter is de gaim der leant donderflagen voorbij , of alles is zoo kalm even alsof er niets voorgevallen
ware, en in twee minuten ziet men bet kunttenaars-flagveld
ledig, zonder dat iemand wonden bekomen heeft .
Nu wil ik u in eene gansch bijzondere wereld van tooverij en wonderen voeren - in eene wereH , waarin gij al de
fprookjes , die ons M A T H U R A verhaald beefs , levendig voor
oogen zult hebben ; eene wereld, waarvan men vooruit
weet, dat alles in dezelve fchijn is, dat men doof fchijn
bedrogen wordt, en desniettemin zich Inbeeldt, dat alles
waar is ! Gij ziet bieruit , dat bedrog en misleading in Europa lets zeldzaams moeten zijn, vermits men dezelve op
deze plaits voor geld gait koopen . Zulk eene wereld van
fchijn en bedrog noemt men bier een' fchouwburg . Wordt
men in denzelven met woorden bedrogen , zoo beet dit bedrog tooneelfpel ; gefchiedt bet met klanken , dan beet bet
Opera . De bedrogenen noemt men in beide gevallen fteeds
bet publiek . Onder al deze fpelen is de Opera bet zonderlingfte, omdat bier een geheel menfehenleven zich in kunftige toonen beweegt ; en wanneer onze Braminen zeggen ,
dat wij nog in bet bezit der aloude kunst-theorie zijn , maar
dat de praxis verloren geraakt is, zoo fchijnt dit met de
Opera bet omgekeerde geval to zijn . Ik zal trachten u zulk
cen ding lets nader to befchrijven .
Ik treed din, met B R I M H A , in een geweldig groot gebouw, dat op zullen rust, als een kofsinklijk paleis . Met
gedruisch opent men ons eene foort van kleine kast, welke
men loge noemt. De binnen-omkring van dit paleis beftaat
nit drie of vier rijen van zoodanige kasten , waarin zij , weike men bedriegen wil, opgefloten worden . Beneden zich
hoort men bet bruifen eener zee van golvende hoofden . V66r
u , dearentegen , fluit bet oog op een' ondoordringbaren
fluijer, achter welken de tooverwereld toebereid wordc . V66r
dezen fluijer ziet gij weder, in eene eigene ruimte omfloten,
die dreigende geflalcen , welke mij reeds in bet concert zoo
zeer verontrust hadden . Zij hebben bier , even als daar ,
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hunne bijzondere verlichting . Plotfeling verheft zich uiit bun
midden een man, die met veel waardigheid eene foort van
fchepter grijpt, en op wiens met een gebiedend gelaat gegeven . teeken alles rondom hem zich nederzet, toerust en de
blikken naar hem rigt . Ik wist nu reeds door B R I M H A,
dat ik than eene muzijk zou hooren , welke men ouverture
noemc, en welke bet karakter van den in de elfde eeuw zoo
beroen,den held T A N C R E D O moest aandulden ; maar deze
ouverture fchilderde in hem tevens een' viuggen en bekwamen daslfer,, lets waarvan zeker de Gefchiedenis zwijgt
warfchijnl kheftdefchrpzin gecompnistdarmed wiln
len to kennen geven, dat Konflantinopel naar zijne pijpen gedanst heeft. Toen nu de geheimvolle fluijer in de hoogte
rolde, en zich de beloofde wonderwereld zoo heerlijk voor
bet gezigt ultbreidde , verbaasde ik mij , fprookje en wezendijkheid in zoo zigtbaar verband to zien ; want van nu of
aan fpeelde de flaf van den man, die voor den fluijer flond,
de grootfie rol. Deze ftaf,, hoe wonderbaar hij ook al die
vreemde inifrumenten In orde wist to houden, bewoog zich
ecbter als een to floffelijk middel voor mime oogen ; alter
blikken waren to seer op denzelven gerigt, dan dat 1k dit
met eerie kunst kon overeenbrengen , die men eene vrije ,
den geest alleen onderdanige , uit den hemel ontfprotene
noemc. Maar B RIM H A zegt, dat in Europa fiechts de beteugelde kunstaandoeningen geen onheil aanregten . 1k dacht
aan de afgebrokene en ongeregelde maatgangen onzer ragis,
bij welke niets de vrijheid van her genot belemmert . Maar
ik liet mij des to gereeder van mijne dwaling terugbrengen ,
daar fk bemerkte, dat onder bet publiek niemand zich door
dit eeuwig zwaaijende en danfende ding liet floren, hetwelk
weder een bewijs levert, hoe flerke wieken de Europefche
verbeeldingskracht bezit . Bij bet dusgenoemde tooneelfpel
is bet hiermede anders gefteld . Daar zit de wonderman in
een klein hokje achter in plaats van v66r den fluijer, zoodat
bet publiek hem niet ziet, maar zoo veel to meerhoort . Die
virtuoos zegt, namelijk, den fprekers alles voor, wat zij to
fpreken en to gevoelen hebben, en ftaat dus bij hen in hoog
aanzien ; terwijl echter bet publiek (welk eene tegenftrijdigheidl) hem met minachting befchouwt, ja nietzeldenbefpot .
Niet weinig verwonderde ik mij, hoe de lieden op bet
tooneel, die alien zeer fchoon blozend zijn, nu eens zongen en dan weder fpraken . In den beginne dacht ik, dat zfj
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ons verklaren wilden, wat zij at onverftaanbaars gezongetf
hadden ; maar ik vernam, dat men daartoe kleine boekjes
had, welke de geheele verhandeling uitlegden . De ware reden kon B R I M H A zelf mij niet zeggen . Wet de historie
betreft, waarover eene Opera-muzijk gemaakt words, dit
fchijnt flechts een bijding to zijn . De hoofdzaak in zulk
eene gebeurtenis is steeds, dat de liefde van twee perfonen
gedwarsboomd words, en dat daarbij meestal een pear menfchen om bet leven komen . De beminde van T A N C RED O ,
bij voorbeeld , kon zich reeds van den beginne of aan door
een enkel woord uit de verdenking van verraderij redden ;
maar in dat geval zon de gefchiedenis, en met dezelve ons
vermaak, een einde gehad hebben . Ik was op bet punt van
op bet tooneel to fpringen, en door mijne opheldering de
geheele verwarring en bet lijden der arme vrouw to doers
eindigen ; maar B R I M H A hiefd mij terug, en meende, dat
zij mij dit zeer kwalijk nemen zou . Al de zonderllnge dingen, welke ik zag, to willen befchrijven, zou niet mogelijk
zijn ; derhalve nog flechts bier en daar lets . In een muzijk.
gefprek, bij voorbeeld, fcheidt men tienmaal van elkander
zonder been to gaan, hoezeer elk oogenblik met doodsgevaar dreigt . Zulk een zanger is reeds daardoor onflerfelijk,
dat hij door at bet zingen niet tot iterven komen kan . Wanneer er velen bij elkander zijn , bet mogen nu Ridders
of boeren wezen, zoo zingen zij alien met hetzelfdegevoel,
en liefde, heat en genoegen hebben dezelfde wijzen . Zijn
zij in openbaren ftrijd , zoo itroomt er nimmer bloed ; niemand valt, den op zijn hoogst de hoofdperfonen . Willen er
twee met elkander vechten, zoo fchermen zij met de handen , en pralen zoo tang met hunne dapperheid , tot dat de
tijd komt , dat zij gefcheiden moeten worden . Wet eerbaarheld en goede zeden betreft , hierover zet de uitvinder van
zulke Natals of Opera's zich been ; want hij feat zijne bet .
dinnen onverzeld bij nacht en nevel in bosfchen en bergklooven rondloopen, last hear in wind en (form bedaard een'
langen, rustigen ragis zingen, zonder dat iemand dit ongepast vindt .
Hoe begeerig was ik , eindelijk den held to zien optreden,
die Slcilie onder bet juk bragt en .Jeruzalem veroverde! Hi}
moest, dacht ik, een man zijn, zoo iterk en groot als onze
fchoone , onoverwinnelijke F E S H O O L A M A . Hij trad op ,
en -- gij zult mij Met willen gelooven, en toch fpreek ilt,
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waarheid - er verfcheen een geharnast meisje i lit zag met
meer verwondering naar bet zoogenaamde publiek, dan naar
deze fierlijke en koene verfchijning zelve . Maar men fcheen
zich daarop reeds voorbereid to hebben ; want men maakte
een razend geweld, hetgeen men applaudisferen noemc, en
wierp den held, die eer een kind geleek, groote lauwerkranfen toe, zonder dot hij nog voor bet vaderland geftreden of
gezongen had . Wanneer hij nu zijn zwaard trok, dot opzettelijk voor zijn poezelig handje gemaakt fcheen, wanneer
hij met hetzelve rondom zich hieuw, en wel twintig meal
in Unen adem dezelfde woorden herhaalde, zoo geloofde
eindelijk bet eene gedeelte van bet publiek deze menigvuldige verzekeringen, en klapte, tot bewijs daarvan, met hevigheid, in de handen . Het ongeloovige gedeelte, daarente .
gen, deed andere veel doordringender teekens hooren . En
nu ontftond er een afzonderlijke oorlog to midden der toehoorders. De betrekking was plotfeling omgekeerd . Het
publiek fpeelde nu zijne eigene comedie en de tooneelfpelers
keken toe . Het meisje in bet harnas dankte voor bet eerfte
teeken, en hield zich, alsof zij bet laatfte niet vernam . En
no zulke luidruchtige ftoringen, die fours in eene en dezelf
de Opera meer dan eenmaal voorkomen, treedt bet fchijnbedrog weder in zijne regten . - Met zelden dwingt men den
zanger, nog eenmaal van voren of aan weder to beginnen,
waarover hij groote vreugde betoont, offchoon men hem
kan aanzien, hoe zuur hem zulks valt . Menigmaal moet hij
ook, wanneer alles reeds voorbij is, zich weder vertoonen,
hoezeer men hem drie of vier uren long onatgebroken voor
de oogen gehad heeft . Zoo verre goat de vereering der Europe!rs voor hunne kun(ienaars ! Het zonderlingfte hierbij is
echter nog, dot men van zulk eene, bij voorbeeld to Parijs
voorgevallene Opera-gebeurtenis juist bet tegendeel to Ber.
lijn kan lezen, hetwelk men eene kritiek noemt.
Ik zou u , mijne lieve u N N r, nog veel van de wonderlijke
gebruiken der Europeers, met betrekking tot hunne muzijk,
kunnen mededeelen, en u doen zien, hoe zij datgene, hetwelk in Hirtdostan onverklaarbaar blijft, hier volkomen natuurlijk vindt . Doch ik zal Iiever nog wachten , tot dot verdere omgang met dit yolk mijne begrippeia zoodanig zal gelouterd hebben, dot ook ik in ftaat zal zijn4latgenenatuurlijk
en verftandig to vinden, wit mij tot nu toe niterst onnatuurlijk en dwaas is voorgekomen . Alsdan fchrijf ik u nader.
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(*)

edert eeuwen is de vraag, wet eenmaal bet lot der Joden
worden zal, zoowel bij den nadenkenden Staatsman , als bij
den aandachtigen lezer der oude Godfpraken, opgerezen .
Waar zij de oogen flaan, ontwaren zij een verbannen en verftrooid, dikWijls ten bloede toe vervolgd, meermalen fchandelijk verachc Volk, hetwelk nog heden ten dege wel, wat
de groote meerderheid aangaat, aan de diepfte armoede ter
prooi is, maar bij hetwelk toch bier en daar, gelijktijdig,
rijkdom, betrekkelijk aanzien en eerbiedwaardige geleerdheid
heerfchen ; veritrooide deelen van een groot geheel, maar die
nogtans niet ophouden, door banden via godsdienitige en
nationale vereeniging, en door onafgebrokene en fnelle ge .
meenfchap met hunne broederen in alle oorden der Aarde,
een geheel tic to maken.
Sommige ftaatslieden trachten bet vriagftuk door pogingen
tat ineenfmelting met de Christenvolken ce beflisfen, en meenen de banden, welke A B a A H AM's nakomelingen federt
aehttien Eeuwen vereenigd hebben gehouden, eenvoudig door
naturilifatie op ce losfen . Door hen inzonderheid, die deze
pogingen ale vruchteloos aanmerken, zal het volgende gewis
met belangftelling gelezen worden
De algemeene aandacht is thins in hooge mate op bet
Heilige Land gevesrlgd, niec alleen die der Christenen, maar
ook die eener menigte van Joden, welke den dog meenen ce
zien aanbreken, waarop de God hunner Vaderen bet overfchot zijns Volks van de vier hoeken der Aarde terug zal
brengen (--) . Hec pleats makers der vroegere vervolgingen,
waaraan hunne Geloofsgenooten onderhevig zijn geweest,
voor eenen milderen, meer Evangelifchen zin onder de Chris .
tenen, bevestigt hen in deze hoop, en vele Joden hebben
reeds met erkentelijkheid de hand gereikt aan die Genoot(*) Dit ftuk bevac, met de noodige bekortingen , den
hoofdinhoud eener redenering over dit onderwerp , onlangs
in een der meesc geachte Engelfche Tijdfchriften geplaatst,
met inlasfching van eenige opmerkingen , door een niet minder geacht Engelsch Dagblad , bij de gedeeltelijke overueming
dearvan, gemaakt .
(t) ,Tez . XI : vs . 1 .

DER JOUDSCHE NATIE,

151

fchappen, welke, in Engeland en Duitschland, met hec doel
ontftaan zijn , om bun maatfchappelijk en geestelijk wel-zijn
to bevorderen. Ook under diegenen, welke de voorvader .
lijke Godsdienst nog met geene andere verwisfeld hebben,
is reeds een licht opgegaan, bij hetwelk z-uj de-Talmudifche
overleveringen hebben leeren onderfcheiden van- M o z E s en
de Profeten.
Mkar bet was aan Engeland voorbehouden, eene nog cref.
fender poging ce ondernemen . Een aantal i}verige behartigers der belangen van bet Jaodfche Volk hebben tot de vestiging eener Kerk to Jeruzalem , zoo fxogelijk op den berg
Sion zelMen , beilocen, waar de eerdiensc en licurgie der gevestigde Kerk van Engeland dagelijks in de Hebreeuwfche
taal zal in acht genomen worden . Reeds is eene aanzienlijke. .fom tot dit duel bijeenverzanteld ; reeds bdvinden zieh
zendelingera op do plaats , en de grond moot nog maar aangekocht worden, om er bet bedebati's op to ilinhten. Do
Heer N I C 0 L A YS O N is door den Bisfchop van Londen tot
Geestelijke bij de nieuwe Gemeente geordend, en de Heer
P I E R I T Z, een Joodseh bekeerling, hem als Kapellaan roe .
gevoegd. De diensc is inmiddels reeds nangevangen, en een
klein maar ijverig getal van Profelyten hoort dagelijks de
Evangelifche waarheden op den heiligen berg, in de taal der
Profeten en in den geest der Apostelen . Dit verfchijnfel
verdient alle opmerking . Wel hadden, federt Eeuwen, de
Grieken, Roomsehkatholijken, ,frmeniers en Turken, hunne
plaatfen van eerdieluvt in de ffad Jeruzalem, en de rekkelijkheld van I B R A H I M -PaCha in godsdienstzaken, heeft deze
vergunning eenigen tijd geleden ook tot de Aden uitgeftrekt.
Maar de Hervormde leer was tot hiertoe , onder al deze
vormen van Godsdienst, nog niet vertegenwoordigd ge .
worden .
De toenemende belangilelling in deze landilreken, de meerdere plaatflng van Engelfche kapitalen , en de toevloed derwaarts van Engelfche en andere reizigers nit alle oorden der
wereld, heeft Lord P A L M E R S T O N, den Secretaris van
Staat voor buitenlandfche zaken, tot bet befuit gebragt,
eenen verregenwoordiger der Britfche kroon, in den perfoon
van eenen Vice - Conful , derwaarts to zenden , die in September des voorleden jaars naar 41lexandriF is afgereisd ,
wiens hoofdzetel to Jeruzalsm gevestigd zal wezen, maar
wiens regtsgebied zich over bet geheele voormalige Hellige
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Land moet uitftrekken. De grond en bet klimaat van Pa.
lestina zijn buitengemeen gunitig voor den groei van zoo .
danige voortbrengfelen , die voor de behoeften van GrootBrittanje berekend zijn : bet fchoonfte katoen kan er in den
ruimiten overvloed geteeld worden ; bet is eene ftapelplaats
voor de zijdeteelt, en olijvenolie maakt er nog Reeds, als
oudtijds , de vettigheid des lands nit . Kapitalen en nijverheld worden nog flechts vereischt ; de tegenwoordigheid .van
een Engelsch ambtenaar , en de coenemende veiligheid , die
daardoor gewaarborgd zal worden , zullen de bewoners van
bet vereenigd Koningrijk toc de befchaving van Palestina
aanfporen, en de Joden, welke zich in geen andes Land aan
den landbouw willen toewijden, zullen, na in den Engelfchen
Conful eenen bemiddelaar tusfchen zich en den Pacha gevonden to hebben, vermoedelijk in grooten gecale derwaarts
trekken, om, op bet voetfpoor hunner Vaderen, de landbouwers van Judea en Galilea to worden.
Men verwachte nogtans de vervulling dezer welmeenende
wenfchen niet plotfeling. Van den tijd en de gebeurtenisfen,
van welke bet Ooscen welligt bet tooneel worden kin , zal
veel afgewacht moeten worden . De grootite ontwerpen der
Voorzienigheid ontwikkelen zich doorgaans bet langzaamst .
SPIJKER- EN MANTELREDE, IN DEN WIND UI9'GESPROKEN .

De mensch hangt in zijn leven vele en velerlei zaken aan

den fpijker , en gelooft fours ze niet meer to zullen noodig
hebben ; eindelljk haalt hij ze er weder af . Gelukkig hij ,
die de, voor zijne deugd en levensvreugde, gewigtige voorwerpen niet aan den fpijker hangt, om ze er nimmer wedr
of to nemen i
De groote kunst, om in hot leven gelukkig to zijn, beftaat
daarin , dat men de dingen ter regter tijd aan den fpijker
hangs , en ze in bet gepaste oogenblik er weder afneemt .
Had N A P o L E o N zijn zwaard aan den fpijker gehangen, v66r
hij naar Rusland toog, de Pulks van den Donfchen volksftam
hidden hem niet zoo duchtig de ooren gewasfchen . Hadden
alle ultra-liberale fchreeuwers hunne longen ter regter tijd aan
den fpijker gehangen, ze zouden thans zelfs niet bij menig
Geregtshof veroordeeld en gevonnisd zijn geworden.
Er zijn, helaasI zoo veel menfchen, die den waren tijd
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Wet kennen , om de zaken aan den fpijker to hangen ; b . v.
deze hangt zijne betrekking als afgevaardigde van bet yolk
juist op eenen tijd aan den fpijker, cvaarin hij, volgens zijne
wijze van werken, bet nuttigst had kunnen zijn, en haalt er
zijn' fchrijflust af, die gevoegelijk er aan had kunnen blijven
hangen . Ginds haalt men den vrijbeidsgeest van den fpijker
op een' tijd, waarin de geest de vrijheid misvormc, en de
vrijheid den geest onderdrukt .
Dus : de dingen ter regter tijd aan den fpijker gehangen en
ze ter regter cijd er weder afgenomen, dat heel den fpijker
op den kop flaan ; die her alzoo begrijpt, begrijpt de zaken goed .
Bij geene zaak, e .chter, is die „ regte cijd" zoo gewigtig
als bij den mantel . Die den mantel op gefchikcen cijd weet
aan den kapftok to hangen en er weder a£ to nemen , is een
wijsgeer, en zijn mantel is de Socrates-mantel, een krooningsmantel ., en een Doctor Faust-mantel, die alles vermag en alles
uitvoeren ken .
Den mantel near den wind to hangen, is zeer gemakketijk
in onze winderige wereld : zulks ken iedere windbuidel . Her
grootg geheim der Diplomatie beflaat dearin, om den mantel
near den wind to hangen . Als er geen wind is , gehoorzame
Dienaar, den wordt her een moeijelijk werk l Een echte
Diplomaat hangt in Augustus zijn' mantel near den wind, die
in December waaijen zal .
Er zijn kunftenaars met den mantel genoeg in de wereld
geweest en nog . T A L L E Y R A N D b . v . beeft zijn' mantel
too dikwijls near den wind gehangen , dat de mantel foms
T A L L E Y R AND near den wind hing . In her algemeen deugt
de redenering niet : ,, men moet den mantel near den wind
hangen" ; bet moest zijn : „ men moet den mantel in den
wind hangen ;" den ziet men, vanwaar de wind weait .
Ik heb menfchen gekend, die in 't geheel geen mantel hadden, en die echter den geleenden mantel zoo near den wind
moisten to hangen, dat zij in aile mantel-rollen volkomen thuis
waren, en zich als echte mantel-kinderen van her geluk ftaande hielden .
lit heb anderen gekend, the her zoo weinig veritonden
om den mantel near den wind to bangen, dat zij aanhoudend
hunnen mantelzak op den rug droegen .
Wederom heb ik er gekend, die iedere zaak, iedere geL
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dachte, ledere ultdrukking een manteltje wisten om to hangen, om daardoor hunne eigene nietigheid to bemantelen .
Verder heb ik er gekend, die hunne droeviglte uren aan
eenen huwelijks mantel, en hunne vrolijkfte dagen aan eenen
rouwmantel to danken badden .
Ik ken er ook, die in de kerk onder den mantel der aan .
dacht naar vrouwenmanteltjes loeren , en anderen , die onder
den mantel der Chriscelijke liefde den naasten den rok ult .
trekken .
1k ken mantel - leerlingen , die reeds ftaatsmantels dragen .
Ik heb menfchen gekend, die zeer eenzijdig waren,, en die
toch den mantel op de beide fchouders droegen.
Er zijn ook menfchen, die den mantel fleehcs naar den
wind hangen, opdat de voering zoude gezien worden .
Er zijn er . . . Maar neen ! Een en ander kwam mij laatst
op een' zeer kouden dag voor den geest , toen ik mijnen
mantel van den kapf ok nam , om bem ollt to flaan . Ik ging
uit, wikkelde mij digt in denzelven, en dacht : dat Is eene
ingewikkelde gefchiedenis I
LETS UIT WAGENAAR .

Aan de Redactie der Vaderlandfche Letteroefeningen .

Ik neem de vrijheid, U Ed . o m een klein plaatsje voor bet

onderftaande, In uw Mengelwerk, to verzoeken, bijaldien
gij zuiks waardig keurt .
Onlangs bet overheerlijke dichtftuk van den Heere Mr,
A . I o G A E R s van Rotterdam in handen krijgende, getiteld c
de Togt van Heemskerk naar Gibraltar, (door de Hell.
Maatfch . van fraaije Kunjlen en Wetenfchappen, In den jare
1837, met haren gouden eerpenning bekroond) eene nleuwe
parel aan de kroon der Nederlandfche dichtkunst, floeg ik
w A G E N A A R (Vaderl. Hist. Deel IX . bl . 256) daarover na,
en vond aldaar nog de volgende treffende bijzonderheid vermeld, welke bij then roemruchtigen zeeflag had plaits ge .
bad : „ De gevangenen , op 't (Spaanfche) 4dmiraalsfchip

„ gevonden , bekwamen hunne vrijheid, en verhaalden, dat
„ twee foldaten , do eon na den ander' , gezonden , om hun ,
• gedurende 't gevegt , het leven tc beneemen , door twee ho• gets geveld waren , en dat, daarna, h nine ketens, door
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Wie denkt
bier niet aan 1 Ton . XXII : 34? Ook de duizende met de
vaart des blikfems afgefchoten kogels worden als met de hand
geleid !
Ik waag bet, hierbij mijn gevoelen to uiten, hoe wenfchelijk bet ware, dat bovengenoemd dichtfluk voor een' matigen prijs, afzonderlijk, in den handel verkrijgbaar gefteld
wierd, en ben, met de meeste hoogachcing,
„ eenen derden fchoot , waren losgejprongen . ' -

Januarij 1839 .

Uw grage lezer
N. N.
HU.ISTELEGRAAPH .

Tot heden was ons geen ander middel bekend, om dienstboden bevelen ce geven , dan de fchel ; maar deze meldt bun
alleen, dat zij verfchijnen moeten, om to vernemen, wat
beer of vrouw hun to zeggen hebben . Zekere P E A R S O N ,
to Boston, vond onlangs een middel uit ter befpoediging en
verzekering van de huisdienst . Van twee fchijven, op dezelfde wijze ingedeeld, en welker beide wijzers gelijktijdig
hetzelfde aanwijzen, bevindt zich de eene in de woonkamer,
de andere in de keulren . Elke inadeeling dezer fchijven, naar
welgevallen to vermeerderen of to wijzigen, behelst een bevel , door bepaalde, gemakkelijk to begrijpen teekens aangeduid . In flede nu van aan de fchel to trekken, zet men den
wijzer op een Bier teekens, 't welk op hetzelfde oogenblik
in de keuken zich vertoont, en de bediende brengc of doet
terfiond, wat men begeert .
DE BARKER VAN GROOTE BROODEN .

In Brunswsjk zag men onlangs bij een' bakker brood, dat
veel grooter was dan bet gewone . Het yolk ftroomde derwaarts, om den milden bakker zijn brood of to koopen . Te
huis komende, was bet op bet gezigt zoo wel, als op de
fchaal, noch grooter noch zwaarder, dan dat van andere
bakkers . En nu bleek bet, dat de man vergrootglazen in
zijnen winkel had aangebragt . - Verkoopt niet menigeen
zoo zijn brood, die geen bakker is?
L 2
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Lord D O R SET had een aantal fchrandere geesten ten zij .
nent genoodigd . - „ Wie zal den gelukkigfen inval hebben?" riep iemand uit . Eene weddenfchap werd aangegaan,
en de bef isfing aan den beroemden Dichter DRY D E N overgelaten . Ieder fchreef in filte zijne invallende gedachte op ;
en wie was de winner? De Gastheer DORSET zelf : hij
had een' wisfel van 500 ponden ferling, aan de order van
D RY D E N, gefchreven, die altijd in geldelijke verlegenheid
verkeerde, en nu op bet onverwachtst een' fchat verkreeg.

ECHT BELGISCHF, NIEUWSPOST .

(Emancipation van 11 Febr . 1839 .)
„ De diepile moedeloosheid heerscht beftendig in her Hotlandfche leger ; men weet niet, war men doen %a1, om de
foldaten aan re wakkeren : onlangs deed men hun weten , dat
zij zich yolllrekt niet moesten ontrusten over her gevaar,
dat er voor hen gelegen was in eenen aanval van den kant
der Belgen ; dat de Noordfche Verbondenen zich belast hadden
met hen aan to fasten, en dat, zoo wij (Belgen) 9ns, dan
niet op discretie overgaven, den foldaten van her oude Ne .
derland de roemrijke daad was voorbehouden, ons den genadeflag to geven."

DR CRITICUS .

Wel hoe I een vers van A ? Och beer I een vers van B
Sprak Criticus, vrij fcherp en vinnig :
Ik, in mijn oordeel liefst zachtzinnig,
Sprak : „ Wel, die lieden zingen met ;
Ze doen u immers Wets , die menfchen ?" „ Dht zij me lets deden, zon ik wenfchen,"
Zet Criticus , dug uitgetart ;
„'k Won, dat er een mij greep in 't hart :'
v. H.

ARGWAAN.

Den argwaan kunt gij ligt bedriegen
Spreek waar ; hij zal zichzelv' beliegen .

MENGELWERK.
OVER DE ECHTHEID DER GEDICHTEN VAN OSSIAN .

(Vervolg en Plot van bl. 121 .)
} fiddelerwijl waren de bewijzen voor de echtheid, tot
wier opfporing de Hooglandfche Maatfchappij hare uiterfle pogingen deed, nog al vermenigvuldigd . De Hooglander HUGH M A C D O N A L D, Op bet eiland ZuidUist, leide, in tegenwoordigheid van verfcheidene achtingwaardige lieden, de flellige getuigenis af, dat er oneindig meer gedichten van O S S I A N in de Hooglanden
en Hebriden fchuilen, dan M A C P H E R S O N gezegd werd
vertaald to hebben , en zelfs bij menfchen , die M A CP HER S O N nooit hebben hooren noemen en . geen woord
Engelsch kennen . Hoezeer de gedichten van o s $ I A N
in alle die fireken niet overal letterlijk overeenkwamen ,
is die o'vereenkomst toch in bet wezen der zaak volkomen , zoodat er geen gedicht in bet geheele land is , dat
met bet andere kwalijk flrookt, en de bekwaamile Geleerde kan die, uit hoofde der geheel eenige en aan de
taal eigene fchoonheid, niet volkomen naar waarde vertalen , veel minder eene vertaling naar behooren wedh
in de grondtaal terugbrengen . I-Iij vermeldt ook de Barden , die nog in zijnen tijd bij de M A C D O N A L D S en
anderen werden gehouden . „ Duizenden kunnen nog
„ enkele /lukken tilt 0 S S I A N opzeggen , naar mate die
„ den meesten indruk op hen gemaakt hebben ." Hij
verklaarde, zekeren M A C C 0 D R U N, drie weken achtereen, avond op avond, gedichten to hebben hooren
opzeggen, zonder die eene enkele maal to herhalen ; terwijl bet huffs vol mannen , vrouwen , grijsaards en kinderen was , otn naar die betooverende klanken to luisteren .
Ook genieten de Hooglanders over 't algemeen een fang
leven , zoodat de overlevering dezer gedichten minder
aIENGELW . 1839 . NO . 4 .
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Inenfchengeflachten vereischte , dan men oppervlakkig zou
denken . Dezen zelfden HUGH M A C D O •N A L D fprak
de Duitfche reiziger s o L T A U op her eiland Zuid-(list,
den 22 Augustus 1804 . Hij verftond geen woord Engelsch , en niet dan zijne landtaal en Iersch . Dadelijk
zeide hij uit bet hoofd een fink van een lijkdicht van
o S S I A N , Diarmada, op , en betuigde , van zijne
kindschheid of met 0 S S I A N'S gedichten en kernfpreuken
uit dezelve to zijn gemeenzaam geweest . Het lied , dat
hij zoo even had opgezegd, kende hij federt zijn vijftiende jaar, nu tweeenzestig jaren geleden ; zijn leermeester van hetzelve was 80 jaren oud geweest , en had bet
voor zijn' vader , wanneer hij to bed ging en opitond ,
gezongen . (M A C P H E R S 0 N had deze gedichten uit
diens eigen' mond opgefchreven .) M A C P H E R S O N was
ook op Zuid - Uist geweest, om gedichten to verzamelen , doch werd befpot, omdat hij bet Galisch zeer flecht
fprak . Ook noemde de oude M A C D 0 N A L D verfcheidene zware misfiagen in o s s I,& N's vertaling op, waarvan hij gehoord had . Volgens het getuigenis der volksverhalen , had o s s I A N v66r de invoering der Christelijke Godsdienst geleefd . (*) - A R C H I B A L D F L E Tc H E R leide voor een' Vrederegter op den 19 Januarij
1807 getuigenis af, dat hij aan den Secretaris der Hooglandfche Maatfchappij eene verzameling van Celtifche gedichten, to zamen 294 bladzijden groot, had ter hand
getteld, van welke gedichten affchriften uit zijnen mond
waren vervaardigd. Sommige dier gedichten had hij
yeertig of v jftig jaren to voren van buiten geleerd , en
daartoe behoorde bet gedicht Darthula, ook door M A CP H E R S o N overgebragt . Nog eene menigte getuigenisfenvan MALCOLM, MACPHERSON, EWAN MAC-

PHERSON,ALEXANDER MORISON, LACHLAN
At A C M U R R I C H en anderen, bewijzen zoo klaar als de

(*) S 0 L T A U , Reis door Sciirotland en de Sehotfche Ei .
landen, Ilde D . bi . 137-144. Zie ook bet verdere zeer belangrijke gefprek tot bl . 167 .

VAN OSSIAN .

159

dag het beltaan van Galifche handfchriften , bevattende
gedichten van o S S I A N (althans volgens de aloude en
algemeene overlevering) , die zij gedeeltelijk gezien , gedeeltelijk zelve aan M A C P H E R S O N op zijne reis , of
naderhand aan de Maatfchappij, hadden ter hand gefteld .
Het zal niet noodig zijn, hieromtrent in bijzonderheden
to treden . De Hooglandfche Maatfchappij heeft daarvan
uitvoerige berigten medegedeeld . Kapt . M o R I s o N zegt
met krijgsmanskracht : M A C P H E R S O N kon even zoo
goed de Profetien van J E S A I A s opgefteld , of het eiland Skye gefchavnen , als eenig gedicht hebben vervaardigd, zoo als ddn van o s s I A N ! (*)
Maar het ltellifte bewijs voor de echtheid kwam met
ult Schotland. 'Nij hebben vroeger gezien , dat , ten
tijde der dweepzieke Hervormers in dat Rijk in de zestiende Eeuw, eenige letterfchatten nit het eiland lona
naar Rome, andere naar Douai in Frankr#k, waar de
Roomschgezinde Schotten een Collegie hadden, waren
geborgen . In de laatstgemelde plaats nu bevond zich
ook een Exemplaar van o s s I A N in zijne eigene taal -.
Deze gedichten waren verzameld en gefchreven door den
Geestelijke JOHN FAR Q U H A R S O N, die zich omltreeks
1745 zelf to Strathglafs , in de Noordelijke Hooglanden, ruim 30 jaren lang ophield . Met behulp eener Dame
(Mevr. F R A S L R) leerde hij natnelijk grondig het Galisch , en ook die gedichten kennen . Dit handfchrift nam
hij met zich naar Douai, waar hij aan het hooger onderwijs were geplaatst, en liet hetzelve aan het Collegie , toen hij die S tad in 1773 verliet . De Heer s I NC L A I R , lid der Hooglandfche Maatfchappij, deed in
1806, toen men ijverig bezig was met den druk van
M A C P HER S O N'S handfchrift, daaromtrent onderzoek
bij den to Edinburg wonenden Roomfchen Bisfchop C A(*) M A C A R T a U R, Supplementary Obfervations (Poems
of 0 s S I A N.) Vol . III . p . 47I-479 . Odder die ftakketr was
de zoo betwiste ,fanfpraak aan de Zon, die naar M I L T o N
gemaakt zou wezen .
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M E R O N , die hem
M A C G I L L I V R A V

antwoordde , dat zijn ambtsbroeder
de bewuste ftukken tallooze malen met
die van M A C P H E R S 0 N'S vertaling had vergeleken , en
dat alle deskundige Schotten to Dordai meenden , dat bet
handfchrift alle de flukken van de laatstgenoemde vertaling omvatte, maar dat deze verre bij de kracht en
fchoonheid van bet oorfpronkei ke to kort fchoot . Telkens kon men ieder gedeelte der vertaling in bet oorfpronkelijk handfchrift terugvinden , ook de geheele heldendichten van F I N G A L en T E M O R A maar in dat
handfchrift waxen nog meer dichti}ukken , die men zich
beklaagde, dat M A C P H E R S 0 N niet had overgebragt .
Na bet vertrek van F A R Q U H ARSON kwam bet handfchrift in handen van onderfcheidene jonge lieden , die
de taal niet verftonden ; bet werd dus verwaarloosd , en
zelfs werden er bladen uitgefcheurd , om bet vuur aan
to maken . (Zoo er nog iets van was overgebleven, zullen
de Fran/che Republikeinen in de tijden van bet Vandalismus wel voor de vernietiging , even als van zoo vele
andere kostbare overblljffelen der Oudheid, hebben gezorgd.) Ondertusfchen zou, volgens den Kunst- en Letterbode van 1818, N° . 46, to Douai een handfchrifr
der gedichten van o S S I A N (waarfchijnlijk wel dat van
F A R Q U H A R S O N) ontdekt zijn, waarvan echter later
niets is gebleken . Bij nader onderzoek bleek bet, dat
F A R Q U H A R S O N menigmaal die gedichten gelijk gefteld
had met die van HOMERU$ en VIRGILIUS, dock
beweerde , dat M A C P H E R S 0 N den zin menigmalen gemist had . Voorts had F A R Q U H A R S O N nimmer van
M A C P H E R S O N hooren fpreken , v66r bet zien zijner
vertaling. Het handfchrift van Mevrouw F R A S E R,
naar hetwelk F A R Q U H A R s 0 N bet zijne fchijnt te hebben overgefchreven , geraakte door haren zoon , die ook
een liefhebber van bet Oud-Schotsch was, naar dmerika ; doch deze , zich in den vrijheidsoorlog voor Engeland verklaard hebbende, werd door de Republikeinen
gevangen , in den kerker geworpen , en bet handfchrift
ging verloren .
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Her eenige dus nog beflaande handfchrift der gedichten , dat van M A C P HER S o N , werd nu met de uiterfle
zorg door de Commisfie der Hooglandfche Maatfchappij
voor de drukpers gereed gemaakt . Jammer, dat, gelijk
reeds boven gezegd is, verfcheidene flukken van her oorfpronkelijke door M A C P H E R S 0 N, waarfchijnlijk gedurende zijn verblijf in 4lmerika , zijn verloren geraakt !
Her was niet gemakkelijk , eenen corrector der proeven
to bekomen ; eindelijk vond men then in den geleerden
Schrijver eener Galifche fpraakkunst , den Heer S T EW A R T , in Perthfhice .
Her opzenden der proeven ,
zoo verre uit Londen , veroorzaakte nieuw oponthoud ,
tot eindelijk her werk in 1807 , in 3 zware boekdeelen
groot 8vo , her licht zag. Her was voorzien met belangrijke vertoogen over de echtheid der gedichten van
OSSIAN door SINCLAIR en MAC ARTHUR, beiden leden der Commisfie tot de uitgave, en waaruit wij
zeer veel ontleend hebben , daar alles op echte befcheiden rust ; met eene vertaling van C E S A R 0 T T I'S verhandeling over 0 s S I A N, verrijkt met belangrijke aanteekeningen van den vertaler M A C A R T H U R ; eindelijk behelsde
bet den ouden Schot/chen tekst , met eene woordelijke en
daardoor zeer ftijve en onbehagelijke Lat#nfche vertaling.
Nu fcheen er aan alle eifchen voldaan , en redelijkerwijze niets meer to wenfchen over to zijn, toen juist
een man , die anders niet tot de beftrijders der echtheid
behoort, met eene bedenking ter bane kwam , die men
bijkans flechts behoeft to hooren , om ze voor ongerijmd
to verklren . Her is B 0 U T E R W E C K, die , in zijne
Gefchiedenis der Letterkunde bit de nieuwere holken,
(VII . f. 371) met zoo vele woorden zegt : „ Door de
• uitgave der Gezangen van O S S I A N in de Erfifche
„ taal, waaruit M A C P H E R S O N die overgebragt wil
• hebben , is voor derzelver echtheid voll'rekt niets be• wezen ; want de man , wiens tweede moedertaal de
„ Erfifche (Galifche) was, kon een gedicht, naar
„ welgevallen , even zoo ligt in deze taal , als in de
„ Engelfche , ter neerfchrijven ." Her fchijnt , dat B o u-
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T E a W E C K dit zeer oppervlakkig , en zonder cens de
moeite to doen van de nieuwe uitgave , aithans de vertoogen , to lezen , heeft ter nedergefchreven . Immers ,
wij hebben boven gezien, dat perfonen, gemeenzaam met
de Galifche taal , den tekst dier ftukken verre boven de
vertaling van M A C P H E a s o N keurden ; zij kenden dus
lien tekst v66r de uitgave , en niet enkel kleine fragmenten , maar geheele uitgebreide gedichten , zoo als wij
boven gezien hebben . Doch wij hebben tegen $ o vT E a W E C K'S gevoelen nog vier onomftootelijke gronden . Vooreerst de onmogelijkheid , om zoo vele gezangen , die , volgens bevoegde regters, in uitgebreidheid H oM E a u s of v I a G I L I u s evenaren ; om in den korten tijd
van twee jaren twintig heldendichten of groote heldenzangen,
to zamen 15,000 verzen, niet fleehts to vertalen, maar to
vervaardigen, en dan weder in het Galisch over to brengen,
(want terflond na zijne reis heeft M A C P H E a S O N den
tekst in het oorfpronkelijke aan fommige perfonen doen zien . )
Deze onmogelijkheid komt nog fterker uit in een' perfoon, die noch vroeger nosh later goede verzen in het
Engelsch , en nooit verzen in het Galisch gedicht had ,
en die de taal zelfs niet goed verflond ; immers wij zagen , dat hij to Zuid - Uist befpot werd , omdat hij het
Kaledonisch zoo flecht fprak . Vele Hooglanders hern
kenden in o s s I A N's vertaling de ftukken , die zij hem
hadden ter hand gefteld, doch veel minder krachtig dan
in het oorfpronkelijke, dat zij hadden . Nu wordt de
tekst , door de Maatfchappij uitgegeven , voor veel dichterlijker ,, eenvoudiger en zaakrijker gehouden , dan de
wel eens met epitheta overladene vertaling . Zou nu een
Dichter de kopij van cen origineel, de in het Galisch
overgebragte Engelfche gedichten, eenvoudiger kunnen
maken, en juist in alles bij kenners meer naar een oorfpronkelijk doen gelijken ? FTeen ! al onderftelt men bij
M A C i H E a S O N de zelfverloochening, om bij al den
lof , then geheel Europa aan zijne gedichten toezwaaide,
in plaats van fcheppend Genie , vertaler to widen heeten : zulk een duizendkunUenaar was hij hiet , om eens-
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deels al wat in Europa kennis -aan dichtvuur en locale
zeden had, en aan den anderen kant de Barden en grijsaards , die o s s I A N'S taal volkomen kenden , to bedriegen . „ Het zou ," zegt A H L W A R D T teregt , „ even
„ zoo waarfchijnlijk zijn , dat een Lati nsch leerling der
„ tweede klasfe gedichten maakte, welke men voor die
„ van HOME R U S Of V I R G I L I u s kon doen doorgaan,
„ en waarmede inderdaad de geleerde wereld misleid zou
„ worden , of dat de ellendige Latj~nfche vertaling van
„ H o m E R u s, die bij de oudere uitgaven gevonden
„ werd, bet oorfpronkelijke, en bet Grieksch de vertaling
„ ware ." (Wel wat clerk uitgedrukt !)
Doch ten andere : hoe zouden zoo vele onbefprokene
lieden , die alien getuigen , de een, (gelijk L A C H L A N
M A C P H E R S O N) dat hij zijnen naamgenoot in bet opzoeken vergezeld heeft, en zelf veel uit den mond van
grijsaards, veel uit oude handfchriften overgefchreven en
met de vertaling heeft vergeleken ; de ander, dat hij Galifche ftukken zelf aan den Heer J A M E S M A C P H E R8 o N heeft ter hand gefteld ; weder anderen , en daaronder lieden, die noch Engelsch noch den perfoon van
MAC P H E R S O N vroeger kenden, dat zij in M A CP H E R S O N'S overzetting hunne oude volksliederen , althans zakelijk , geheel hebben herkend : hoe zouden die
alien een fnood complot tegen bet Pnbliek hebben gefmeed , om Europa to bedriegen ? Immers anders ziju
hunne deels geregtelijke uitfpraken bij geene mogelijkheid
met bet gevoelen van B 0 U T E R W E C K overeen to brengen.
Hier komt nu nog bij de uitfpraak der Roomfche
Geestelijken uit Doirai, die een' gelijktijdigen Galifchen
tekst van o s s I A N vermelden, welke met 's mans vertaling
zoo j uist overeenkomt , en bet flechts in verhevenheid
en hooge poezij daarvan wint . Dit zou toch wel een
toeval zijn , dat zeer na aan een wonderwerk grensde ,
indien juist deze zelfde aanmerking , door de Schotfche
Jezuiten nopens hunnen tekst gemaakt, toepasfelijk ware op
de vooronderfteldeGalifche overbrenging door M A C P H E Rs O N van zijn Engelsch . En dit is toch wezenlijk het
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Wij willen zekerlijk niet zoo verachtelijk van
vertaling fpreken als A H L W A R D T,
die zegt , dat elke bladzffde der vertaling , met bet origineel vergeleken, van misflagen, foms van den befpotteljkfen aard, krielt ; maar wanneer wij b . v. de aanfpraak aan de Zon , gelijk zij in M A C P H E R S o N' $ vertaling en in de letterlijke der Commisfie van de Hooglandfche Maatfchappij gevonden wordt, vergelijken, zullen wij toch de eerfte min gelukkig verfraaid of liever
opgefchikt , de tweede veel krachtiger en eenvoudiger
vinden . Daar dit ftuk kort is , willen wij bet naar M A CP H E R S O N en naar de Commisfie , (hoewel beide door
deze nieuwe overbrenging in eene derde taal geweldig
moeten verliezen) zoo getrouw als ons mogelijk is , bier
ter neder zetten

geval .

MAC P H E R S O N'S

MAC P HERS 014.

„ 0 gij, die daar boven wentelt, rond als bet fchild
„ mijner Vaderen ! van waar zijn uwe itralen , o Zon 1
„ uw eeuwigdurend licht ? Gij komt voort in verhevene
„ fchoonheid ; de flarren verbergen zich aan den hemel ;
• de maan , koud en bleek , daalt in de westerfche gol• ven , maar gij zelf beweegt u alleen. Wie kan van
• uwen loop tot medgezel frekken ? De eiken der bergen vallen , de bergen zelve vervallen met de jaren ,
„ de oceaan krimpt in en groeit weder aan , de maan
„ zelve verliest zich aan den hemel , maar gij zijt voor
• eeuwig dezelfde, en verheugt u in den glans van uwen
„ omloop . Wanneer de wereld met ftormen verduisterd
„ is , wanneer de donder rolt en de blikfem fchiet , dan
„ ziet gij in uwe fchoonheid ver boven de wolken , en
,, lacht om den ftorm . Maar Op o s S I A N ziet gij ver„ geefs ter near ; hij ziet uwe ftralen niet meer , of uw
„ blonde hair op de oostelijke wolken golft , of dat gij
„ beeft aan de poorten van bet Westen . Maar gij zijt
„ misfchien, gelijk ik , voor een' tijd ; uwe jaren zullen
„ een einde nemen ; gij zult in uwe wolken flapen, ach„ teloos omtrent de item van den morgen . Juich dan ,
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o Zon ! in de kracht uwer jeugd I de ouderdom is
donker en onbevallig ; hij is gelijk her flikkerende licht
der maan , wanneer zij fchijnt door gebrokene golven
en de mist op de heuvelen rust ; de adem van den
noordewind is op de vlakte ; de reiziger huivert op
her midden van zijne reis ."

De Commisfie der Maatfchapp%y (letterfjk naar bet
Galisch .)

„ 0 gij , die daarboven reist , rond gelijk bet voile ,
„ harde fchild der magtigen ! vanwaar zijn uwe onge„ rimpelde ftralen , uw licht , dat eeuwig duurt, o Zon ?
„ Gij komt voort in uwe magtige fchoonheid, en de
„ ftarren bedekken haar' loop ; de maan, met de bleeke
• fchijf, beilaat den hemel en bedekt zich onder eene
„ wolk in her Westen . Gij zijt op uwe reis alleen ;
• wie durft u naderen ? De eik valt van den hoogen
„ berg, de fteenhoop en de oprijzende klip bezwijken
„ onder den ouderdom ; de oceaan heeft eb en vloed,
„ de maan is daarboven aan den hemel verborgen , maar
• gij alleen zijt altijd zegevierend en verheugt u Reeds
„ in uw eigen iicht . Wanneer de ftorm de wereld rondom verduistert , met fellen donder en doordringenden
om
„ blikfem , dan ziet gij onder dat woeste geweld in uwe
„ fchoonheid ter near, en glimlacht onder her rumoer
• des hemels . Maar voor mij is uw licht to vergeefs ,
„ want ik kan uw gelaat nimmer zien , hetzij gij uwe
„ gulden lokken op her gelaat der golven in bet Oosten
„ uitfpreidt, of in bet Westen, bij uwe donkere poort
„ aan de wereldzee , beeft . Maar misfchien zijt gij, ge„ lijk ik , clen eenen tijd magtig , den anderen zwak ;
„ misfchien haasten zich onze jaren , van her uitfpanfel
afglijdende, to zamen naar her einde . Verheug it
„ dan , o Zon ! terwijl gij nog fterk zijt, in uwe jeugd !
• Treurig en onaangenaam is de ouderdom , gelijk her
„ ijdele licht der maan aan den hemel , wanneer zij uit
„ de wolken op her veld fchijnt , en de graauwe mist
• op de helling des heuvels rust , wanneer her geblaas
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uit hot Noorden op het veld wordt befpeurd , en de
„ reiziger treurig . en langzaam daar heengaat ."
Nog eenige proeven uit het begin van den Fingal
mogen tot verder bewijs fl :rekken
„

MACPHERSON .
,, C U T H U L L I N zat bij Tura's wal, bij den boom
met den ruifchenden klank . Zijne (peer leunde tegen
eene rots ; zijn fchild lag op het gras aan zijne zijde .
Te midden zijner gedachten aan den magtigen CAI RB A R , eenen held , door hot Opperhoofd in den oorlog
verilagen , komt de befpieder des Oceaans , M O R A N ,
F I T H I L'S Zoon ..
„ Rijs," zegt de jongeling , „ C U„ T H U I, L I N ! rijs ! Ik zie de fchepen van het Noor„ den . Velen , Opperhoofd der mannen , zijn de vijan„ den , velen de helden van den op de zee gedragenen
„ S WARAN!" -- „ MORAN, FITHIL'S Zoon,"
hernam de held met het blaauwe oog, „ altijd fiddert
„ gij ; eene vrees heeft den vijand vermeesterd . Het is
„ F I N G A L , de Koning der woestijn, met hulp voor
„ het groene Erin der ftroomen !"
„ Ik zag hun Opperhoofd ," zeide M O R A N , „ rij„ zig als eene fchitterende rots . Zijne fpeer is een ver„ welkte pijnboom , zijn fchild de rijzende maan . Hij
„ zat op den oever, gelijk eene nevelwolk op den ftillen
„ heuvel . Velen, Hoofd der Helden, zeide ik tot hem,
„ velen zijn onze handen ten oorlog . Wel wordt gij de
„ Magtige genaamd, maar vele flerke mannen worden
„ ook van Tura's door den wind beftookte wallen gezien .
„ Hij fprak , als eene golf op eene rots : Wie vertoont
„ zich in dit land gelijk ik ?" enz .
T H O M A S R

o s s (woordelijk naar het 6orfpronkelijke .)

„ C U T H U L L I N zat bij Tura's wal , in het lommer
van een' ruifehenden boom . Zijne fpeer leunde tegen
de rots met de holen , zijn groot fchild aan zijne zijde
op het gras. De gedachten des legerhoofds waren aan
C A I R S A R , eeneu held , door hem in den oorlog ver'
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Ilagen, toen de befpieder des Oceaans kwam, de fnelle,
hoogopfpringende Zoon van F I T H I L . „ Rijs, CUT H U L L I N , rijs ! Ik zie eene magtige vloot van bet
T
„ Noorden . Haast , haast u , hoofd van bet feest !
„ Groot is S W A R A N , talrijk zijn heir ." - „ M o• R A N , " hernam de held met de blaauwe oogen , „ gij
„ zijt zwak en fiddert altijd ! In uwe vrees is de vijand
• talrijk . Zoon van F I T H I L, bet is F I N G A L, bet
„ hooge krijgshoofd der donkere heuvelen ."
„ 1k zag hun Opperhoofd," fprak M o R A N ; „ de held
„ is gelijk eene rots, zijne fpeer als eene den op de rots• klip , zijn fchild als de rijzende maan . Hij zat als
„ eene rots op den oever , als de nevel op gindfchen
• heuvel. Geleider der vreemdelingen , talrijk zijn de
„ driftige ftrijders , die met u oprijzen , onverfaagde ftrijders met vertwijfelde flagen , wier zwaarden fcherp
ders
„ zijn in de worfleling der helden ; maar talrijker nog
„ zijn de magtige helden , die bet door de bvinden be„ ftookte Tura omringen ."
„ Het krijgshoofd hernam , als de branding op eene
rots : „ W ie is in dit land met mij to vergelijken ?"
Men zal terftond in de vertaling van M A C P H E Rs O N de wegneming van bet sneer of min aanftootelijke
voor den hedendaagfchen lezer hebben opgemerkt , zoo
als de herhaling van bet woord rots en rotsklip ; en
in de eerfle aanfpraak van M o R A N, wiens rede dadelijk
ingevoerd wordt , zonder de voor bet wdl verftaan noodzakelijke bijvoeging (zeide ik .)
Dus ook , eenigzins verder , fpreekt c U T H U L L I N
MACPHERSON .
„ Ga," Zoon van F I T H I L , „ neem Inijne Beer ,
• fla op s E M o's helklinkend fchild ; bet hangt aan Tura's ra's knarfende poort . De klank des vredes is zijne
„ flem niet. Mijne helden zullen hooren en gehoorza„ men !" Hij ging, hij floeg op bet gewelfde fchild ;
heuvels en rotfen antwoordden . De klank verfpreidt zich
langs bet bosch ; de herten fpringen op bij bet meir der
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reeen . C U R A C H fpringt van de weergalmende rots ,
en C O U N A L met de bloedige fpeer! C O N G A L'S
fneeuwwitte borst klopt hoog ; F A V I S Zoon verlaat de
donkerbruine hinde . Het is bet oorlogsfchild, zegt
RONNAR ;CUTHULLIN'Sfpeer,zegt LUGAR! boon
der Zee, gord uwe wapenen aan ! C A L M A R., ligt
uw klinkende zwaard op ! Rijs, geduchte held P U NO ,
rijs ! en gij , C A I R B A R , van uwen rooden boom to
Cromla ! Buig uwe knieen , E T H ! daal neder van Lena's ftroomen, c A - O L T ; ftrek onder 't gaan uwe
zijde uit langs bet windgeblaas van Mora's heide ;. uwe
zijde, blank als bet fchuim der bruifende zee, door de
donkere winden op bet rotfige Cuthens geflort . Nu zag
ik de helden in den trots hunner vroegere daden . Hunne
zielen worden ontvlamd door de gevechten van ouds ,
de daden van vroegere tijden . Hunne oogen zijn vuurvlammen ; zij zoeken rollend de vijanden van hun land .
Hunne magtige handen zijn aan hunne zwaarden ; de
blikfem fchiet uit hunne flalen zijden ."
Woordelijke vertaling van Ross :
„ Ga . Zoon van F I T H I L , grijp mijne fpeer, fla op
„ s E M o's danker, fomber fchild ; bet is hoog op den
„ wal der fperen ; zijn klank is niet bet gefluister des
„ vredes . Sla , F I T H IL's Zoon , met fpoed bet fchild
„ van s u M o ; roep onze helden uit de bosfchen en wou„ den !" Hij flaat met fpoed op bet gevlekte .fchild ;
ieder boschje, ieder woud we6rgalmt ; de klank verfpreidt
zich feel door bet geboomte ; herten en reeen vliegen op
in de heide ; C U R T H A fpringt van de weergalmende
rots , en c o U N A L nadert met de welvertrouwde fpeer ;
F A V I verlaat de jagt der hinden , en C R U G A L keert
naar bet beroehde Tura terug. Luister, R 0 N A N ! daar
is bet oorlogsfchild ! C L U T H A R ! daar is bet geroep
van CUTHULLIN! Kom van de zee, CALMAR,
in uwe wapenen ; L U T H A R, verrijs ! P U N O's Zoon ,
magtige ftrijder , en C A I R B A R van bet wetrgalmende
Cromleae ! buig uwe knieen, gastvrije F i T It I , en C ON-

VAN OSSIAN .

169

N A c van Lena der ftroomen ! C A-o L T, firek uwe
fchoone leden uit , terwijl gij met fpoed van Mora nadert, uwe leden, fchooner dan bet fpattende fchuim op
bet vlak cener ftormende zee . Zie de krijgshoofden des
roems , afdalende uit hunne kronkelende valleijen ; hunne
zielen branden om de daden van ouds to vernieuwen ;
hunne vlammende oogen rollen trotsch in bet rond , om
den donkeren vijand van Inisfail to ontdekken ; hunne
magtige handen zijn aan hunne zwaarden geflagen ; fnelle
blikfems fchieten uit hunne wapenen ."
Niets hoort men hier van de knarfende poort , niets
van bet hooren en gvhoorzamen der helden , een denk .
beeld door M A C P H E R S O N ingevlochten . Bosfchen
we8rgalmen bier, geene rotten . en heuvelen . In vs . 161,
162 van bet oorfpronkelijke zegt C o N N A L tot c UT H U L L I N : „ Verheugt de krijg uwe ziel , dan zal
,, deze arm zwaard en fpeer ophetlen ." M A c P H E R'.
s o N breidt dit quit met to zeggen : „ Is de krijg uwe
„ keus, zoo verhef ik zwaard en fpeer ; mijne yreugde
„ zal za/n in het midden yan duizenden ; mtjne ziel
„ zal blikfemen door den nacht des gevechts !"
Zekerlijk zal ieder erkennen , dat het laatfte de ruwe ,
maar verhevene kracht van een' Natuurdichter heeft , bet
eerite meer befchaafd, verfierd en gefchikt is voor lezers uit de achttiende Eeuw . Hoe zou bet dan mogelijk
zijn , dat M A C P H E R S O N eerst bet bovenflaande in bet
Engelsch gedicht, en dan, ruwer, in bet Bergfchotsch
had overgebragt ; en dat hij alle die moeite om niet had
gedaan , en , in weerwil der fterkfte aanzoeken , zijne
lettervrucht, die hem ongeloofelijken arbeid zou gekost
hebben, niet in bet licht had willen geven ? Waartoe
zou toch ook die geheele vertaling in bet Bergfchotsch
gediend hebben , dan om den roem van M A C P H E iiS o N , als oorfpronkelijk Dichter, (dien hij zich misfchien
wel eens wilde laten aanleunen) geheel to vernietigen ,
daar fchier niemand de wonderfpreuk , dat hij ook bet
Galifche gedicht had, gelooven zou ? Neen ! zoo tegen
alle voordeel en roem aan licgt en bedriegt men niet
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\Vij meenen dus nu alle redelijke twijfelingen beant-'
woord, en de echtheid van o S S I A N's gedichten genoegzaam geftaafd to hebben . Ten overvloede zullen wij
doen opmerken, dat de plaatfelijke Jigging van Morven,
Selma en andere ftreken van Noordelijk Schotland, die
MAC P H E R 8 O N simmer bezocht heeft, door o s s I A N
met eene treffende waarheid gefchilderd zijn , zoodat , in
weerwil van alle de veranderingen, die in zestien Eeuwen
moeten plaats gehad hebben , de natuur aidaar nog gedeeltelijk dezelfde tooneelen vertoont . Semla, de Rijkszetel van F I N G A L , fchijnt , gelijk geheel Morven , in
het Graaffchap Argyle to hebben gelegen , waar men nog
op den top eens heuvels fporen van uitgeflrekte gebouwen vindt, onder anderen van een rond gefticht, waarfchijnlijk het grootfte . Nog ziet men er het witte ftrand,
door den Dichter bezongen , en de rots , vanwaar men
het hondengeblaf hoorde , gelijk men zulks in eenige
oude gedichten van o s S I A N, door s M I T H ontdekt ,
leest . Op dezelfde wijze words de ligging van Selma
of Toura (de Heer DI A C A R T H U R houdt dit voor twee
namen van dezelfde plaats) op eenen heuvel aan zee ,
volgens de oude dichtftukken, nog door de natuur bepaald . Nog beftaat de duistere heide van Lora, met
hare .vele ifeenhoopen, in den Carthon bezongen, bij het
veer, waar Loch (het meir) Etine, of Eite, zich door
eene engte i11 zee werpt . De waterval van Lora, wanneer bij ebbe de ingefpoelde zee met een verdoovend gebulder terug en twaalf voet diep over de rotfen flroomi,
(de grootf}e waterval in Schotland) words door o s s I AN
in den Carthon befchreven . „ Duister en fomber, o
„ Held ! zijn uwe gedachten, wanneer gij alleen zijt bij
„ het bulderende Lora. Uw gemurmel, o Lora der
„ ftroomen ! heeft de herinneringen van het voorledene
„ in mijn geheugen teruggeroepen ." En in den Fingal : „ Dood was in zijne hand in den ftrijd ; zijne
,, kracht was als de vloed van Lora der heide ." (*)
(*) Hier vergist zich
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Dit alles ziet men in een' afgelegenen . bijkans nimmer (althans vroeger) bezochten uithoek van Schotland,
en de volkomene overeenkomst tusfchen bet dichtftuk en
de natuur is even zoo opmerkelijk , als die van Trojes
omitreken , den Skamander en Simoi's , in de Ilias , en
nog is de overeenkomst van o s s I A N'S liederen met de
tooneelen , door hem bezongen , treffender en minder betwistbaar. Her tegenover Selma aan de zeeengte tusfchen her vaste land en her eiland Mull gelegene fchiereiland Morven , hetwelk ook ontelbare malen in o s s IA N'S gedichten voorkomt, bevat eene menigte ronde gebouwen, doorgaans voor Druiden - tempels gehouden,
zijnde , onder den ncaam van Cairns , kenfchetfende blijken van her verblijf der Celten , waarvan er zoo vele in
her Zuidwesten van En&eland en in her Noordwesten
van FrankrtJk voorkomen, en waaronder ook de geleerde W E S T E N D O a P onze Hunebedden wil hebben gerangfchikt . Daar vindt men nog veel , dat o S S I A N
herinnert, maar niet zoo veel als to Selma. Doch men
wil er nog cellen van den beroemden c o L U M B A vinden ; dus ten minfte beet de plaats , waar de oudfte
kerk des lands ftaat, Cill-Collum-Kill (Columba-eel.)
Zou dus de groote Zendeling, de Vader der Schotfche
geleerdheid en van zoo veel Christelijke verlichting in
Europa, ook her Vaderland Van O S S I A N hebben bewoond ? Hoe waarfchijnlijk wordt her dan, dat hij,
zijne uledehelpers en navolgers, een aantal gedichten uit
then ernftigen, verhevenen, gemoedelijken Zanger, die
nergens de Afgoderij huldigde en flechts hooger licht ontbeerde , zullen hebben afgefchreven, en de kennis daarvan onder hunne leeken zoo niet bevorderd, ten miufte
vooral niet zullen hebben tegengewerkt !
Maar hoe komr her dan , dat men thans nog zoo weidoor een' kleinen iiroom to houden : (Aanteekeningen op Temora, 5de Boek) ; want alsdan zou die vergelijking geen
f}eek gehouden hebben, en de natuur toont bet tegendeel . Die
is waarlijk bet werk van een' verdichter niet
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nig handfchriften en vooral mondelinge overleveringen
meer onder de Hooglanders aantreft ? Immers, anders
ware bet gemakkelijk , zich daarvan nog telkens , vooral
bij den tegenwoordigen algemeenen reislust , to overtuigen . Doch de tijden zijn, vooral ten opzigte der .Hooglanders, verbazend veranderd . Hunne Clans-Regering,
bet aanzien hunner hoofden of Lairds, die bijna willekeurig over hunne onderhoorigen
alien van denzelfden
ftam - konden befchikken ; dit alles heeft inzonderheid
door den opitand van 1745 ten voordeele van den Pretendent - door WALTER SCOTT in den Wayerley
zoo uitnemend gefchilderd -- een' geweldigen ftoot ontvangen . Men heeft aan die geheele inrigting, en daarmede aan bet bef'aan der nog overige Zangers en aan de
geheele Galifche taal, veel naauwere perken gezet . Thans
vooral is de Fngelfche taal , tot zelfs in Morven , in
o s s I A N'S Vaderland, waar een M A C D O N A L D, Heer
der Eilanden , woonde en zijn hof hield , ingevoerd ,
en bet fchoolonderwijs begint er de oude mondelinge
overlevering to vervangen, De Hooglanders zijn gedeeltelijk
geene fchaapherders meer ; zij zijn als visfchers op de
kusten verplaatst, en weldra zal misfchien van de zoo eigenaardige kenfchetfende gebruiken en zeden van dit merkwaardige yolk niet veel meer overig zijn . Hunne taal
moge nog eenigen tijd duren ; ook zij zal bet lot onzer
oude Friefche landtaal ondergaan , die nog ter goeder
ure Karen tolk in G Y S B E R T] A P I X voncl. Dan zal
haar de gemeene man nog fpreken , maar zij zal de liederen van .Selma, de daden van F I N G A L, O S S I A N
en o S C A R niet meer zingen ; in de Hebriden en op de
Grampifche bergen zullen de toonen van bet voorgeflacht
verflomd zijn, en dan mogen wij mannen als M A CPHERSON, CLARK en SMITH dankweten, dat zij
ons eenen nagalm van die verhevene klanken hebben
doen hooren , en dat O S S I A N nog leeft in de harten
der beminnaren van bet edele, groote en fchoone !
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HET JAAR
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en jare 1781 , gedurende den krijg der Engelfchen
met de , later door hen onafhankelijk verklaarde, Staten
van Noord-Jmerika , werden er, door het Britsch Gouvernement, zonder eenige voorafgaande oorlogsverklaring , kaperbrieven tegen de Ilollandfche fchepen uitgevaardigd , onder voorwendfel , dat , door dezelve , aan
de zoogenaamde opitandelingen , krijgswapenen en krijgsbehoeften werden toegevoerd . Een dezer kapers , to
Londen uitgerust , maakte zich , in de nabijheid der zuidelijke kusten van Ierland, meester van een Nederlandsch
koopvaardijfchip, genaamd 4mflerdams Welvaren, van
Curafao naar het Moederland beitemd, hetzelve naar
eene der Ierfche havens opzendende ; terwijl de kaper
naar Londen ftevende, alwaar de reeders den genomen'
prijs lieten verzekeren . Inmiddels leed het geroofde vaartuig fchipbreuk op de Ierfche kust, en de Asfuradeurs
keerden de verzekerde fom aan de drie deelhebbers uit,
die daarvoor elk 1800 ponden flerling ontvingen . Dan,
aangezien ddn van hen tot de godsdienflige gezindte der
Yrienden , of dusgenaamde Klvakers , behoorde , wier
grondbeginfelen , gelijk bekend is , niet gedoogen , onder
welk voorwendfel ook , krijg to voeren , of ook eenig
voordeel uit deszelfs kanfen to trekken , zoo befloot deze, her door hem ontvangen aandeel aan zekere bepaalde adminiftratie , ter bewaring en beheering , in handen
to flellen . Door dit befluur werd de bovengenoemde four
in de publieke fondfen belegd, en de ontvangene renten
op gelijken voet befleed , met oogmerk , om , t' avond
of morgen, deze gelden aan den wettigen eigenaar terug
to geven .
Na den vrede des jaars 1783 werden er, door gezegd
beftuur, in de publieke papieren, aankondigingen geplaatst , waarbij de eigenaars van den genomen' koopMENGELW. 1839 . NO . 4 .
N
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vaarder werden uitgenoodigd , om , ten kantore van een
aangeduid handelshuis , derzelver regt van eigendom to

Haven , ten einde daarna in bet bezit to worden gefteld
van de fom , eenmaal door, de Asfuradeurs uitgekeerd.
Dan , de meesten dier eigenaren waren inmiddels gefailleerd , en , ondanks herhaalde oproepingen , meldde zich

niemand aan . Niet lang hierna brak de oorlog, ten gevolge der Franfche Omwenteling , uit , en bij vernieuwing werd bet handelsverkeer met Holland afgebroken .
Bij den vrede van Jlmiens , in 1802 , werden de vroegere oproepingen herhaald ; dan ook thans weder zonder
gevolg, terwijl aldra de oorlog hervat wend . In 1816

hadden nieuwe aankondigingen , in de .lmflerdamfche
Courant, een' beteren uitflag : eenige eigenaars van fchip
en lading, of wel derzelver erfgenamen, vonden zich in
that, hun goed regt to bewijzen, en er werd een ter-

mijn van tijd gefleld, na welken geefe nieuwe vorderingen zouden worden aangenomen . Het bedrag der gereclameerde gelden beliep in bet geheel ongeveer 3800
ponden fterling ; en men kwam onderling overeen tot het
uitbetalen van genoemde fom, met terughouding van bet
meerdere gedeelte van bet , door de ontvangene renten ,
toegenomen kapitaal ; welk gedeelte of overfchot, door

bet befttlur in Engeland, be(temd werd, om daarvoor
eenige nuttige Inrigting, binnen de ftadflmferdam, tot
ftand to brengen .
Het beftuur raadpleegde onderfcheidene perfonen in
genoemde ftad, ten einde bet voorgeftelde doel, inovereenilemming met de godsdienftige beginfelen, door bet
Genootfchap der Frienden als de zijne erkend, to bereiken ; dan veel tijds verliep , alvorens men hierin ver-

mogt to flagen . Mijn Stadgenoot en Vriend , 1 . S .
:u o L L E T , ( uit wiens mededeelingen , geplaatst in het
Journal de la Socidtd de la Morale Chrdtienne . Tome

12. No . 1 . Paris, 1837 , ik dit berigt ontleende) zich,
in 1824 , to Londen bevindende , werd insgelijks over
dit onderwerp geraadpleegd ; en daar deze destijds eene
der fcholen voor zeer jonge kinderen (Infantfchools) had
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bezocht, zoo itelde hij voor, eene dergelijke Inrigting
to 4mflerdam to vestigen . Dit denkbeeld werd aangenomen ; offchoon de moeijelijkheid, om een gefchikt lokaal en eene bekwame onderwijzeres to vinden, de werkelijke uitvoering nog, gedurende een lang tijdsverloop,
vertraagde, Ten laatfle werd, in de maand November
des jaars 1828 , in de Beerenffraat , hier ter ftede , de
fchool, voor een aantal van 30 jonge kinderen, geopend .
Schikkingen, ter vergrooting van bet lokaal, in de lente
van 1829 tot ffand, gebragt, gedoogden later de opname
van meer kinderen , tot een getal van 70 tot 75 . Sedert
de opening der fchool, tot bet jaar 1837, zijn er ongeveer 250 kinderen, van 2 tot 6 jaren, achtereenvolgens,
aangenomen, en kunnen dezelve bijwonen, tot dat zij
den leeftijd van 7 jaren hebben bereikt ; alsdan tot de
gewone, lagere fcholen overgaande, alwaar hunne vorderingen fpoediger voortgaan . „ Ik had (getuigt mijn
• Wend M O L L E T) dikwijls de zelfvoldoening , bet
• jaarlijks openbaar examen van de leerlingen op de
„ Stadsfcholen , en bet uitreiken van prijzen, bijwonen.
• de , een aantal kinderen to zien bekroonen , die de
• eerife beginfelen van lezen en fehrijven in de fchool,
• onder mijn opzigt, zich hadden eigen gemaakt ."
Om in de Bewaarfchool to kunnen worden opgenomen, behooren de ouders eene geboorteakte van het kind
over to leggen ; mitsgaders eene, door een Genees- of
fleelkundige opgemaakte, verklaring, dat hetzelve, met
goed gevolg, is gevaccineerd, of de kinderpokken heeft
gehad ; gelijk dit in al de fcholen binnen dit Koningrijk
gebruikelijk is . Bij bet lezen words de leerwijze van
den Heer i R I N S E N gevolgd ; bij het gebruikmaken van
figuren en afbeeldingen worden nagenoeg die gebezigd,
welke , in Frankrijk , door den Heer B E R T H A U D,
gebezigd worden , en waardoor zij de verfchillende taalklanken leeren kennen . Daarna doet men hun woorden
zamenffellen uit enkele letters, op karton gedrukt, en
voorts , allengskens voortgaande , worden hun leesboeken, ter oefening , in handen gegeven ; tot dat zij , elke
N2
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foort van letters kennende , in bet lezen ervaren zijn ,
war oak bet boek openvalt .
Bij bet fchrijven bedient men zich van leijen , waarin
lijnen zijn gefneden , aan wier begin eene fchrijfletter gegraveerd is, die zij, met een griffel, moeten navolgen .
-- Voor bet rekenen worden kleine , vierkante itukjes
bout gebruikt ; en, wanneer hunne vaardigheid hiertoe
blijl t , oefent men hen in bet uit bet hoofd rekenen ;
daarbij, in de toepasfing, zich bedienende van bekende
en gewone voorwerpen, waarvan zij zich een juist begrip kunnen vormen .
Door middel van gekleurde prenten leert men bun de
voornaamfte bijzonderheden der gew1jde gefchiedenis kennen , bij forme van kort begrip , en zonder inmenging
van lets leerftelligs , bet beftaan van bet Opperwezen en
deszelfs volmaaktheden uitgezonderd . Men tracht bun
zedelijke indrukken to doen verkrijgen , door korte verhalen , onder bet bereik hunner bevatting liggende ; waardoor bun wordt aangetoond, welk verband er beftaat tus- .
fchen de Goddelijke weldaden en hunne verpligting tot
gehoorzaamheid , vlijtbetooning , zachtmoedigheid en verdraagzaamheid ; terwijl men, in het algemeen, zich voornamelijk toelegt op de vorming van bun karakter, bet
gewennen aan orde, zindelijkheid en welwillendheid .
Zoo veel mogelijk worden alle arafoefeningen vermeden,
en , indien dezelve niet kunnen achterblijven, bepaalt men
zich hierbij tot bet plaatfen van den overtreder in een'
hoek , met bet gelaat naar den m uur gekeerd , of tot bet
onthouden van anders gebruikelijke ververfchingen , die
bun in een' tuin of opene plaats , rijkelijk -met zand
voorzien , worden toegediend , en waar zij zich met eene
wipplank of ander kinderfpel, gefchikt am hunne phyfieke krachten to ontwikkelen of to verf}erken, mogen
vermaken .
Het lokaal behoort aan bet meergenoemd beftuur to
Londen , hetwelk , telken . jare , eene fom van ongeveer
f 1000 Nederl . overmaakt , ter betaling van bet traktement der Schoolopzigtfter en Onderopzigtiter , to zamea
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nagenoeg f 625 beloopende . Het overfchot wordt tot
beftrijding van de kosten voor benoodigdheden, onderhond en lasten , befteed .
Het meerderdeel der kinderen eet des middags ten huenent ; een klein getal , to verre verwijderd wonende , gebruikt bet middagmaal in de fchool . Alle kinderen genieten daarenboven water en melk voor drank ; terwijl
bet aan de Opzigtfters verboden is , van de kinderen of
derzelver ouders , eenige toelage to mogen aannemen ,
onder wat voorwendfel her zij .
Ook~ de zang maakt een deel van bet onderwijs ult,
en verbindt zich met fommige hunner oefeningen ; er zijn
weinigen , wien bet hiertoe aan opgewektheid ontbreekt .
Zietdaar een beknopt verflag van deze Inrigting, naar
welker voorbeeld nog twee andere Bewaarfcholen , onder
bet beftuur van eenige godvruchtige Vrouwen, zijn daargefteld , waar men zich meer bedient van godsdienftig
gezang en van gebeden . Deze laatfte, in de oorfpronkelijke fchool gebruikt wordende, dienen alleen bij bet
aan- en uitgaan van dezelve ; zij zijn kort, en kunnen
aan geene Christengezindte aanftoot geven ; want, met
uitzondering der Israeliten, worden de kinderen van alle
geloofsbelijdenisfen toegelaten . I-let deel der ftad, waar
zich de Israelieten doorgaans ophouden, is trotiwens
ook to verre van bet fchoolgebouw verwijderd .
De mededeeling van bet bovenftaande is mij , na de
lectuur van bet welgeftelde herJlag van het bezoeken
eener zoogenaamde Salle d'afile to Paris, door den fIeer
JERONIMO DE VRIES, JZ . inN° .II derVaderlandfche Letteroefeningen voor dit jaar, niet als geheel overtollig voorgekomen . Genoemde Heer had, bij zijne mededeeling van hergeen elders gevonden wordt, ten oogmerk ,
om de meerdere uitbreiding van foortgel jke Inrigtingen
hier to lande, bijzonder ten behoeve van minvermogenden, met vele jonge kinderen bezwaard, aan to pr!I*zen ; en met geene andere bedoeling wenschte ik bet-
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geen bier ter flede werkelijk beflaat aan mijne Landgenooten nader to doen kennen ; vooral ook, omdat de
gefchiedenis van de daarftelling der Amflerdamfehe 0orfpronkelijke Bewaarfchool zoo hoogstmerkwaardig is .
Een ons Vaderland onregtvaardiglijk aangedane oorlog,
en bet nemen van een Nederlandsch vaartuig, zeer vermoedelijk to 4mflerdam to huis behoorende, (immers
de naam van bet fchip maakt dit waarfchijnlijk) moet,
onder de leiding van bet hooge Godsbeftuur , in de gevolgen nog ten zegen gedijen . Een der eigenaars van
den Britfchen kaper moet (fchijnbaar toevallig) tbt eene
godsdienftige gezindte behooren , wier beginfelen niet
gedoogen zich to verrijken met den gemaakten buit . Deze moet daarvan afzien , en denzelven tot een weldadig
doel beftemmen . Jaren moeten verloopen, alvorens de
wettige eigenaars van bet prijsgemaakte en verongelukte
fchip zich kunnen aanmelden ; terwijl inmiddels bet kapitaal , door bet zetten van rente op rente , zoodanig
vermeerderd is , dat, nadat zij bet hunne hebben bekomen , er nog cen fonds overig blijft , om bet oorfpronkelijk doel des edelen Kwakers to verwezenlijken . En ,
eindelijk, moet, na ruim veertig jaren tijdsverloop, een
Lid van bet Gezelfchap der Ifrienden zich binnen 2mflerdasn vestigen - in 1824 Londen bezoeken - ddAr
over dit onderwerp geraadpleegd worden , en , ten gevolge van die raadpleging , zich , vier j aren later , eene
Bewaarfchool, zien tot ftand gebragt . Het buitgemaakte
en geftrande fchip moge dan ook, in 1781 , geenszins
hebben beantwoord aan den naam, then bet voerde ;
maar , in de gevolgen , moesten, naar bet beftel der ondoorgrondelijke Voorzienigheid, de omitandigheden zoo
zonderling to zamen loopen , dat daaruit iets to voorfchijn kwam , hetwelk hoogstweldadig op de welvaart
van menig 4mflerdamsch huisgezin zou kunnen invloeijen . In waarheid , bier mogen wij den vinger Gods niet
voorbijzien ! Hq toch is groot van raad en magtig van
daad ; Hij brengt hat licht voort uit de duisternis .
Zou er, in dit opmerkelijk beftuur der Voorzienig-
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heid, niet eene opwekking en aanfporing voor ons zijn
to befpeuren , om den weg to volgen , dien Hare hand
ons zoo kennelijk aanwees ? Na alles , wat de Heer
D E v R i E s aangaande de Bewaarfcholen op- en aanmerkte, mag het wel overtollig geachtworden, het door
hem gezegde en geftaafde andermaal ter fprake to brengen . Daarom onthoude ik mij van alle verdere uitweiding over een onderwerp, dat alle behartiging van mijne
Land- en Stadgenooten overwaardig is . Mogten deze
weinige regelen hiertoe mede dienstbaar wezen ; zij bet
ook alleen maar als Bi7lage of 4anhangfel tot het vroeger gefchrijf van eenen verdienflelijken Stadgenoot !
EENIGE AAN DE ONDERVINDING BEPROEFDE DENEBEELDEN
NOPENS DR WiZE, OM DEN ZEDELIJKEN EN GODSDIENSTIGEN TOESTAND DER LAGERE VOLKSKLASSEN TE BEVORDEREN .

(Vervolg van bl. 142.)

Ik ga nu van de orde en zindel kheid fpreken . Zekerlijk

niet geheel ten onregte hebben fommige zedekundigen deze
uitwendige deugd als eene foort van maatfaf voor de zedelijkheid in 't algemeen befchouwd, en van de uiterlijke tot
de inwendige reinheid willen befuiten . Zoo b. v . fchrijft
s C H U B E R T , in zijn werk : Altes and Neues aus dem Gebies der Seelenkunde : „ Waar in een huffs uit elken hoek
„ der kamer en overal , gelijk ook in bet ongekamde hair en
„ morfig aangezigt der bewoners , eene woeste wanorde en
„ onreinheid zich vertoonc, daar kunnen de bewoners geene
„ Chriscenen zijn ; want bet Christendom veredelt ook den
„ uitwendigen mensch, en geeft hem dien zin voor het fchoo„ ne , waardoor het niet alleen aan de zindelijkheid van bet,
„ hoe armelijk ook bekleede , ligchaam , maar ook aan de
„ zindelijkheid en ordelijkheid der woning enz . enz . zigtbaar
„ wordt, dat bier een tempel Gods is ." (III , bl . 233.)
Inderdaad, ook nit den kring onzer ondervindingen met de
armen herinneren wij ons menig voorbeeld, dat tot Raving
van bet bier gellelde zou kunnen dienen . Wear wij bij ons
eerite bezoek eene in morfigheid verzonkene huishouding vin-
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den, daar kunnen wij bet niec ligt van ons weren , eene on.
gunflige meening van de zedelijkheid der lieden in 't algemeen op to vatten ; en doorgaans wordt dan ook dit vermoeden bij nadere keinnismaking bevestigd . Bij armen, daarentegen, waar godsvrucht, regtfchapenheid en nijverheid heerschc,
daar vindt men meestal ook in hunne kleeding en geheele huishonding eene voor bet oog behagelijke orde en zindelijkheid,
die ons, hunne omflandigheden in aanmerking genomen, niec
zelden verbaasd doet flaan .
Maar - en dit wilde ik bier doen opmerken - de omflandigheden moeten in aanmerking genomen worden . Eigenlijk is toch ook bet denkbeeld van orde en zindelijkheid zeer
betrekkelijk . Dat in de woning des armen niet dezelfde reinheid verlangd worden kan, die in de pronkvertrekken der rijken heerschc, ziet elk gereedelijk in ; maar flier altijd bedenken wij , hoe moeijelijk bet den arme valt, om ook flechts
eene matige orde en zindelijkheid to onderhouden . Men flelle
zich voor een donker, vochtig, dompig vertrek ; de vrouw, .
zoo al Diet bedlegerig, toch zoo ziekelijk, dat elk zwaarder
werk haar zuur vale, of ook, dat zij hare verdienfle buitenshuis moet zoeken, zoodat zij doorgaans laat, vermoeid
terngkomt ; de kledren der kinderen zijn gefcbeurd, maar bet
ontbreekt aan de noodige lappen om bet to verhelpen ; er
moest gewasfchen worden, maar terwijl bet goed droogt is
er niets anders om aan to trekken ; er is ook geene zeep, en
bet geld dgartoe moeten de menfchen eerst nit hunnen mond
befparen . Men flelle zich zuike en dergelijke gevallen die waarlijk onder onze armen tier zeldzaam zijn - voor,
en vrage zichzelven of, of bet tier eenige verontfchuldiging
verdient, indien ook tier alles even knap en ordelijk is . Ja,
ik durf beweren, dat er in bet menfcbelijke leven gevallen
zijn, waarin er een hooge grand van zedelijke kracht ver .
eischt wordt, om ook flechts eer_ige orde en zindelijkheid to
bewaren, en dat, indien bet er op aankwam, menig eene,
die thans, in hare gelukkiger omilardigheden, er zich op
laat voorfiaan ook niec de geringlle fmet in haar huis to dulden, die proef tier zou doorgaan .
Uit deze aanmerkingen zal men nu reeds eenigzins kunnen
afleiden, hoe wij de genoemde deugden bij de onder ons toezigt flaande armen zoeken to bevorderen . Wij vermanen daartoe met alien ernst ; maar wij overdrijven ooze eifchen niet,
waardoor wij de menfchen flechts zouden ontmoedigen . WU
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verlangen flechts bet wezenlijk uitvoerlijke, en nemen hierblj
ten maatflaf, war andere armen doen, die door liefde tot
orde en zindelijkheid uirmunten . Beflaan er zwarigheden,
door overgroote armoede of andere omilandigheden, dan zoeken wij deze nit den weg to ruimen . Wij bezorgen zeep,
dweifen en ander fchuurgerei, verfchaffen war meer onder.
goed, beralen voor de zieke vrouw, zoolang zij bedlegerig
is, eene arbeidfler, die voor haar de woning en bet waschgoed fchoon houdt, opdat zij niet, van bet ziekbed opfi :aande, hare kleine huishouding geheel in morfigheid en wanorde
vinde, waardoor zij anders, zich nog alrijd zwak gevoelen .
de, ligtelijk den cooed geheel zou kunnen verliezen om er
zich door to werken . Ook is her duidelijk, dat de perfoonlijke en alrijd onverwachte bezoeken van de leden onzer Vereeniging een bijzondere fpoorflag zijn, om zich op orde en
zindelijkheid toe to leggen . Zij begrijpen toch wet, dac de
opmerkzame blik van de Dames op dit punt zeer bijzonderlijk achy geeft ; ja dat hiervan ook berigt gegeven wordtweten zij, daar zij vaak, bij de prefldenre komende, deswege
berispt warden, en deze zich daarbij op bet getuigenis der
bezoekilers beroept .
In zeer vele gevallen, dit meen ik to durven zeggen, is
bet ons gelukr, op deze wijze een' goeden invloed op de
huishouding onzer armen nit to oefenen ; en menig huisgezin
is, meen ik, alleen door onze zorg bewaard van nict geheel
in morfigheid en ongedierce om to komen. Daarentegen wil
ik ook niet verbergen, dat, tot ons leedwezen, in menige
gevallen alle moeite vergeefsch was . Waar de gewoonte aan
wanorde en onzindelijkheid tot een' zekeren trap heerfchende
geworden is, daar is bet haast evenmaeijelijk, deze ondeugd
to verbeteren, als de dronkenfchap .
Eveneens flaan ons groote zwarigheden in den weg, wan .
neer wij eene ingewortelde gewoonre der onwaarheid to beflrijden hebben ; en , helaas I is ook deze ondeugd onder de
armen niet zeldzaam . Immers daarover wordt van de rijken,
die zich zoo vaak van hen op bet fchandelijkst bedrogen
zien, zoo bitter geklaagd, en zeker niet ten onregte . Worde
flechrs deze klagt niet eene onmeddoogende veroordeeling ;
men vergete niet, de redenen tot verontfchuldiging, in de
omfandigheden der armen gelegen, mede in aanmerking to
nemen ; men overzie ook Met geheel, dat men misfchien me .
d e fchuld daaraan heeft!
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Onder de redenen van verontfchuldiging tel ik allereerst en
voornamelijk hunne opvoeding . Zoo ver ik de kinderen, ook
de kinderen uit de hoogere itanden , heb gadeflagen , is mij
bet den mensch eigene zondige bederf ook daarln gebleken,
dat bijkans alle kleinen eene neiging tot onwaarheid hebben .
Er zijn wel flechts weinige - zoo men niet zeggen mag,
geene - die Diet wel eens beproefden , om , Indien at Diet
door eene openbare leugen, dan toch door eene looze bewimpeling der waarheid, eene font to bedekken, gene gevreesde befchaming ce ontwijken , of eenen wensch to verkrijgen . Hier is bet nu van bet allergrootfle belang, dat
reeds in bet begin de eerfte zoodanige pogingen van bet kind
niet aan de waakzaamheid der opvoeders ontfnappen, maar
door hem met wijze gellrengheid beflrafc worden . Maar hoe
zeer oncbreekt juist deze waakzaamheid en deze wijsheid gewoonlijk bij ouders uit de laagite klasfen i Zeer dikwijls maken hunne omitandigheden bet reeds onmogelijk, om, wat
toch noodzakelijk ware, op de kleinen naauwkeurig acht to
geven, daar zij voor bun beftaan geheele dagen, ja foms
weken lang (men denke aan ziekenoppasfters en bakers) van
dezelve afwezig zijn moeten. Maar daarbij hebben zij ook,
in bet beftraffen van de ondeugden der kinderen , niet zelden
geheel verkeerde regelen , en, terwijl zij voor bet breken van
een kopje of eene ruit enz . misfchien een pak flagen geven,
wordc om eene openbare leugen, Indlen flechts vader of moeder daardoor geen nadeel lijden, weinig of niets gegeven,
ja daarover misfchien geglimlacht . Ik fpreek bier Diet eens
van zulke ouders, die zelve hunne kinderen tot leugen en
bedrog opleiden , en hen leeren daarmede voordeel to doen ;
offchoon ook zeker dergelijke voorbeelden , helaas I maar at
to overvloedig zijn .
Doch reeds die verkeerde handelwijze moet blijkbaar op
hec zedelijk gevoel bij de jeugd een' zeer verderfelijken invloed ultoefenen, en voor haar eene groote verzoeking zijn,
om door moedwil of onbedachtzaamheid begane misflagen
door de veel groocere, maar in hunne oogen geringer geachte zonde van eerie leugen to bedekken . Daarbij komen dan
in latere jaren nog andere verzoekingen, die haren grond hebben, deels in bet drukkende gevoel der behoefte, deels in
den toeftand, waarin de armen cegenover de rijken zich geplaatst zien. Ik heb in een vroeger Verflag reeds doen opmerken, dat deze toeftand niet zelden, en waarlijk Diet al.
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teen door de fchuld der armen, bet voorkomen eener vijan-

dige bonding aanneemt . Maar wanneer de zaken eenmaal
zoo gefteld zijn, hoe ligt is her dan to begrijpen, dat de
arme leugen en bedrog flechts als eene foort van geoorloofde krijgslist leert befchouwen ! Om flechts Ben voorbeeld
aan to halen : hoe vaak gebeurt her niet, dat de arme werkman tot op her uiterfie bedongen, dat hem voor zijn werk
een prijs geboden words, waarbij hij waarlijk niet beflaan
kan . Is her dan zoo zeer to verwonderen, en hem als eene
onvergeeflijke misdaad aan to rekenen, wanneer hij, door
flechte maat en gewigt, door vervalfching zijner waar, enz .
zich zoekt to helpen ?
Geeft alzoo de welgeftelde klasfe der maatfchappij, aan
den eenen kant, door onredeiljkheid en hardheid, den armen
aanleiding om oneerlijk to worden, aan de andere zijde laadc
dezelve misfchien eene even groote verantwoordelijkbeid op
zich door re groote ligtgeloovigheid . Immers , is bet Wet
zoo klaar als de dag, dat bet ganfche fchandelijke beftaan
van hen, die door leugen en bedrog op eene gemakkelijke
wijze aan bet brood zoeken to komen, in duigen zou vallen, indien er niet nog altid ligtgeloovige rijken waren, die
zonder onderzoek aalmoezen geven ? - En vanwaar die
ligtgeloovigheid? Is dezelve altijd wezenlijk een goedhartig, offchoon dan ook blind, vertrouwen? Of beeft zij Karen grond Met dikwijls in eene zucbt tot gemak, die haren
pligt, om wdl to doen, liefst mgt eenige geldelijke offers
wil voldoen, zonder zich voor her ware welzijn der armen
eenige verdere zorg of moeite to geven . Hoe zeer fommigen
van dezen een naauwkeurig onderzoek to vreezen hebben,
kan onder anderen dasruit blijken, dat men reeds meermalen
van zeer lascige bedelaars voor altijd bevrijd werd, door bujt
aan to raden, dat zu zich tot onze Vereeniging om bijttand
wenden zouden . Die raad werd niet opgevolgd, buiten twijfel omdar bet geweten hun zeide, dat zij, naar onze bekende handelwijze, bij ons niets to verwachten hadden . Somtijds zelfs fcholden zij onze Vereeniging nog bitter nit, zeggende dat door dezelve den arme de geringe onderfland, then
hij anders genoot, nog onttrokken wierd . Intusfchen houde
ik bet er voor, dat fcheldwoorden van zulke menfchen mo .
gen aangemerkt worden ais een getuigenis to ouzer gunfte,
die misfchien flog meer geloof verdient, dan de loffpraken
van brave armen .
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Indien nu zulke armen , die met ons nog in geene nadere
betrekking faan, reeds de goede gedachte van ons hebben,
dat zij bunne verdichtingen hij ons niet ligt ingang kunnen
doen vinden , zoo hoop 1k, dat die goede gedachte meet en
meet bevescigd zal worden in die buisgezinnen, die door ons
werkelijk aangenomen zijn . Inderdaad geloof ik niet, dat de
menfchen er in flagen zouden , op den duur ons in eenige
zaak van belang to misleiden . Maar ook in dit opzigt valt
bet voordeel eener genzeenfrhappel~ke armenverzorging dui .

delijk in bet oog . Had elke arme flechts met ddne van ons
to doen, zoo zoude deze ligter bedrogen kunnen worden .
Maar wat nu de eene over bet hoofd ziet, merkt de andere
op ; en daar de gemaakte opmerkingen altijd medegedeeld
worden, zoo blijft ook de eerfle er Met onkundig van . Daarbij komt nu nog de gemakkelijkheid, waarmede wij van de

Heeren Armenverzorgers, Armendoctoren en onderfcheiden antoriteiten inlichtingen kunnen verkrijgen : ook de menigerlei
betrekkingen, die wij zoowel met andere armen als in hoogere
kringen hebben, en waardoor wij dikwijls onverwachts ophelderingen krijgen, zijn ons van nut ; ja niet zelden komt
ook de naijver van de naaste buren der armen ons to fade,
doordien dezelve hen aanfpoort, om ons, wanneer eenige
onbehoorlijkheid to bunner kennis komt , daarvan berigt to
geven .
Zoo wordt beflendig over de lieden gewaakt, zoo worden
zij naauwkeurig gadegefagen, zonder hen door ongegrond
wantrouwen to krenken, hetwelk, geiijk ik later nog zal

trachten aan to toonen, niet dan verderfelijk voor hunne zedelijkheld wezen zou . Wij flellen vertrouwen in hen , tooling zij ons geene reden geven om aan hunne eerlijkheid to
tw1jfelen ; maar niec ligt winnen zij ons vertronwen weder,
wanneer zij bet eenmaal verfpeeld hebben . In geen punt zijn
wwij geftrenger, dan in dit ; en onze menfchen wezen dic . Ik
weet, dat eene behoefcige vrouw, die, zonder eene eigenlijke leugen, toch eene door haar genoten wordende ouderfleuning verzwegen had, eenige maanden later, toen de Pre-

fidente haar wegens eene andere zaak bij zich ontboden had,
niet dan met grooten angst kwam , omdat zij wegens die oneerlijkheid fcherpe verwijten duchtte, waarvan zij dan ook
zekerlijk niet vrij kwam . Worden zulke misdrijven herhaald,
dan befraffen wij dezelve door ooze onderfleuning in to bou-
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den, hetzij, naar bevind van omftandigheden, voor altijd,
hetzij voor langeren tijd .
Weten nu onze armen her, dat zij onzen opmerkzamen
bilk, en bij elke poging, om ons to misleiden, ons ernftig
ongenoegen to duchten hebben, zoo flellen wij er, aan den
anderen kant, den grootften prijs op, om, in hunne verkeering met ons, alle flaaffche vrees, die zoo ligt achterhoudendheid en veinzerij to weeg brengt, nit hunne ziel to verbannen . Wij trachten bun vertrouwen to verwerven, en (Gode
zij dank, dat ik her zeggen durfl) dit is ons bij velen op
eene zeer verblijdende wijze gelukt. Velen van hen zullen
zeker geenen belangrijken flap doen, zonder deswege ons
mede om raud to vragen ; ongevraagd zeggen zij her ons,
wanneer zij onverwacht van elders eene gift ontvingey, overtuigd zijnde, dat wij ons daarover met hen verblijden, en
onze verdere onderiteuning, indien dezelve noodig blijfc,
daarom nier verminderen zullen ; ftervenden bevelen hunne
achterblijvende huisgezinnen onzer zorge aan, en her affcheid
van de wereld valt bun gemakkelijker, wanneer wij hun dic
beloofd hebben ; huisvaders en moeders verzoeken ons om
de hunnen wegens bet een of ander to verrnanen, als waxen
onze vermaningen van meerder krachc dan hunne elgene ; ja
in enkele gevallen hebben reeds fommigen, die zich van eenen
misftap bewust waren, uitdrukkelijk om een bezoek van de
Prefidente verzocht, ten einde door eene vrijwillige beken .
tenis hun hart to verligten .
Dat ook zulke ontboezemingen nog flechts geveinsd zou .
den kunnen zijn , flem ik toe . Ik weet , dat er huichelaars
en bedriegers zijn , die bet voorkomen zelfs van bet open .
harcigfte vertrouwen kunnen aannemen, om daaronderhunnen
binnenflen grond to verbergen . Doch geloof ik to mogen
beweren , dat zij daardoor op den duur flechts een ongeoefend oog kunnen bedriegen . lit houde bet daarvoor, dat de
ware taal van her hart haar' eigenen flempel heeft, then ie.
der, wien her maar zelf Met aan waarheidsliefde ontbreekc,
weidra van elk namaakfel zal leeren onderfcheiden .
Hier nu fla ik aan de grenzen van bet gebied, datik voor .
been her gebied der hoogere zcdelftheid, dergodsvrucht noemde. Wanneer ik tusfchen deze en de zedelijkheid, die zich
in maatfchappelijke deugden betoont, onderfcheid maak, dan
ftel ik hetzelve daarin, dat de laatfte meer bet uitwendige
!even , de eerfle meet bet inwendige betreft . De waarheids-
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liefde behoort nu wel buiten twijfel reeds tot onze inneriijke

gefteldheid ; maar de daar tegenoverftaande zonde treedt zoo
duidelijk in de maatfchappij to voorfchijn, oefent zulk een'
verderfelijken invloed op alle maatfchappelijke betrekkingen
ult, dat zij to alien tijde een onderwerp der burgerlijke wetgeving geweest is . Geheel anders is bet gefteld met bet geloof, den ootmoed en de liefde, die ik, boven, de grondflagen van bet hoogere zedelijke leven noemde, en die blijkbaar geheel buiten bet bereik der burgerlljke wetgeving lig .
gen ; maar daarom niet bulten bet bereik van alien menfchelljken invloed . Is bet niet bet hoogile doel eener Christelijke opvoeding, die hemelfche zaden in de ziel des kinds to
doen ontkiemen en vruchtbaar to maken ? En zoude eene
Christelijke armenverzorging bet zich Met als doel mogen
voorftellen, bij hare werkzaamheid zulk eenen opvoeder na
to volgen? Niemand zal ontkennen, dat bier wljze voorzigtigheid noodig is, om niet, in plaits van ware vroomheld,
eene rampzalige huichelarij to bevorderen . Mear, offchoon
er dwaalwegen zijn , zou men daarom , zonder nader onderzoek, wanhopen, den regten weg to vinden ?
Wit ons bier nu toefchijnt de regte weg to zijn, dat is,
wit de hoofdzaak betreft, reeds verklaard in onze wetten,
waar in Art . 6 gezegd wordt, dat wij , om zedelijkheid en
Godsdienst blj onze armen to bevorderen , bet meeste verwachten van eene werkzaamheid der Liefde in den geest des
Geloofs ; eener Liefde dus, die gepaard gaat met waarbeid,
wijsheid en ernst . Voor ons zal bet dus altfjd de groote
hoofdzaak blijven, dat wij onszelven gedurig meer laten bezielen en doordrongen worden van den geese des geloofs ,
hetwelk door de liefde werkzaam is . Echter zij bet mij vergund, eenige denkbeelden, die bet geloof ons verfchaft,
kortelijk mede to deelen ; of liever, daar toch bloote denkbeelden niet genoeg zijn, aan to toonen, weak eenen invloed
bet geloof bijzonderlijk op de behandeling der armen hebbe .
En din fchijnt mij bet eerfte en voornaamite to zijn , dat
wij met volkomen geloof bet vriendelijke, hemelfche woord
onzes Zaligmakers aannemen : ,, Wat gij gedaan hebt aan

„ eenen van de geringften onder mijne broederen , dat hebt
„ gij aan m p gedaan." Welk eene veel hoogere waarde ver-

krijgt voor ons de arme broeder, wanneer wij hem befcbouwen bij bet licht dkzer Goddelijke uitfpraakI Ach, in den
perfoon van den arme ligt veak zoo weinig aantrekkelijks
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voor ons ; zien wij alleen op hem, dan zullen wij duizendmaal in verzoeking komen, ons of onverfihillig, of zelfs
met flelligen afkeer van hem of to wenden . Maar indien wij
bet weten, zeker weten, dat de Heer zelf in hem ons tegentreedt ; dat Die begeert, dat wij In den arme Hem to
eten , to drinken geven, Hem kieeden , bezoeken en verkwik .
ken : hoe geheel anders words de zaak din 1 Indien wij dan
nog hand en hart voor denzelven gefloten kunnen houden,
dan moeten wij ons ten minite oak niet beroemen c H R t ST u s lief to hebben. Wie onder de menfchen zon aan onze
verzekerin.gen van vriendfchap eenig geloof hechten, indien
wij aan eenen vriend elk werkelijk bewijs van liefde ontzeiden ?
Hebben wij alzoo geleerd, den perfoon van den arme in
bet regte licht to befchouwen , niet min gewigtig is bet in
de tweede plaits, om ook deszelfs ellende nit bet regce oog .
punt to befchouwen . Ook dit Is ons aangewezen in de H .
Schrifc, die ons bet verband tusfchen zonde en ellende doer
opmerken. In zeker opzigt wordt nu wel dit verband bij de
armen bijkans algemeen erkend . Goedhartige dweepers, die
er behagen in fchepten, om zich van de laagfte klasfen der
maatfchappij idealen to vormen, deinzen verfchrikt terug,
wanneer zij, nader met dezelve in aanraking gekomen, overal
zooveel eigene fchuld vinden . Menfchen, van hardere ftof
gevormd, roepen bun dan wel op zegevierenden Loon toe
„ Hebben wij bet t1 tiler gezegd? Er is geene armoede zon„ der eigene fchuld. " En met deze beflisfende uitfpraak ach .
ten zij dan pier zelden elke hardheid jegens de armen voor
genoegzaam geregtvaardigd . Ware dit echter werkelijk bet
geval , hadden wij inderdaad laet regt , om , wanneer wij de
fchuld konden aanwijzen, waardoor de ellende veroorzaakt
werd, aan deze alle hulp to ontzeggen, - welaan, dan moeten wij ook in alien kommer , die nu of in bet vervoig ons
ter neder drukt, geene verzachting, geenen troost en geene
verkwikking verwachten . Of zijn wij misfchien geheel fchuldeloos en rein? Is in de rampen , die ons treffen , geen verband to vinden tusfchen deze en onze zondenfchuld ? En al
moge dat verband voor bet oog der wereld, misfchien ook
voor ons eigen oog, verborgen zijn, is dat een bewijs, dat bet
daarom niet beftaat?
Door zulke vooronderftellingen zouden wij de Christelijke,
in Gods woord gegronde waarheid, itellig tegenfpreken . Deze
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leert ons, dat bet to vergeefs is, eenen reinen to zoeken,
waar niemand rein is ; deze leert ons , dat alle kwaad in de
wereld deszelfs oorfprong heeft in bet ddne groote kwaad,
de zonde ; maar deze leert ons ook, met wijze befcheiden .
heid bet oordeel over de mate der fchuld aan een' anderen,
hoogeren Regter over to laten .
Misfchien zou vu iemand denken , dat door bet bier geflelde tegengefproken words die bepaling onzer wetten, vol_
gens welke de door ons verleende hulpbecooning eene vereerende onderfcheiding zijn moet voor betere, eerl jke armen .
Maar men vergete hierbij toch niet bet onderfcheid tusfchen
vroegere, en tusfchen nog voortdurende fchuld en een blijkbaar zondig leven . Alleen aan zulke geheel verbasterde menfchen ontzeggen wij alle hulp, en dic niet omdat wij hen
als reddeloos verloren befchouwen, maar alleen omdac wij
inzien, dat onze bemoeijingen bier op verre na niet afdoende
genoeg zijn, ja dat de ligchamelijke pulp in zulke gevallen
doorgaans flechts daartoe dient, om de geestelijke ellende to
verergeren . En genezing van deze ellende, dat is bet toch,
wat wij bij alle onze bemoeijingen voor de armen in 't oog
moeten houden , indien wij , in de hand des Albefluurders ,
werktuigen tot zegen, gefchikte werktuigen tot bevordering
zijner bedoelingen werden widen. De zonde is de oorfprong

des kwaads , en deszelfs oogmerk : genezing van de zonde , (*)

dat is in twee woorden de voorftelling, welke bet Evangelic
ons geeft van bet wezen der menfchelijke ellende, en naar
mijne meening de eenige, waarbij wij bij de opmerking van
derzeiver beflaan vrede kunnen hebben, wanneer wij ons die
voorilelling regt eigen maken .
Dat wij dan daaraan ook bijzonderlijk vasthouden in onze
(*) Hoezeer de geeerde Schrijffler bier zeer behartigenswaardige en maar al to veel vergetene waarheden ontwikkelt, zoo kan ik mij Loch met hare voorflelling geheel
nietl
vereenigen . In bet 0 . V. moge Met meer geopenbaard zijn,
bet Evangelic geeft wegens Gods oogmerken met cijdelijke
rampen een hooger inzigt. Zie o. a . 2 Cor . IV : 17, 18.
M A T T H . V: 4, en vooral ook JOAN . IX : 3. Dat ADAM
en E v A aan moeice en dood onderworpen werden, was voor
hen, bij befirafhng, tevens beilzaam geneesmiddel . Kan bet
voor ABEL niet enkel opleiding tot hoogere volmaking en
zaligheid geweest zijn f -- Vert .
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verkeering met de armen ! Misfchien mogt anders bet gezigt der menigerlel ellende, die ons door tegenkomt, ons ter
neder drukken, en ons berooven van tieblijmoedigheld, welke, naar bet mij voorkomt, rot eene gezegende werkzaamheld van zooveel belong is . Zien wij dan tiler alleen op de
tuchtroede, onder welke zij zuchten, maar ook op de Vaderhand , die bear voert ; niet alleen op den bitteren lijdenskelk, welken zij drinken moeten, maar ook op den wijzen,
zorgvuldigen Geneesheer, die denzelven Infchenkt! Maar,
gelijk de menfchelijke geneesheer zelden alleen door de voorgefchrevene medicijn de kwaal wegnemen kan, maar daarbij
ook op eene zorgvuldige oppasfing en verpleging van den
zieke rekent, zoo bereikc ook de Beer zelden door den toegezonden' nood zijn liefderjjk doel aan her menfchelijk harts
Hij heeft daarbij gerekend op de hulpbetooning der Chriscelijke liefde ; en deze hulp, waardoor de oogmerken van onzen God bevorderd worden, to verleenen, dat is de verhevene, fchoone bedoeling eener Christelbire armenverzorging.
In de verblijven der ellende moeten wij nevens de ligcbamelijke hulp eene blijde boodfchap brengen, waardoor geesc
en bar[ verfierkt worden en nleuwe levenskracht verkrijgen
moeten ; dit, dit Is onze fchoone roeping . Maar hoe zou_
den wij deze roeping waardiglijk vervullen, wanneer wij Wet
zelve van de biijdfchap des Evangelies doordrongen zijn?
Wie zoude onze boodfchap gelooven, wanneer wij eene voor
ons evenzeer helivolle zaak met al bet voorkomen van naar .
geestigheid verkondigden ? De geest des Evangelies is een
blijde en opgewekte geest, en is daarom ook voor ter never
gedrukten bijzonder aantrekkelijk en krachtig, want zij verlangen naar verkwikking, naar troost en vreugde . Nu Is
bet wel zeer dikwijls en gebeel naar waarheid opgemerkt,
dat een diep bedroefde, to midden der biijdfchap den last
van zijnen druk dubbel gevoelt ; maar dat is Loch Ilechts dan
betgvat,wanerdeblijdenwigerna hervemd Iijn
den liefderijk deel ce nemen, en wanneer bunne vreugde nit
eene bron ontfpringt, die voor den lijder ontoegankelijk is .
Anders is bet gelegen bij den Christelijken crooster . Deze
kan en zal weenen met den weenenden ; maar zelfs in den
traan des medelijdens, lien hij flort, fpiegelt zich eene blijde hoop, waardoor de nedergedrukte geesr magtig opgebeurd
words ; en - dit moet hij immers erkennen- de opgewekte
moed, de kalme biijdfchap en vrede, die in bet ganfche voor .
MENGBLW . 1839. No. ~ .
0
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komen van den geloovige uitgedrukt is , is niet her uitwerkfel enkel van gelukkige uiterlijke omftandigheden ; neen I uit
eene andere bron ontfpringen zij , en deze bron is ook voor
hem toegankelijk ; her in Gods genade in c H R 1sT U s ; Ez v s , onzen Heer. Uit deze bron ontfpringt de liefde, waarmede hij nu in zijne ellende opgezocht words ; en deze liefde
wil hem nu den weg aanwijzen, om her eeuwige leven to
verkrijgen : zoude hij deze aanwijzing niet gewillig volgen?
Maar beantwoorden din, mag hier wel gevraagd worden,
de Laden ouzer Vereeniging in hare werkzaamheid geheel aan
bet beeld, hetwelk hier gefchetst is? - Ach, Indian ik dit
zeggenldurfde, dan zouden er zeker nog meerdere en fchoo .
nere vtuchten van onze werkzaamheid to zien zijn . Neen,
1k zeg her niet ; maar dat dit her is, war wij begeeren ,
waarnaar wij ilreven, hoezeer dan ook in groote zwakheid
en onvolkomenheid, dit mean 1k van mijzelve en mijne medeleden to mogen betulgen .
(Het vervolg en flot hierna .)

WALTER SCOTT'S DAGBOEK .

(Yervolg van bl. 135 )
„ 1 Januarij 1826. Ben jaar is voorbij , een ander begint .
De terugkeer dier tijdverdeelingen maakt op ons alien indruk ; en evenwel, war buitengewoons hebben zij toch ?
Sluit niet elke dig een twaalftal maanden, even zoo als de
Slfte December? Maar deze laatile levers een plegtlger punt
van ftilftand en terugblik . Dus doet een gids, die eenen reiziger langs een' woesten en ongelijken grond geleiden moet ,
hem plotfeling omzien, om her oog over den afgelegden weg
."
to laten weiden . Dit nieuwe jaar opent zich droevig voor mid
„ 2 Januar i. Te Edimburg wordt eindelijk de lucht helderder, en alles zal nog wel gain, hoop ik . Men rijdt mij
den rug in om Woodffock, en ik moet zien, dat ik er fuel
mede vooruit kom . Kon ik maar eene goede ader van belangrijkheid ontdekken ! Laat ons zien onze oude wijze van
werken wader op to vatten : ooze arbeid zal ons dan onze
goede luim teruggeven . Her is alleen wanneer ik aarzel ,
refits, links en acbter mij zie, dat 1k die flaauwbartigheden
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ondervind . Iedereen is, geloof ik, min of meer in dit ge.
val . De matroos , die alles tot bet gevecht ziet gereedmaken
en elk zijne plaats innemen, Nat ongeruste blikken in bet
rond, en kan zich van eene zekere angstvalligheid niet ont .
houden ; maar de eerfte voile laag geeft hem zijne bedaard .
held terug."
„ 3 January . Ik heb eene obligatle van 10,000 pond geteekend . Die fom zal mij van al mijne dringende fchulden
bevrijden. Zijn Woodjlock en N A P'S. (*) gefchiedenis eens
afgewerkt, dan zal lk weder 12,000 pond en meer nog to
mijner befchikking hebben ; tegen denzelfden cijd van toekomende jaar hoop ik bij dic alles nog 3000 pond gevoegd to
hebben, of de Drommel moest in bet fpel zijn ! B A L L A NT Y N E doer mij ernftige vercoogen over de mlndere zorg,
die in mijnen Itijl doorftraalt : ft dacht niet zorgeloozer dan
gewoonlijk geweest to zijn ; maar hij zegt bet en moet wet
gelijk hebben. lit zal in bet vervolg zorgvuldiger wezen ."
SCOTT rekende buiten den waard, toen hij zich met
10,000 pond nit de verlegenheid dacht to redden . Het was
flechts een droppel in den Oceaan , gelijk de weifprekende
Franfche paruikmaker zeide, van wien s T E R IV E ons verhaalt. Weldra barstte bet onheil los .

" Edimburg, 16 January . Ik heb eenen droevigen weg
afgetegd, om droevig nieuws ce vernemen . H v R S T en R oB I N S o N hebben een geprotesteerd briefje op CONSTABLE
laten terugkomen . Dit is waarfchijnlijk bet fein van den vat
der beide huizen . Spoedig zullen wij bet zien . JOHN BALL A N T Y N E is mij heden morgen komen zien, met een gezigt
zoo donker als de nacht . Die arme man! bij heeft geene
hoop meer, dat hij zich ilaande kan houden, en maakt zich
gereed om zijne zaken op to geven . Een hard befluit , na
zoo krachtig geworiteld re hebben 1 Ik heb mij verfchoond,
naar de Royal-Society-Club to gaan, die heden een gaudeamua
hield en waarfchijnlijk op mij als voorzitter rekende . Mijne
oude vriendin Misf E L I S A B E T H C L A R K is plotfeling geftorven . Waarom niet liever W A . T E R S C 0 T T i' . . . Doch
foe! over zulk een' wensch I bet is gebrek aan cooed . Ik
moet in de behoeften van ANNA, van mijne vrouw, van
( ~) Verkort!ng van den naam
0 2
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mijn'' zoon C Ii A It L E S voorzien . Op den terugweg van bet
Parlementshuis tier ik bijna bet hoofd bangen ; ik vreesde een
voorwerp van bet digito monfirari to zijn ; maar ook dat
moet men weten to verduren , eum caeteris , en , Gode zij
dank 1 at gait bet mij niet naar den zin, cooed verlies ik niet .
Mijne vrouw en dochter zijn bedroefd , maar geduldig."
» 18 Januarij. „ Die to lang flaapt , leene bet oorkusfen
van eenen febuldenaar ," zegr bet Spaanfche fpreekwoord ,
en fk ondervind er de waarheid van . 1k wenschte, dat deze
twee dagen voorbij waren ; maar evenwel bet ergfte is reeds
achter den rug . De Schotfche bank heeft zich uitmuntend
gedragen : zij heeft aangeboden , bet huis c o N S T A B L E en
mij to onderileunen ; maar, daar men niet weet, voor hoe
veel H U R S-T en R o B I N S o N gefailleerd zijn , zou geldopnemen bet kwaad misfchien flechts erger maken ."
Het his a tr a s T, R o B i N S o N a N c o. bleef fang ver .
klaren, dat deszelfs fchuldeifchers niets to kort zouden komen, maar hield die belofte in geenen deele. Is bet fchouw .
fpel van deugdzamen moed, met den tegenfpoed worftelende,
een aanblik der Godheid waardig, gelijk een oud Scbrijver
zuiks gezegd heeft, zoo moet hat gezigt van een' man van
talent , die met bet ongeluk ftrijdt, ten minfte belangfelling
bij zijne lezers wekken ; en wie is er, die de Romans van
WALTER SCOTT niet gelezen heeft i
Terwiji de eene Jobsbode den anderen volgde, huppelde de
pen des Schrijvers van Waverley over bet papier, even als
in de gelukkigfte tijden van zijn leven . En, eenmaal aan den
gong, weet elk , dat hij wat of kon does. ,, Op zekeren
dag ," zegt de Heer L O C K H A R T , ,, at ik , met andere ion• ge adfpirant - advocaten , bij iemand, die in Georges - flreet
„ woonde ; eene ftraat, welke die van North-Castle reg-t„ hoekig doorfnijdt . Toen bet mail ten einde was, gingen
„ wij near de boekerij, om er Franfchen wijn to blijven drin„ ken. Plotfeling zag ik den zoon des huizes zijn voorhoofd
„ fronfen en een onthutst voorkomen aannemen . Ik vroeg
„ hem, of hij ongetteld werd ? Och peen , antwoordde hij ;
• maar doe mij bet pleizier en wisfel van plaits met mij ,
„ want van hier valt mijn oog op eene verwenschte hand,
• die mij reeds dikwijls geergerd heeft, en als eene ftilzwij• geode preek tegen mijne traagheid is . 1k zit haar nu reeds
• een kwarder uurs Bade to flaan ; zij houdr mijn oog als
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door tooverkracht op zich gevestlgd ; onafgebroken gnat
zij at voort, at voort, flapelt pagina op pagina , en zal
zoo gedurig blijven gaan, tot dat men licht brengt, en
de hemel mag weten , hoe lang nog daarna . Dit tooneel
heb ik alle avonden. - Zeker is bet de een of andere
botterik van een procureurs - klerk, die grosfen krabbelt,
• riep een der gasten . - Neen, hernam onze gastheer, ik
„ ken die hand, en gij alien kent, war zij fchrijft . Her Is
• de hand van w ALTER S C o T T ." Inderdaad was her de
fnelle hand, die gedurende de avonden van drie zomerweken
de twee laatfte deelen van Ivanhoe gefchreven had . SCOTT'S
Dagboek bevestigr die anecdote . Wij vinden in hetzelve de
volgende regels, onder dagteekening van den 19 Januarli :
,, Ik heb daar, ann din ftuk, twintig bladzijden van Woodflock gefchreven . Twee bedroevende tooneelen hebben heden plants gehad, bet eene na ons middagmaal, bet andere
na her avondeten . 1k heb at mime krachten ingefpannen, om
die. arme fchepfels (zijne vrouw en zijne docbter) to doen
begrijpen, dat zij op geene wonderwerken moeten rekenen,
maar ons ongeluk behooren to befchouwen its onvermijdk
lijk en door niets to verhelpen din door geduld en arbeid ."
„ 21 January
. S U S A N N A , In Tristram Shandy , meent ,
dat her verkiesiijkst is , den dood in zijn bed of to wachten.
Dat, zeker, kan men van zorgen en verdriet Met zeggen .
De nachturen fluipen traag als eeuwen voorbij , wanneer de
ziel tan vruchteloos naberouw , aan fombere voorgevoelens
ter proo1je Is . Ik heb C A D E L L (*) gezien ; bij is uiterst
nedrflagtig. Hij vreest, •dat her eigendoms-refit der handfchriften voor niets zal weggaan, zoo bet nu verkocht wordt .
1k heb hem doen opmerken , dat, zoo her at to goedkoop
verkocht wierd, er middel zou zijn om her weder in to
koopen .
„ De breuk tusfchen CONSTABLE en C A D E L L zal &Iwar men nog had kunnen hopen voorzeker onmogelijk maken. Her is, geloof ik, bij de wedloopen in Italie, dat de
paarden, in plants van door jockeys bereden to worden, prikkels tan hunne zijden gehecht hebben, om hunnen galop niet
to doen verflaauwen . C A D E L L zegt mij , dat de bruto-winlIen van her huis dikwerf tot 16,000 pond in her jaar be .
droegen, maar dat zij grootendeels door de uitgaven en be-

•

„
„
„
„
„

(*)

Een Compagnon van her huis

CON ST A B L E .
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hoeften van zijnen Compagnon verzwolgen werden, die niet
minder dan 4000 ponden noodig had . Welk gebruik maakte
hij van die fondfen? God weet bet! De blijkbare uicgaven
van c 0 N S T A B L E waren zeer beperkt .
„ C O L I N M A C K E N Z I E belooft mij , met zijne gewone
welwillendheid, dat hij zijnen invloed op C O N S T A B L E'8
fchuldeifchers aanwenden zal, opdat zij hem bet beheer over
eene foort van elgendom laten, waarvan niemand zoo goed
partij zou kunnen trekken als hij . Nadat hij weg is, komt
de Heer G I B S o N , en brengt mij de treurigfte cijdingen .
C O N S T A $ L E'S zaken zijn veel erger dan !k dacht . Wij
zijn naakr in deze wereld g'ekomen , en naakt zullen wij er
uitgaan . De maim des Heeren zij geloofd !"
Een woord over den boekhandelaar C O N S T A B L E en de
gebroeders B A L L A N T Y N E . J A M E S, de oudfte dier twee
broeders, was een man van den ouden trant. Gehnwd aan
de dochter van een' rijken hoevenaar, leide hij een voorbeeldig levee . SCOTT had hem tot vercrouwde in zijnen
letterarbeid gekozen ; aan zijn gevoelen hechtce hij groot ge .
wigt . Meer dan eens heeft de Schrijver van Waverley zijne
verzen en zijn proza naar de oordeelkundige raadgevingen van
zijnen drukker verbeterd.
Trouwens bet was alleen voor de critiek zijner vrienden,
dat SCOTT zich leidzaam betoonde . De boekhandelaar
B L A C K W O O D, die federt zijnen maim aan een vermaard
Review gehecht heeft , gaf met M U R R A Y de eerfte reeks der
Yerhalen van m jn' Hospes uit . (De Schotfche Puriteinen en
de zwarte Dwerg.) De ontknooping van den Dwerg kwam
hem niet goed voor, en hij verzocht den Schrijver hair om
to werlsen, of liev r e en geh l nieuw to maken, vols
gens de opgaven , welke hij , B L A C K W O O D, hem leverde .
Dit was de grenzen der uitgeversmagt wit al to ver to buiten gegaan . Wel to verltaan , dat hij aanbood , de drukkosten der nieuwe ontknooping to dragen ; want de oude was
reeds afgedrukt . J A M E S B ALL A N T Y N E wend belast, dit
verzoek aan s C o T T over to brengen . Het antwoord van de.
zen was kort, maar nadrukkelijk :
ik beb B L A C K W O O D'S fchaamteloozen brief ontvangen .
God verd. zijn ziel! Zeg hem en zijnen coadjutor M U Rit A Y, dat ik tot de zwarte huzaren der letterkunde behoor,
en kwartier neem noch ontvang . ik mag verd . zijn, als
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dit niet de onbefchaamdfle voorflag is , die ooit iemand ge.
than beeft1"
J O H N B A L L A N T Y N E was bet volflrekte contrast van
zijuen broeder ; levendig, brooddronken, een wargeest, losbandig van zeden, maar overigens vol geest en vrolijkheid,
en, wat geene geringe verdienfle in bet oog des Lairds van
Abbotsford was, ervaren in al de veldverlustigingen, van de
lange jagt to paard of tot bet visfchen met den hengel . Daar
de dolle drift van bouwen ook hem vermeesterd had, had hij
zich eene rijk opgefierde villa geflicht , waar bij kunflenaars
nit alle vakken rondom zich verzamelde , en waar menig eene
A R M I D A onder bet frisfche lommer ging doles . Hij bezas
de bijzondere gaaf, om iederen zenlderling fprekend na to
doen, en de vermaarde acteur M A T H E w s is hem meer dan
dine goede caricatuur verfchuldigd geweest. S c o T T vond
in zijn gezelfcbap zoo veel behagen , dat hij eens aan L 0 C aa ART zeide : „ Het is mjj , alsof er , federt ; o H N's flood,
minder zon meer voor mij in bet leven is ."
War C O N S T A B L E betreft, de onderfcheidene bijnamen,
welke men hem gegeven heeft , ontheffen ous van de moeite
om zijn portret to leveren . De Moscovifche Czaar, de Lord
CrootconJlable, kon nlet wel anders dan een achtbaa PD ftatig perfonaadje wezen . Hij was trotsch op de Romans van
S C 0 T T , alsof hij ze zelf gefchreven had, en riep dikwerf,
terwiji hij met groote fchreden in zijn bureau been en weder
wandelde : „ Br ontbreekt nog flechts aan, dat ik de fchrtjver der Lhaverley -romans ben, om ze geheel en al de mijne
to kunnen noemen ." Doch, alle fcherts ter zede, de boekenkennis van zijnen uitgever is S C o T T van groote dlensr
geweest . ,, Ik heb ," zegt de Heer L o C a U & WT , „ een'
brief voor mij liggen , waarin C O N S T A B L 8 mijnen fchoon .
vader aanraadt, bet onderwerp der Armada to behandelen .
Die brief behelst een' cataiogus van bouwfloffen, waarmede
onze Romanfchrijver zeker zijn voordeel gedaan zon hebben ."
Daarenboven had C O N S T ABLE de eer, bij verfcheidene
der door hem uitgegevene Romans, de waardigheid van doopheffer to bekleeden . Aan hem, bij voorbeeld, is Rob Roy
zijnen titel verfchuldigd . „ Hoe nu , Mijnheer de vroedmeester ," zel s C o T T , „ begeert gij dan ook peetoom to
zijn ? Laat eens zien, welk eenen naam zoudt gij voorflaan?" CONSTABLE antwoordde, dat de beste dtel de
nasm van den held zou wezen . ,, Maar evenwel," bernam
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s c O T T, terwijl hij zich inderdaad er toe lief overhalen,
n ik zou toch niet graag het welflagen van een boek aan
den titel verfchuldigd willen zijn ."
Minder gelukkig was c o N s T A B L E bij bet voorflaan van
een' iltel voor den AR . Hij wilde daarvoor in de plaats
gefteld hebben het Nonnenklooster (the Nunnery .) Ditmaal
bleef s c o T T onverzettelijk . De boekverkooper was knoriig, maar eindigde met weder goed to worden, toen de Sehrijver hem beloofde, in zijnen eerstvolgenden Roman, Koningin
E L I S A B E T H ten tooneele to zullen voeren , als teganhanger
van de M A R I A a T U ART in den Abt. Hij hield echter aan
zich , het tijdftip nit de regering der gekroonde Vestale to
kiezen, hetwelk C O N S T A B L E almede had willen voorfchrijven , door den titel van de Armada aan de hand to geven .
S c o T T wilde de gelegenheld waarnemea , om zijne geliefde
oude legende to behandelen , de ballade van M E I x L E . Hij
was er aanvankelijk ook bijzonder op gefteld, aan den Roman denzelfden titel, als de ballade draagt, to geven, to
weten Cumnor-Hall ; maar op de aanhoudende verzoeken van
c o N S T A B L E itelde hij er Kenilworth voor in de plaats .
„ 22 Januarij . Door de kwade tijdingen , die ik ontvangen heb, voel ik mij noch onteerd noch ter neder geflagen .
Voor de laatfte maal heb ik de landgoederen, die ik beplant
heb, doorkruist, voor de laatfte mail mij onder de gewelven, die ik gebouwd heb, nedergezet. Doch de dood zou
ze mij Loch vroeg of laat ontnomen hebben . Mijne arme
bedienden, van welke ik zoo veel hield! Er is nog een
dobbelfteen, die in deze reeks van wederwaardigheden tegen
tat kan omflaan : indien ik eens , bij mijnen val van den rug
diens olifants, den voorfpoed, ook mijnen tooverftaf kwam
to breken! indien 1k, met mijn vermogen, mijne popularitelt
verloor ! In dat geval zouden Lhoodffock en B o N A P ART B
to zamen naar de komenij wandelen, en ik zou voortaan niets
anders meer to doen hebben dan cigaren to rooken en grog
to drinken, of ook nag zou ik fijn kunnen worden en in die
andere foort van dronkenfchap mijne verlustiging gaan zoeken . In de onderfielling dat mijn ondergang volledig worde,
twijfel ik zelfs , of men mij wel mijnen post bij bet Hof van
Sesfien zouden laten behouden . Ik geloof bijna, dat ik we1
zou doen bet land to verlaten en de zee over to fteken, om
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Verre van den Tweed mijn droef gebeent' to laten .
Maar 1k voel, dat de tranen mij in de oogen komen . Her
zal niet zoo zijn . Ik zal niec wijken zonder geftreden to
hebben . Zonderling is her, als !it al grommende san betwerk
ga , gelijk Dr. j o H N S o N zou gezegd hebben , alsdan voel
ik mij volfttekt denzelfden , die ik to voren geweest ben .
Geene gedrukcheid, geene afwezigheid van geest I In gelukkiger tijden beb ik menigmaal mijne verbeeldingskracht
voelen flaauwen en mijn ftiji kwijnend worden ; maar tegen .
fpoed is voor mij een heerlijk fpanmiddel .
„ Die arme Heer P O L E , de harpist 1 hij heeft mij 500 of
600 pond doen aanbieden ; waarfchijnlijk zijn gebeele vermogen . Er is tocb veel goeds in de wereld, at is er ook veel
kwaads in . Maar, ik zal itr mijnen val geenen vriend medeflepen, om bet even of hij arm of rljk is . Mijne regterhand
zal mij redden, of ik zal vergaan . Geheel mijn gezin, Lady
s c o TT uitgezonderd, is jong en kan ongemak en arbeid verduren, offchoon verfcheldene hunner die nu eersc leeren ken .
nen . Ik voel mij gelukkig, dat de meeste barren, die bij
mijne tegenwoordige omitandigheden ontroostbaar zouden geweest zijn, zich buiten her bereik van menfchenlijden bevin_
den. Velen waarfchijnlijk zal mijn ongeluk fpijten, fommigen
zal bet zelfs innig Teed doen ; maar mijne goede moeder,
Misf C H R I S T Y R U T H E R F O R D, die voor mij bijna eene
zuster was, de arme WILLIAM E R S K I N E , Zljn dood .
Waren z1j her niec, hoe grievend eene zielfmart zou bet voor
ben geweest zijn !
„ Komaan, werkzaamheid l werkzaamheid! 0 mijne verbeeldingskracht, ontwaak ! Mogen menfchen mij welgezind,
moge God mij gun fig zijn ! Her ergite is, dat 1k nog altijd
niet weet, of ik op dell goeden weg ben . B ALL A N T Y N E ,
die bet tot zekere hoogte weten kan, durft bet mij niet zeggen . L O C K H A R T'S tegenwoordigheid zou mij op dit oogenblik goud waardig wezen ; maar misfchien zou ook hij mij
niet alles durven zeggen . Mijne d8nige hoop berust op de
voortduring der toegeeflijkheid van her publiek .
„ Ik ontving daar een noodigingsbiljet, om de begrafenis
van den Ridder Y E L I N bij to wonen , een buitenlander van
veel kunde en begaafdheid, die in bet Hotel Royal overleden
is . Hij had verlangd mij voorgefteld to worden, en zou ,
op den dag van die voorftelling, eene verhandeling in de
1,
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Koninklijke Maatfchappij voorgelezen hebben . Dock op then
dig was ik in de Maatfchappij niet tegenwoordig, en de arme vreemdeling, plotfeling ziek geworden , beeft zijn ftuk
niet kunnen voorlezen . Hij heeft zich to bed gelegd om
niet weder op to ftaan ; en ziedaar is nu zijne begrafenis de
eerfte openbare zamenkomst, waar ik weder verfchijn! Hij
dood I ik geruineerd I eene zonderlinge ontmoeting , welke
bet lot ons daar bewaarde !"
,, 24 Januarij. Heden ben lk voor bet eerst weder naar
bet Hof van Sesfien gegaan . Even als de man met den langen news (*) geloofde ik , dat ieder over mij fprak en zich
met mijn ongeluk bezig hield. Velen zeker dachten er san,
en alien met leedwezen, veruouw 1k ; meet dan ddn zelfs
met merkbare fmart. Het was der moeice waardig, de verfchillende wijzen gate to flaan, waarop de menfchen poog .
den mij eene beleefdheid aan to doen en mij hunne deelneming to betoonen . Sommigen namen, terwijl zij mij goeden
dig wenschten, een lagcbend wezen *an, alsof zij zeggen
wilden : „ Denk er niet aan, beste vriend ; wij willen er
ook niec sin denken ." Anderen namen hunnen hoed voor
mij of met at de droeve flatigheid, waarvan men bij eene
begrafenis den fcbijn vertoont . De wellevenditen, offchoon
ik geloof, chat alien mij even welgezind waren, drukten mg
de hand, en bemoeiden zich verder met hunne zaken . In
de nieuwspapieren lees ik een gekke pub' (t), waarin men
hemel en aarde bezweert om eenen volksfchrijver to huip to
komen, die, na bet publiek den last van duizende ponden
to hebben afgenomen, de kunst niet verftaan heeft om bet
verkregene to bewaren . Dringt men mij to zeer, en bezigt
men middelen van ftrengheid, dan verklaar ik mij fallliet .
Dit is de partij, welke ieder advocaat zijnen client in mijn
geval zou aanraden . Maar koos ik die, zoo verdiende ik,
dat mijne fporen mij in een tour d'honneur van de beenen
gehakt wierden ! Neen, willen mijne fchuldeifchers bet mij
flechts veroorloven, zoo zal ik mijn ganfche leven lang hun
lijfeigene zijn . Ik zal de mijn mijner verbeeldingskracht door
wroeten , om er diamancen (of ten minfle wit men its zoodanig zal ultventen) in to vinden, ten erode mijne fchulden
of ce doen . En dic alles, niet omdat her mij hindert infol(*) Uit den Tristram .
(t) Ben hoogdravend artikel .
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vabel verklaard to worden, wit ik toch waarfchijniijk hen,
maar omdat de vermogens van geest en letterkunde , die ik
bezitten mag, de eigendom mijner fchuldeifchers zijn ; zoodanig ten minfte komt bet mij voor .
„ lit heb daar de begrafenis van den Ridder Y E L i N bijgewoond . Hoe tairijk en verfcheiden zijn toch de gedaanten, welke de noodlottigheid aanneemt om de menfchen to
bedroeven 1 Ziedaar een ongelukkige, die, verre van zijn
vaderland, met een verfcbeurd hart heeft moeten fterven,
terwiji zijne vrouw en kinderen met angst naar tijding van
hem uitzien i Maar al to vroeg zullen zij vernemen, dat zij
geenen man en vader meer hebben . De Ridder is op Calton-hill begraven , nabij bet ftoffelijk overfchot van zeer geleerde en vermaarde lieden , tusfchen bet graf van D A V I D
en van JOHN PLAYFAIR'
Huii
S C o T T gevoelde re regt, en verklaarde bet openlijk, dat
de gunst van bet publiek de eenige hem overgebleven kans
was . lets zeide hem , dat zijn booze geest hem niet zon
nedrvelien , indien hij zijne lendenen ontgordde, even ale eer •
tijds Aartsvader j A C 0 B , toen hij tegen den Engel des Heeren
ftreed. Vijanden wist hij niec dat hij had, en zijne vrienden
veriiecen hem niec, at verdonkerden nevelen den gezigteinder.
Talrijke aanbiedingen van geldelijke hulp werden hem gedaan .
lemand, die zich niet noemde, bood hem 30,000 pond aan ;
maar dit voorftel wees bij , even als at de overige, van de
hand, verklarende, dat hij vast befloten had, van niemand
een' penning op to nemen .)
(Het vervolg en

Plot

hierna .)
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Gedurende mijn verblijf op bet eiland Sicllie, had ik gelegenheid een zonderling perfonaadje to leeren kennen, its
'c ware eene levende courant, een repertorium allerergerlijke
anecdoten, en die daardoor ook eene zeer bijzondere plants
in mijn geheugen behouden heeft ; hij heetce C A L A B R E S s A .
Zljn uiterlijke kenmerkte in alles den Siciliaan ; een puntige
neus, uitftekende kin, geweldige fmeerbuik, een gelaat,
weiks gedurig afwisfelende verwringingen elke zijner uitdruk-
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kingen verzelden . Hij moist niets grondig, praette aanboudend, was goedharcig, dienstvaardig, geestig, uiterstvroom,
minder jegens God dan jegens de Maagd MARIA, minder
jegens de Maagd MARIA dan jegens de Heiligen, minder jegens de Heiligen dan jegens de monniken, en minder jegens
dat alles dan jegens de bajocchi, eene kleine geldmunt, welke zijne deeds gedienfige lastigheid den reizigers meestal nit
den zak lokte.
„ Excellentie ," zeide mij C A L A B R E S S A op zekeren
avond, „ zie dezen bouwval eens aan ; her zijn de overblijffels van eenen Sarraceenfchen toren . Gij weet, dat de Muzelmannen Sicilie in bezit gehad hebben . Hier is het, dat
men bet gebeente der reuzen gevonden heeft ; bet is onder
then zuilen - boog, van waar gij een licht ziet fchemeren ,
want hij flrekt tot woonverblijf aan eenen impresfario van
mijne vrienden, dat ik onlangs twee medailles gevonden
heb : de eene vertoont het hoofd van den Minotaurus, de andere dat van I s I s . Ik denk een fraai verflag over mijne ontdekking to fchrijven, en bet aan de Akademie van Palermo
op to dragen, die mij alsdan zeker tot honorair lid benoemen
zal . Ik twijfel pier , of uwer Excellenties aanbeveling zou
mij hierbij zeer nuttig kunnen zijn ; en zoo ik hopen mogt
van uwe Excellentie de gunst van eenen eigenhandigen brief
to verwerven, zou ik mij gelukkiger achten, dan men bet
In den ftaat der eindelooze zaligheid wezen kan ."
Niets ter wereld is wonderliiker, dan het contrast van de
fchoonheden der natuur en een belagchelijk perfonaadje . Die
tegenftelling begon met mij boos to maken ; maar eindelijk
gewende ik mij daaraan, en onder bet rondwandelen met
C A L A B R E S S A deed ik hem zijne Ievens gefchiedenis vertetlen . C A L A B R E S S A was barbier , acteur , dichter, foldaat,
muzikant en cicerone geweest . Elk dier beroepen had in zijn
karakter eenig duidelijk onderfcheiden en op zichzelf ftaand
kenmerk achtergelaten ; dock ik wil hemzelven laten fpreken .
» Ik werd to Girgenti geboren, uwe Excellentie ; mijn
vader was er kapper en barbier, een vrolijk, dienstvaardig
man, een groote trictrac-fpeler en de fac - totzjm der geheele
fad . Hij had eene vrouw uit Napels getrouwd, die hem als
huwelijksgoed de befchermende vriendfchap van Monfignore
den Prins van Matalagoni had aangebragt. Bij de verdienfte
van goed to fcheren voegde mijn vader die van aangenaam
to vertellen en van een weinig to kunnen teekenen . De Prins
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had geld om to verfpillen en eene zeer eenzaam liggende villa
met ftandbeelden to verfieren ; overigens had hij veel ledigen
tijd en een min of meer ontredderd brein, dat bezig gehouden moest worden ; hij kreeg in bet hoofd, om zich op eene
bijna krankzinnige wijs to verlustigen , en mijn vader nam
op zich, hem daarin bij to ftaan . Hunne vereenigde vlijt
beeft de villa van den Prins met die menigte van gedrochtelijke beelden vervuld, waarover thans al de reizigers zich
verbazen . Daar ziet men eenen n A C C H tr s , wiens buik een
druiventros is, een' Minnegod, die op eene flak rijdt, en
die vermaarde achttien voet hooge flesch van ,Carrarisch
marmer. Denk ecbter niet, uwe Excellentie, dat mijn vader de fchuld had, zijnen patroon tot at die buitenfporighe .
den aan to zetten . Men moet in dit leven op de eene of
andere wijs bet noodige weten to winnen, om zijne kinderen
groot to brengen ; en, dit bedenkende, zult gij de dienstvaardige verb e6ldingskracht mijns vaders niet al ce ftreng beoordeelen .
,, Ik was jong en dacht anders ; de minachting, welke 1k
voor al die dwaasheden gevoelde, belette mij, bij den Prins
den post to vervullen, then mijn vader bekleed had ; ik nam,
met mijn' fcheerzak onder den arm en eenige bajocchi in den
zak, de beenen op, en ging to Rome den impresfario F o RN A C H I opzoeken , met wiell ik reeds vooruit daarover affpraak gemaakt, en die mij beloofd had, mij in zijnen troep
aan to nemen . Ik werd din acteur, maar een fecht acteur .
Door gunst der maitres van een' Kardinaal werd ik vervolgens foldaat van den Paus . Helass 1 waarom moest zij in
het hoofd krijgen haren weldoener to bedriegen ? Zonder
dat zou ik nu nog den geheiligden fnaphaan dragen . Maar
naauwelijks had de Kardinaal de Signora M O L I N A R I genoodzaakt haren titel of to leggen , of ook ik zag mij den
voet geligt ; ik viel met haar . M1jne betrekkingen bij bet
Hof van bet Vatikaan hadden mij eene foort van fmaak voor
de dichtkunst ingeboezemd, en, al zeg ik bet zelf, ik m aak .
to geen onaardig fonnet . Ik nam den titel aan van poeet-improvifateur, en vijf voile jaren zag men mij van dorp tot
dorp trekken en aan elken nieuwaankomenden reiziger betzelfde min of meer veranderde loffonnet toezwaaijen . Grove
winften gaf deze levenswijze niet ; de dichtkunst loopt om
brood ; ik kwam to Cirgenti terug, zonder lets ter wereld
to bezitten, en grond nu al Inijne hoop in dit levee op de
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edelmoedigheid der heeren reizigers, en op her weinigje, dat
ik van de oudheden weten magi'
Dit levensrelaas geeft een getrouw beeld der zeden van het
hedendaagfche Italie . Ik fchepte er behagen in C A L A B R E S S A
to doen prasen , en hij ontwikkelde mij daarbij zijne theorien,
welke hij met anecdoten doorfpekte .
,, Gij bezit geenen roman meet ," zeide hij mij op zekeren
dag, ,, gij volken met uwe welgeregelde nijverheid en uwen
Reeds op voordeel loerenden koophandel! Hetgeen de befchaafde volken roman noemen, hetgeen hun als zoodanig
behaagt en verlustigt ; dappere bedrijven en gevechten, wonderlijke vermourmiugen, grappige vindingen, buitevgewone
avonturen, bovennatuurlijke ontmoetingen : dit alles is her
leven zelf der wilde of nog flechts ten halve befchaafde vol_
ken . Dank zij den hemel, waterpas en fnoer uwer regtlijnige befchaving heeft nog niet alles glad en effen gemaakt ;
alien levee wij nog niet als bevers in onze holen ; en bet
fchilderachtige, her aandoenlijke, bet vreemde , bet bruifende
der hartstogten, her verrasfende der klenren, zijn nog niec
nit de wereld verbannen . Wanneer al de firaten in al de fteden op onzen aardbol onverbiddelijk naar de fnoer gerigt zullen zijn ; wanneer men bet kadaster der geheele menschheid
opgemaakt zal hebben ; wanneer her heelal niets anders meer
zljn zal dan een ultgebreid handelhuis ; wanneer men, om er
de fteenen van to gebruiken , de grijze torens van Westminffer en de oude waggelende gebouwen van Keulen, Augsburg en Wittenberg gefloopt zal hebben ; ik weet niet, of alsdan de menfchen een' zoeteren flaap zullen fmaken, of de
fom hunner genietingen vermeerderd zal zijn : maar de dichter en de fchilder •z ullen vaarwel mogen zeggen aan hetgeen
hun levee uitmaakt, aan de eerfte beftanddeelen van genie
en kunst .
„ Wac mij betreft , (voegde C A L A B R E S S A er bij) indien
ik , op mijne langdurige kruistogten over dezen onzen bol ,
van welke alle breedtegraden mij bekend zijn , eenige herinneringen heb opgedaan, die mij nog tegenwoordig verlustigen, zoo ben ik dezelve verfchuldigd noch aan de handel .
zuchtige heiligheid der lImerikaanfche zeden, noch aan de
preutfche geleerdheid van die der Schotten, noch aan her flapende Italie, noch aan her in koortsijling razende Spanje,
noch aan Mexico, door deszelfs eeuwigdurende partijwoede
verfcheurd . Daarentegen herinner ik mij nog de godsdienitige

TE PALERMO .

243

feesten der wilde brullers in de onontgonnen bosfchen van

Noord-.4merika, als ook zekere zamenkomiten op Malta en

Sicilie, bij welke perfonen en vermaken die oorfpronkelijkheid van karakter hadden, welke men nimmer weder vergeet,
maar die zich onuitwischbaar in her geheugen prenten . Sicilil, bij voorbeeld, waar wij ons thans bevinden , is , zelfs
nu nog, een van de opmerkelijkite landen der wereld, door
bet originele van deszelfs zeden en handelingen .
,, Te Palermo wilde, weinige jaren geleden, zekere Mar .
kies aan zijne zuster , die met den Prins V A N v. . . . in her
buwelijk getreden was , een prachtig feest geven . Deze
broeder was op den Prins, wien de bruid een aanzienlijk
huwelijksgoed aanbragt, en die de fa :nilie door her uiterlijke
van een vermogen, meer fchitterend dan wezenlijk, misleid
had, niet weinig gebelgd . Hoe zich nu over dit bedrog to
wreken7 Hoe den man to doen gevoelen, dat de fchijn, van
welken hij zoo zeer partij had weten to trekken , z1jne nieuwe verwanten niet verblindde? De Markies, die een originele kop was, kreeg den inVal, om feestmaai en bal in eene
langdurige mystificatle, misfchien van averegtfchen fmaak,
maar uiterst dramadsch , to veranderen.
„ Her palels van den feestgever fchitterde van lichten ;
bloeijende oranjeboomen itonden op de trappen ; in de vestibule zag men lange rijen van bedienden in kostbaren dos en
met brandende toortfen in de handen ; bloem- en wierookgeuren wafemden in de marmeren gewelven . Plotfeling echter
verdween dit bekoorlijke tooneel , en maakte pleats voor eene
doodfche tooververtooning ; de toortsdragende bedienden waren eensklaps aan bet oog onttrokken , en een gordijn, dat
v66r hen nedrviel , vertoonde den verbaasden aanfchouwers
eene akelige fantasmagorie . Her waren nu eens wonderlijke,
dan weder droevige gedaanten, welke eene juiste naboorfing
en gezigtsbedrog als levend vertoonde ; C U P I D 0 op eene
geldkist, die hem tot zegekar diende ; bet karikatuur-portret
van den Prins ; vervolgens eene reeks van tooneelen, die den
doodendans herinnerden , en eenige zonderlinge figuren , welke, op eene geestige wijs, de gelijkenis aanboden van de
meest bekende perfonaadjen nit Palermo . Men had de verbazing en den fchrik der vrouwen moeten zien , de gramfchap van zekere gehuwde mans , die aan hun eigen beeld
niet ontkomen konden ! Daarna ging her gordijn weder op ,
en her geweif werd op nieuw verlicht . Doch ook dit was
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flechts eene verandering van decoratie . Een als van den hemel komende glans verfpreidt zich in bet rondo Doorfchijnende gaasfchermen maken een luchtperfpectief van nevel .
achtige beeldgroepen aanfchouwelijk, welke de fchrandere
ontwerper van bet corps de ballet der Opera to Palerfno den
Markies geleend had ; een drom van liefdegoodjes, in derzelver klasfieke naaktheid, herinnert de lieftaligfte verdichtfelen der heidenfche fabelleer ; geheel een yolk van nimfen
zweeft de bruid to gemoet ; een met bloemen bedekte en met
wijnloof omkranste wagen ontvangt haar als in zegepraal .
Op denzelven gezeten, beweegt zij zich voorwaarts, omgeven door eenen zwerm van danferesfen en van rozenftrooijende kinderen . Het was een tafereel, 21s van B o u c a E K in
z ijnen beaten tijd .
„ Het bal werd, onder deze lagchende voorteekenen, in
de groote zaal geopend. Overmatige onkosten , die waarfchijnlijk verfcheidene jaren der inkomften van den Markies
verzwolgen badden, konden alleen hem de middelen tot bet
daarftelien dier zonderlinge, maar prachcige dwaasheden verfchaft hebben . De waskaarfen, die de cirkelvormige balzaal
van licht voorzagen, waren nergens to zien : in de holte van
kristallen zuilen, welke bet plafond onderfteunden, verborgen, ftroomden zij eene foort van tooverlicht nit over de
groepen der danfenden . Vervolgens, alsof de wonderlijke
gastheer plotfeling eene droevige waarheid op de liefelijkfte
begoocheling wilde doen volgen, zonk de vloer, onder nagebootst gehuil, weegekiag en gekrijsch, hetgeen uit daartoe
ingerigce koperen werktuigen voortkwam, met al de danfers
in een donkey keldergewelf, hetwelk de werkplaats van v u LK A A N fcheen to verbeelden : zware hamerflagen klonken op
bet ijzer ; bruinkleurige Cyclopen deden den reusachtigen
biaasbaig al knarfend werken ; V E N U s echtgenoot zelf, een
wanftaltige revs , als 't ware bet zinnebeeld der huwelijks .
wederwaardigheden, bewoog in zijne lompe vuisten den ontzaggelijk grooten nijptang. De bedoeling van den eigenaar
was klaarblijkelijk : de vrouwen fchreeuwden ; mannen en
mlnnaars vonden de fchercs alleronvoegzaamst ; maar nergens
kunnen zij eenen uitgang ontdekken . Ook hilt weldra eene
nieuwe , niet minder wonderbare tooneelverandering bet misnoegen der gasten .
„ V V L K A A N en zijne werkgezellen verdwijnen, en, daar
geheel de onderaardfche zaal nu langzaam weder in de hoog .
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to rust, zien zij, die er in zijn, zich zachtelijk opgevoerd
tot aan eene galerij en hoog terras, overfchaduwd door een'
diet onmetelijke Siciliaanfche wijngaarden , waarvan her loof
tot doorfchijnende gordijnen dient, en welke zaal van groen,
to gelijker tijd , door daarin opgehangene kaarskroonen en
door den zachten glans der voile maan veriichc words .
„ Men zet zich neder aan tafels , die op her terms gereed
flaan : her meal was allerfierlijkst opgedischt : reeds begon
men den gastheer bet grillige van al die gedaantewisfelingen
en der kostbare fpotternijen, welke hij zich veroorloofd had,
to vergeven . De marmeren tafels waren met de uitgelezenfle
fpijzen en zeldzaamfle lekkernijen bedekt : alle zinnen gevoelden zich geflreeld ; de glimlach herleefde op alter lippen .
Doch toes men nu de fchotels wilde aanfpreken , veranderden de opgewekte hoop en goede luim in verbazing . Bene
allerbeerlijkfie pastei, waarvan her mes bezig was eene diepe
wodde toe to brengen, verfchrikce her gezelfchap door eenen
flag als die van een pifloolfchot , en verdween daarna tot
niets . Ben gelei , welks fmakelijke kleur slier opmerking
tot zich getrokken bad, vatte vuur en verteerde zichzelf,
zoodra men er den lepel in flak . Eene jonge dame, wier
verbazing tot vrolijken moedwil overiloeg, wilde ras eene
perzik grijpen, welker gloed en waas haar aanlokten : de
perzik was een belle, broze bol, waaruit eene hagedis to
voorfchijn kroop, dat onfchadeiijke diertje, hetweik in buns
tile landen bet voorregt heeft de meeste vrouwen to doen
fchrikken . Midden op de tafel verfpreidde een ontzaggelijk
gebouw van pasteiwerk een' appetijtelijken geur, die fcbeen
to bewijzen, dat bier ten minute geen bedrog verborgen was ;
doch naauwelijks was in een' van deszelfs muren eene bres
gemaakc, of eene geheele vlugt kleine, in die zonderlinge
kevie opgeflotene vogeltjes flormde naar buiten en verfpreidde zich klapwiekend in de luchc .
„ De optelling van al de begoochelingen der natuurlijke
tooverkunst, welke de beer des huizes uitgedacht bad om
zijne gasten to verfchalken, zou al to lang worden : fommlge
Bier grappen hadden zelfs iets wreeds . De meeste gevogelten, in welke vork en mes zich een' weg baanden , en die,
met de vereischte gelei of faun overdekt, ter voordiening gereed fchenen to liggen, waren levend . Bet arms Bier, zich
gekwetst voelende, gaf een' fchreeuw, fprong met infpan .
ning zijner krachten overeinde, en, onder bet huppelen op
MENGELW. 1839, No. 4 .
P
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de tafel zijne vleugels fchuddende, deed bet de fans , of wat
bet anders ten kuras gediend had , wijd en zijd over de gasten in bet rond vliegen . Ongetwi;feld had eenig verdoovend
middel , een pair druppels laudanum , bet in den flaat van
verftijving gehouden, en een ligt verbreekbare draad bet op
denfchotelbvestigd,to dat epijnbetwkte nbetzijn
nen brozen band deed losfcheuren . Evenwel op dit bedriegelijke mail volgde er een wezenlijk, hetwelk de gasten eenigzins fchadeloos flelde , zonder daarom volkomen aan de mans
hunne befpatte kleedij , of inn de vrouwen haren verfiensten
tooi to doen vergeten . Men Barn eindelijk genoegen in verfchalkingen , welke zich onder zoo velerlei fchrander uitgedachte gedaanten vertoond hadden, en begon uit nieuwsgierigheid in bet fchouwfpel behagen to fcheppen . Nog eenen
langen tijd zag men beurtelings , alwat de kunst door gezigtsbedrog aan gedrogtelijke of liefelijke zinsbegoochelingen fcheppen kan, voor bet verbaasde oog verfchijnen . Ben oogenblik was er, waarop al de dames, met doodskleur overdekt,
zoo vele akelige lijken fchenen ; een ander, waarop elk van
haar plotfeling met eenen krans en ruiker der keurigile bloemen verfierd fcheen .
,, Ten flotte werden op een fchonwtooneel, hetwelk als
door tooverkracht in bet midden van den flottuin oprees, aan
de bruiloftsgasten verfcheidene fchertfende voorftellingen gegeven, waarbij kleine, grappig gekleede marionerpoppen de
verborgene handelingen en geheime ondeugden der voorname
lieden van Palermo nabootfend gispten . Het fchaterend gelach , 't welk deze karikaturen deden opgaan, was niet zelden doormengd met uitroepen van toorn en verwenfchingen
van den kant dergenen, die zich to hard getroffen voelden .
Verfcheldene der aanwezigen waren onbehendig genoeg out to
kennen to geven, dat zij zich in eenig beeld herkenden, en
zich dus zelven aan to klagen . Ook kwam deze fpottende
wrack, welke den fchranderen uitvinder een goed gedeelte
van zijn vermogen gekost bad , hem weldra daarenboven zijn
leven to kosten . Reeds des anderen daags ontving hij meer
din twaalf uitdagingen, zoo hoogelijk achtte de adel van
Palermo, anders niet zeer flrijdzuehtig van aard, zich door
den Markies beleedigd . Hij getroostte zich dapperlijk de gevolgen zijner fcherts , en bezweek in bet derde duel .
„ Zoek nu eens onder de volken, die aan cene regelmatige
befchaving onderworpen zijn , deze weelderige verbeeldings .
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vruchten, die uitfuitend eigen fchijnen aan warme luchtfheken, werkeloos levende natien en willekeurige wetten . At
de zwaarte uwer ftrenge en ftijve befchavlng nit bet Noorden is noodig geweest, om aan bet eiland Malta deszelfs
eigenaardig karakter to ontnemen ; Malta, zoo long Sicslies
mededinger in uitgelatene vrolijkheid , zorgeloosheid en ongedwongenheid . O ! wat . zou la Yallette thans treurig voorkomen aan die dappere Maltezer Ridders, indien bet bun
vergund ware, nog eenmaal uit hunne graven op to ilaan 1
Geene tweegevechten en heerlijke degenflooten meer ; geene
fchakingen ; geene met fchranderheid to befluren intriguen ;
geene galante zegepralen ; geene ferenaden , welker accompagnement zwaardgekletter was . Orde, regelmatigheid, flilte
vervangen dit apes , moor vergoeden bet niet . Welvaart zal
nimmer zoo veel waard zijn als poi:zij . In dat gelukkige
tijdperk was llders familiegefchiedenis een roman ; een dog,
op Malta doorgebragt, leverde ftof voor Lien tooneelfpelen .
Luim, verbeeldingskracht, liefde voor bet wonderbare,
zuchc naar avonturen, alle hartstogten gistten beurtelings,
en drukten op de bevolking des eilands eenen bijzonderen
flempel, then men elders vruchteloos gezocbt zou hebben ."

DUITSCHE DOMHEID OF - KLEINGEESTIGHEID `:'

(Inleiding eener zoogenaamde Recenfie van eene HoogduitJche
vertaling van den j o H A N D E W I T van onzen Landgenoot

BlRtter fur literarifche
Unterhaltung, 15 Dec . 1. 1 .)

P . S I M O N s , voorkomende in de

„ Sedert zich de Nederlanders, ook in bet letterkundige,
van Duitschland gefcheiden en op eene zelffiandigheid annfpraak gemaakt hebben, die met hunne flaatkundige betrekking fchier noodwendig verbonden fcheen , is hunne Letterkunde in een Heeds armer en kommerliiker betlaan verzonken ; zii is als eene Volkplanting, die tegen boar Moederland
aanleunde, maar in vriiheid niet gediien kan . Is dit bovenal
in de Poezii allerdnideliikst, en bieden de voortbrengfels der
Hollanders in de Wiishegeerte . in de Godgeleerdheid enz . atgemeen datzelfde treurige refultaat, zoo fchijnt evenwel de
Gefchiedenis niet z66 geheel en in dezelfde mate ten onder
to zijn gegaan ; offchoon zulks geenszins in flaat is , bet geP2

wi
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brekkige in de genoemde wetenfchappelijke vakken to vergoeden, of bet algemeen uitgefproken oordeel to verzachten . - Wij hebben dezer dagen van (v A N) K A M F B N eene
Gefchiedenis der Nederlanden ontvangen, die verdienden lof
bekomen heeft ; intusfchen komt daarvan een Met gering deel
toe nan zijne Duitfche vorming . S I M o N s kan tegen hem op
verre na niet opwegen, hoewel hij tot de werkzaamfte en
aanzienlijkite Historici zijns Vaderlands behoort, en bet voor
ons liggende werk kan , in weerwil van deszelfs verdienftelijke zijde, in zijn geheel niet dan een zeer ongunftig denkbeeld verwekken van den geest en de kunst, waarmede in
Nederland de Gefchiedenis wordt behandeld . - Zij ook de
f'offelijke gehalte des works over 't geheel verdienflelijk, de
historifche zin des Schrijvers, daarentegen, en zijne kunst
van daarftelling, ftaan op een' des to lageren trap ."
[Wij maken geene noten op eenen tekst, die, fchier in elken regel, bij Nederlanders, zijne eigene wederlegging met
zich brengt . Zoo dom ea zoo kleingeestig is onze Lanflaard
waarlijk omtrenc zijne Duitfche brooders Met . Wat zeg ik 1
Gave de Hemel , dat wij , minder toegevend omtrent hen,
een heirieger van hurne zoutelooze producten onvertaald lieten ! Onze Letterkunde, die nu , door partijdige vooringenomenheid, met verbastering words bedreigd, zou daar, inoorfpronkelijkheid en degelijkheid, we! bet meest bij winnen .]

HOE

VER

GAAT DE ONKUNDE OF ONBESCHAAMDHEID VAN
EEN' FRANSCHMAN NIET

E.

S o U V E S T R E, een hedendaagsch Fransch Romanfchrijver , behaagt bet, in een verhaal , voorkomende in de Revue
des deux Mondes, Fevr . 1839, bij gelegenheid van de befchrijving eener bijeenkomst van Sansculottes tijdens bet Sehrikbewind, ter nedr to flanfen : „ Hot meerendeel rookte, dronk
,, of fpeelde. Eenigen liepen halfnaakte vrouwen achterna,
» die fchaterend hen ontweken ; men hoorde niet dan vloe» ken , glazen klinken, ontuchtige liederen en luidrucbtig
„ kusfen ; men zou gezegd hebben, dat men op een Concert
„ to 1lmflerdam was," (on erit dit un mufico d'Amlerdam .)
- In welke kit mag die fraaije Mijuheer S O U V E S T R E zich
wel bevonden hebben! . . .

LIELKUNDIGE UPMERKING .

209

ZIELKUNDIGE OPMERKING.

Zeldzaam is bet, dat vrouwen, welke hare eer verloren
hebben, niet nog datgene weten to waarderen, waarvan zij
niet meer in ftaat zijn delve bet voorbeeld to geven . Er
beftaat meer hartstogt en noodloctigheid bij haren val, dan
bij den man plaats grijpc : bij haar fpruit bet kwaad regtftreeks nit bet gevoel, en heeft niets gemeen met den geest ;
naar gelange haar val dieper is, berekenen, zij then minder,
maar doen den fprong met geflotene oogen . De mannen,
daarentegen, geven zich reden van het kwaad, en komen
tot de ondeugd langs den weg van wijsgeerige redenering .
Wel is waar is de terugkeer voor den man en de vrouw fchier
even moeijelijk : maar de eerfte is trapswijze langs eene zachte
helling neergedaald, en denkt niet meer aan den verlaten'
berg ; cerwiji de andere, plotfeling nedrgeftort, den blik nog
van tijd tot tijd op de hoogte vescigt, wear zij eenmaal ftond .
Moge bet dan al geen berouw aiju , bet is voor 't minst een
aandenken, en bet baart haar een weemoedig genoegen, zich
to verplaatfen in vroegere dagen ; even gelijk wij, in fpijt
van ons ongeloof van rijpere jaren, behagen feheppen in bet
herdenken van de onfchuldige vroomheid van onzen kinderlijken leeftijd .
OP WELKE WJJZEN MEN AL COMPONEERT.

G L u C K moest zich , zoude zijue verbeeldingskracht fterk
en helder zijn, naar buiten begeven ; dear, in frisfche lucht
en door de zon befchenen, zette hij zijne piano neder, met
twee flesfchen champagne bij zich, en fchreef zijne beide
Iphigenia's, de klagt van Orpheus, en de vermetele liefde
van Paris .
S ART I , daarentegen , had, om to kunnen componeren,
eene groote, duiscere, flechts door eene lamp flaauw verlichte kamer noodig ; zijne fchoonfte muzikale gedachcenvielen hem in de flute van den nacht in : zoo ontftonden zijne
beroemdfte Aria's en Rondo's .
S A L I E R I moest, om rijkdo n aan zijne denkbeelden to
geven, uitgaan, de woeligite ftraten der flad doorwandelen,
en bonbon eten , waarbij bij altijd eene lei en griffie in de
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hand hield , om, wat hem inviel, op to fchrijven , ten einde
z66 de ge'lukkigfle ideen , die hem voor den geest kwamen ,
ter loops to kunnen bewaren .
P A E R fchreef , terwiji hij met zijne vrienden praatte en
fchertfte, met zijne vrouw kibbelde en zijne kinderen be.
flrafto , of zijne dienstboden beknorde, Camilla, Sargines en
Achilles.
C I M A R O S O moest veel geraas om zich hebben, en arbeidde het liefst in vrolijk gezelfchap . Zoo ontflonden zijne
Horatiers en Curiatiers en zijn Marlage fecret, dat, be.
houdens eenige klein feilen, een zijner beroemdfle werken is .
S A C C H I N I kvn zijne melodie niet vinden, wanneer hr]
niet bij zijne geliefde was en zijne kleine kacten niec om hem
heen liepen .
P A E s I E L L o moest ce bed liggen, wanneer hij wilde componeren ; de Molinara en andere meesterwerken van dezen
onnavolgbaren Toonkunflenaar ontflonden op deze wijze .
Z I N G ARE L L I las , v6 6r hij zich aan de piano zette om
to componeren , eenige bladzijden nit enen ouden Kerkvader
of een Latijnsch Dichcer ; na dit gedaan to hebben, componeerde hij , in minder dan vier uren , een geheel bedrijf van
den Pyrrhus of van Romeo en Julia .
H A Y D N zat flit in zijnen leuningfloel , als zijne grootfche
gedachten hem voor den geest zweefden ; maar hij moest
den ring, door F R E D E R I K 11 hem eens ten gefchenke gegeven, aan den vinger hebben, wilde hij dezelve fchoon
en duidelijk voordragen .
AANPLAKKINGEN EN ANDERE WJJZEN VAN AANKONDIGING

T

TE LONDEN .

e Parijs vindt men menig huis, van boven tot beneden,
befchilderd en befchreven met een catalogue raifonni van al
de artikelen, welke in onbeduidende, binnen hetzelve geplaatfle, winkeltjes verkocht worden . En menigmaal vindt
men op den eenen ,Seine-oever aanplakbiljetten geplaatst, die
men gemakkelijk van den anderen oever lezen kan, zoo overmatig groot is de druk . Doch hoe verre laten niet, in de
kunst van adverteren , de Engelfchen hunne Franfche overburen achter zich ! Reeds verfcheidene mijlen ver , eer hij to
Londen komt, kan de reiziger aan de fchuttingen en omtui-
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ningen l.ezen, waar hij fchoenfmeer, flerken drank, kleederen fchoenmakers vinden kan, en alles cheap ! cheap ! (goedkoop.) De I-Ieer woo D , toen hij tot Parlementslid gekozen werd , liet den voorbijgangeren briefjes in de hand floppen, en hen, als dankzegging, uitnoodigen, om zijnen jenever, brandewijn, rum enz . ce koopen . - Een verloopen
huurkoetfier plaatfle op her onderflel van zijn rijtuig eene
ontzaggelijk breede en hooge vierkante kast , bekleedde dezelve geheel en al met aanplakbiljetten, en reed daarmede den
ganfchen dag flapvoets door de flad rond . Hij vond vele navolgers, onder anderen eenen hoedenmaker, die eenen hoed
in de (lad deed omrijden, zoo groot, dat hij er met zijnen
geheelen winkel en huisgezin plaats in vond . Evenwel wordt
ook hij tegenwoordig door eenen zoon van E S C U L A P I U S
overtroffen, die eene houten Obelisk, voor welke de fleenen
naald , die men twee jaren geleden met zoo veel kosten to
Parijs heeft opgerigt , zich bijna zou moeten fchamen , door
de flad laat toeren , bekleed met eene monfterachtig groote
aankondiging. - Dar annonces en katalogusfen bij de inwoners aan huffs gezonden of aan de huisdeuren geplakt
worden, gebeurt zeer dikwijls . Ondertusfchen heb ik geen
eclatanter aankondiging gezien , of liever gehoord , dan die
van den Weekly Mesfenger. Een rijtuig, met twee paarden
befpannen, zat vol trompetters , en werd door een pear dozijn mannen gevolgd , die aan lange flokken groote houten
borden droegen , waarop de aankondigirg gefchreven flond .

EEN KIND ALS COMPOSITEUR VOOR KINDEREN .

Iwelk
n her tweede Deel van
werk nit eene keur van gemakkelijke flukken tot oefe .
K A L K B R E N N E R'S Clavierfchule,

ning in bet fpelen d quatre mains beflaat, en berekend is ,
her gehoor en den fmaak der kinderen to yormen, liefde voor
de muzijk bij hen to wekken, en hun aanleiding to geven
tot zuiver gevoel voor de maac, leest men de volgende belangrijke mededeeling : „ Daar ik meniginaal verlegen was,
• hoe best flukken to componeren , die voor de kleine banden der kinderen gemajtkelijk genoeg mogten zijn, nam ik
,, tot dat oogmerk muzijkflukken, welke mijn zoon, die thans
„ acht jaren oud is, gecomponeerd had ; welk kind federt zijn
„ derde jaar, toen hij de noten nog niet kende, eene leven„ dige zucht tot her componeren lief blijken . Zijne originele
• denkbeelden en her gevoel in zijne melodien maakten zijne
„ compofitien inzonderheid van waarde . De kleinte zijner ei• gene handen deed hem daarbij alle pasfagien vermijden, tot
„ weiker uicvoering eene grootere wijdte van greep vereischc
„ zou geworden zijn ."
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Len Heer, die eenige vertimmeringen aan zijn huis moest
laten doen, ging op zekeren tijd eens zien , of de karwei
goed vorderde, en, een aantal fpijkers tusfchen fpaanders en
krullen ziende liggen , zeide hij tot den timmerman : „ Wanneer gij die fpijkers niec bergt, dan zullen ze zeker alien to
zoek gaan . ' - , Neen ," antwoordde bias fpij kerbewaarder , „Mijn Heer zal ze alien op de rekening vinden . "
HET STERVENDE KIND .

Mijn moeder, ik ben krank ! - De zon zinkt reeds ter neder ;
p , laat mij rusten aan den boezem , die zoo feeder
Mij heefc gevoed , gelaafd ! - Wees , dierbre, niet beducht
Verberg dien wrangen train, weerhoud dien droeven zucht !
'k Ben koud : zie om ons been ; 't words ailes aaklig zwart !
Maar, als ik infiaap, o wat vreugd voelt dan mijn hart !
Ik zie door 't blaouw azuur een' blinkend' Engel komen
Wat blijde zaligheid is 't mij, aldus to droomen!
Hoort gij geen zucht gezang u thans in de ooren dringen?
't Zijn toonen zoo als we eens daarboven zullen zingen .
Zie, de Engel klapwiekt ; zie, hij lacht mij vriendlijk aan ;
Hij fpreekt mij toe, en blijft aan mijne zijde ftaan!
War fchoone kleuren zie 'k, mijn moeder! welk een glans!
Zie, de Engel fiert mij 't hoofd met eenen bloemenkrans !
Krijg ik die vieuglen ook voor 't droef en aaklig fterven?
'k Wil dan om dat bezit de vreugd der acrd' wel derven .
Zeg, waarom drukt gij mij zoo droevig in uwe armen?
Waarom zoekt gij zoo teer mij aan uw borst to warmen?
Waarom die heete train op uw zoo bleeke wang?
'k Bemin u, moederlief, 'k min u mijn leven lang !
Maar zeg mij , 'k fmeek bet u , waartoe die bictre fmart ?
Als ik u lijden zie, helaas 1 lijdt ook mijn hart .
'k Ben krank en mod getobd ; o, itrek gij mij tot hoeder !
Zie, de Engei kust mij 't hoofd, - ik ferf! Vaarwel, mijn
moeder !
Naar bet Deensch van H . C . A N D E R S E N .
Rotter•darn .
L . T.
No. I I. Mengelw . bl . 64 . reg. x . leze men : tijden, van.

aid . reg . 13 . des leeuwa..
hl . 69 . reg. 9 v. o. : zouden .
hl. 89 . reg. 25 : gezocht,
hl. 96 . reg . 6 . NORTON .
bl . 97- reg. 5 : vijandelijk .
bl . xoo. reg . ix v . o. : Verlustig' .

MENGELWERE. .
DE HOOGE WAARDE,

WAARIN DE LANDBOUW BIJ DE

OUDSTE BESCHAAFDE VOLICEN STOND, EEN BEWIJS VAN DESEELFS WELDADIGEN INVLOED
OP DE BESCHAVING VAN HET MENSCHELIJEE LEVEN .

Door
N . E . ERNST VETTEN,

Predikant to Renesfe en Noordwelle. (*)
Under alle kunften , M . H . , door het menfcheiijke vernuft uitgedacht, bekleedt de Landbouw cenen hoogen
rang . Welverdiend heeft h# zich gemaakt bij de menschheid, die het eerst haar heeft uirgevonden . Doch de
geboorte van den Landbouw ichuilt in het duister. Men
kan het jaar noch den dag bepalen , waarin die edele
kunst een' aanvang nam . Zij is echter bijkans zoo oud
als het menschdom . Welligt deed een gelukkig Coeval
haar geboren worden ; de dagelijkfche behoefte verzekerde
haar voortdurend beftaan , en bet menfchelijke vernuft ,
begeleid door de ervaring, was geftadig aan hare volfnaking werkzaam . Nog bloeit op aarde de Landbouw als
een weldadige genius des menschdoms , en zal eerst dan
den doodfnik geven , wanneer de laatf}e mensch op deze
wereld zal hebben opgehouden to beftaan . Ten alien
(*) Voorgedragen in een landelijk Departement der Maatfchappij : Tot nut van 't 41gemeen . Door de Schrijver van
dit ftuk oorfpronkelijk geen he& minfle voornemen had tot
de openbare uitgave, heeft hij nagelaten, de plaatfen derpuden, bier en door vermeld, naauwkeurig aan to halen ; het.
geen dan ook minder noodig is . Het onderwerp ware, zijns
inziens, eene meerdere oncwikkeling waardig, dan bier go .
geven is of kon gegeven worden .
1MIENCEL W . 1839. NO . 5 .
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tijde zal de Landbouw befchouwd worden als eene voorname zenuw van den Staat , als een groote zegen der
volken en als een der edelfle van alle menfchelijke bedrijven en hanteringen . Nimmer zal men, hetzij in de
paleizen der grooten , hetzi3 ilA de flulpen der armen ,
den lof van den Landbouw hebben voldengen, zoo lang
het gezonde en voedzame brood de geliefkoosde en tevens
onontbeerlijke fpijze van alle rangen en flanden van menfchen zal uitmaken .
Thans mag de Landbouw echter die hooge hulde niet
meer ontvangen , welke dirt edel bedrijf zoo waardig is
to worden toegezwaaid, nu het wel nog veel en velerlei
nut en voordeel aanbrengt , maar nogtans in de befchaafde wereld niet meer then dadelijken en zigtbaren
invloed uitoefent op de ontwikkeling van den redelijken
en zedelijken aanleg des menfchen i welken het vroeger
©nmiskenbaar heeft gehad. Om uit dit oogpunt de hooge
waarde van den Landbouw to leeren kennen, moet men
tot de grijze oudheid opklimmen . Opent de gefchiedrollen
der oudile volken, en zij doen u den Landbouw befchouwen als de eerfte en voornaamfte oorzaak van de
befchaving des menschdoms ; als daa bedrijf, hetwelk
den eerflen hoot gegeven heeft , om den nrensch tot . een
mensch to maken , en hem de zoete vruchten der ontwikkeling van zijnen bovenaardfchen aanleg en de aangenaamheden der gezellige zamenleving to doen fmaken .
Het is van die ziijde, dat ik u in dit uur den Landbouw ter befchouwing wil aanbieden. Mijn onderwerp
aunt echter evenmin door nieuwheid uit, als de antwikkeling zich door volledigheid zal aanbevelen . Doch
waarlijk, bij de menigte van redevoeringen en verhandelingen , welke er in onzen tijd gedaan worden , kan de
niet-nieuwheid van een onderwerp niet langer tot een
gebrek warden aangerekend ; terwijl van eenen verhandelaar, die binnen eene zekere tijdruimte beperkt is ,
niet die volledigheid kan gevorderd worden , welke men
billijk van eenen fchrjver eifchen kan . Ik zal dus
flechts de ruwe omtrekken leveren van een tafereel . het-
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welk bij volledige uitwerking misfchien de Ilof van een
dik boekwerk zou kunnen opleveren . Intusfchen hoop
ik , dat ik u eenige oogenblikken aangenaam zal bezig
houden ; u, die of zelf den Landbouw uitoefent , of
u, die met mij een hartelijk deel neemt in al wat den
Landbouw betreft. Hoort mij dus met toegenegene aandacht, nu ik tot u fpreken zal over de hooge waarde ,
waarin de Landbouw bij de oudfle befchaafde holken
Jlond, als een bew%7s van deszelfs weldadigen inyloed
op de befchaving van het menfchel~fte levee .
Gij bemerkt dus, G . H . , dat mijne rede twee hoofdpunten bevatten zal . Vooeeers4 bet onderzoek naar de
hooge waarde, waarin de Landbouw bij de oudfte volken der befchaafde wergild ilond . Ten tweede, de nafporing van de reden dier hooge waardering ; hetwelk
ons ongetwijfeld tot dit refultaat brengen zal : dewijl
men bemerkte , dat de Landbouw zulk eenen heilzamen
invloed had op de befchaving van het menfchelijke leven .
De volken der oudheid kunnen wlj als meerder df minder befchaafd befchouwen , naarmate der meerdere of
mindere ontwikkeling van hunnen redelijken en zedelijken aanleg ; naarmate hunner meerdere of nil'ndere
zucht voor bet maatfchappelijk en gezellig leven ; naar
mate hunner meerdere of mindere bedrevenheid in allerlei nuttige kunften en wetenfchappen . BU bet woord
befchaafd moeten wij evenwel niet denken aan eene befchaafdheld, zoo als wij die in onze verlichte eeuw kennen. Neen, wanneer wij aan de Ouden befchaafdheid
toekennen , dan befchouwen wij hen in betrekking tot
bet licht van kennis en wetenfchap , dat hen beftralen
kon , en in vergelijking met de ruwe onbefchaafdheid
van andere natien , die met hen to gelijker tijd Ieefden .
Want vele volken droegen nog alle blijken van wildheid
en barbaarschheid , terwijl andere reeds aanmerkelijke
voortgangen in de befchaafdheid gemaakt hadden . Doch
wij vii,den juist bij die natien , welke zich met de jagt
en visfcherij geneerden , en in holen of onder ruw opgeflagene tenten Ieefden , de meeste woestheid van zeQ 2
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den ; terwijl wij order hen, die den Landbouw hanteerden , reeds veel meer befchaafdheid en menfchelijkheid ontdekken . Ik bemerk echter , dat ik met datgene
begin , waarmede ik eindigen moest . Welaan , vestigen
wij bet oog op die volken , bij welke de Landbouw in
hooge waarde was, en die door alien , welke der zake
kundig zijn , voor de meest befchaafde der ganfche oudheld geacht worden . Doen wij onderzoek naar de hooge
waarde, waarin de Landbouw ftond bij de Egyptenaars,
de Hebreers , de Perzen, de Grieken , en de Romeinen .
Reeds dat onderzoek zal ons doen ontwaren , dat de
Landbouw als een weldadige Engel op aarde is nedergedaald, om , gelijk P Ii I D I A S uit den ruwen marmerklomp den Olimpifchen Jupiter, uit den ruwen mensch
den befchaafden burger en huisvader to vormen .
Onder alle landen van den aardbodem is Egypte
bet fpoedigst befchaafd geworden . Daar bloeiden reeds
in de grijze oudheid een aantal kunften en wetenfchappen . Daar was reeds vroeg eene welgeordende ftaatsinrigting . Daar , op deszelfs eenzame vlakten , getui ;en
nog de Piramiden van de vorige noeste vlijt dezes yolks .
Vraagt gij nu, welk hun voornaamfte bedrijf was ? bet
was de Landbouw . Geen wonder , de jaarlijkfche overftrooming van den Nijl fchonk aan hunne landerijen
eene vruchtbaarheid, welke bun honderdvoudig de geringe moeite beloonde , die zij tot bet beplanten en bezaaijen van den grond aanwendden . Op den Landbouw,
die hun zoo vele voordeelen aanbood , die hen van alle
andere volken onafhankelijk maakte, waren uan ook
hunne Godsdienst eu Staatkunde gegrondvest . Geen
middel door deze aangeboden , lieten de eerfte ftichters
van den Egyptifchen Staat onbeproefd, om bet yolk de
grootfte genegenheid voor den Landbouw in to boezemen . Daar was bijna geene Godheid in Egypte , of zij
ftond met den Landbouw in naauwe betrekking , inzonderheid de twee voornaamfte Godheden , o S I R I s en
I S I S . O S I R I S was bet beeld van den 1\Tijl, wanneer
hij overvloeit en den bodem melt , maar ook even zeer
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bet beeld der Zon , als de bewerkfter van den jaarlijkfchen groei en bloei der veldgewasfen ; terwijl i s i s bet
beeld was der vruchtbare aarde .- Ook toonde zich niet
minder de Staatkunde gereed , om den Landbouw aan to
moedigen en to begunftigen . Hoe diepe verachting werd
her yolk ingeboezemd tegen bet herdersleven, omdat hetzelve van den akkerbouw aftrok ; eene verachting, die
zich reeds ten tijde van den Aartsvader J A C 0 B in hare
ganfche kracht vertoonde , en nog in de dagen van H ER 0 DoTu s ,
ten minfte omtrent de zwijnenhoeders ,
voortduurde . Voor onrein zelfs werden de herders in
Egypte gehouden ; door geene huwelijken mogt men zich
met hen vermaagfchappen , en zij waren in gelijke mate
veracht als tegenwoordig nog de Paria's in Indie. Neen,
daar is geen yolk , hetwelk grooter ingenomenheid met
den Landbouw liet blijken , dan her Egyptifche. Maar
daar is ook Been yolk, hetwelk in korter tijd grooter
reuzenftappen gemaakt heeft in bet uitvinden van nuttige kunften en wetenfchappen , en in bet daaritellen van
eenen welgeordenden ftaat ; terwijl er dus ook geen yolk
is , hetwelk ons duidelijker vertoont , welk eene kracht
de Landbouw gehad heeft , om onbefchaafde menfchen
to polijsten en to veredelen .
Wenden wij nu bet oog naar dat uitverkoren yolk van
God, hetwelk zoo lang in .Egypte zich opgehouden,
en grootendeels aan Egypte deszelfs aanvankelijke befchaving heeft to danken gehad . Gelijk de flichters van
bet Egyptifche rijk , zoo grondde ook m o z E s , die onderwezen was in al de wijsheid der Egyptenaren, den
jeugdigen Staat der Hebreers op den Landbouw . Was
Palestina een zeer vruchtbaar land-, ja, gelijk bet in
dichterlijken ftijl genoemd wordt, overvloeijende van
melk en honig , hij wilde dan ook , dat zjjn yolk een
yolk van landbouwers zijn zou . leder Israeliet moest
dus landbouwer zijn ; ieder moest zijn' eigen' akker hebben , waarvan de vruchten hem en zijn huisgezin konden
voeden , en die, zelfs bij de hoogfte welvaart en rijkdom , het voorwerp zijner voornaamfte zorgen wezen
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moest. Ook een voornaam doel vau m o z E s wetgeving was , den Landbouw aan to moedigen en to begun
ftigen . Vandaar ook de inftelling van bet Pinkfterfeest,
- het oogstfeest - om , als 't ware , aan den Landbouw een godsdienftigen tint to geven . Vandaar, dat
de Landbouw , door alle tijden heen, in Israel, als bet
nuttigfte en edelfte bedrijf, door verfiandige regenten werd
aangeprezen. Vandaar , dat s A L o M o , die zelf menigmaal aan de bezigheden des velds een werkzaam deel
fchijnt genomen to hebben , het in zijnen tijd met leede
oogen aanzag , dat de Landbouw meer en meer in verval geraakte, en dat vooral jonge lieden van goeden bui
ze op bet eenvoudige akkerleven met verfmading nederzagen. Hoe hoog in eer en aanzien de Landbouw bij
s A, L 0 M o fond aangefchreven , blijkt duidelijk uit zijne
fchoone loffpxaak in den Prediker , (*) naar de vertaling van den Hoogleeraar V A N D E R P A L M aldus luidende ; Gevis, het genoegen des Landboutivs gaat alles
to boven ; een Koning is ht7, tiviens R~ft het weld is!
Order de befchaafdfte volken der oudheid bekleedden
ook de Perzen eenen voornamen rang . Grootelijks werd
almede in Perzie, zoo wel als in Egypte en Palestina,
de Landbouw geeerd en aangemoedigd. Het was daar
zelfs een godsdienftig werk, de vruchtbaarheid des aardrijks to bevorderen . Ook werd de Landbouw in Perzie
voor gene zaak van zulk een uitfcekend groot belang gehouden., dat er , van wege de Kroon , ambtenaren door
het ganfche land waren aangefleld, die den Koningg van
de wijze, waarop de akkers bebouwd werden, van tijd
tot tijd rekenfchap geven moesten . Door den Vorst zelven werd de nalatigheid en bet verzuim der tragen en
achteloozen geftra .ft , de arbeid der vlijtigen daarentegen
met aanmoedigende prijzen en gefchenken beloond . Ook
was er zekere dag van bet jaar, waarop de magtige Koning van Perzie met de landbouwers in zijn rijk den
niaaltijd hield , om to toonen , dat de voornaamfte ze(*) Hoofdft . V : 8.
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nuw van den bloei en welvaart van Perzti de Landbouw was . Zoo grijpt ook de Keizer van China, jaarlijks , op eenen feestdag , vergezeld van al de grooten
van zijn hof, den ploeg aan, om de waardigheid van
den akkerbouw, die de grondflag is van zijne hoogheid
en van 's yolks geluk , to erkennen en to doen erkend
worden. Ook was bet Z O R O A S T E R, de beroemde
Wetgever en Godsdienstleeraar der Perzen , die de wijze
uitfpraak deed : ,, Hij , die den grond zorgvuldig en
„ vlijtig bezaait, verkrijgt eenen grooteren voorraad van
„ godvruchtige verdienite , dan hij door de herhaling
• van tienduizend gebeden zou kunnen winnen ." Met
h.etzelfde regt mogen wij zeggen , dat ook hieraan zelfs
's menfchen geluk en zedelijke vohnaking verbonden zijn .
Want welk een aanzienlijk en bloeijend rijk was Perzie, in then ouden tijd, toen de Koning bet hoofd en
de befchermer van den Landbouw was ; en welk een
armzalig land, welk een zetel van domheid en armoede
en vadzigheid is bet thans , nu de ploeg naauwelijks
gehanteerd wordt, en bet land fchier woest en onbebouwd ligt !
Van de Perzen willen wij overgaan tot de Grieken,
bet vernuftigi}e yolk der aarde, hetwelk in de beoefening van allerlei nuttige kunnen en wetenfchappen bijkans tot de volmaaktheid geftegen was . Offchoon de
Grieken zich niet uitfluitend met den Landbouw bezig
hielden , zoo was toch dit voor velen hunner bet eenige
middel van beftaan . Ook beijverden zich hunne grootfte
fl:aatsmannen en wijsgeeren , om den Landbouw aan to
bevelen . Van hen zal bet genoeg zijn A R I S T O T EL E s en x E N O P H o N to noemen , die eene wereldvermaardheid verkregen hebben . Het beste yolk, zeide
A R I S T O T E L B S, is dal, hetwelk den Landbouw drift .
Terwijl X E N 0 P 1-1 0 N denzelven befchrijft „ als de voed„ filer des menschdoms , de bronwel des overvloeds, der
• gezondheid en onfchuldige vermaken , de bewaarfter
• der zeden, de fchool aller deugden ." Geen wonder,
dat een ARISTOTELES en XENOPHON den land.
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bouw zoo hoog waardeerden ; want zij wisten , dat van
den dag af, waarop in Grickenland de akkerbouw verbeterd en uitgebreid was geworden, zich ook de t1jd
had begonnen to dagteekenen, waarop bet land door
H E R C U L E s van wilde dieren gezuiverd , de zeerooverij
verminderd , de eerbied voor bijzonderen eigendom toegenomen , en de fteden zetels van gezellige orde en burgerlijke werkzaamheid geworden waren .
Doch nog meer dan bij de Grieken , die al fpoedig
bet bearbeiden van den grond aan hunne Haven overlieten , ftond bij de Romeinen , gedurende de bloeijendffe
tijdperken van hunnen Staat, de Landbouw in hoogen
roem . De wijze en vredelievende Koning N U M A P 0 MP I L I U S legde den grondflag van Romes toekomifige
grootheid , door er den Landbouw uit to breiden en to
befchermen . Hij verdeelde de landerijen , onder R 3 M uI: us aangewonnen, en maakte er gedeeltelijk vlekken of
dorpen van , welker inwoners eigenlijk werkelooze krijgslieden geweest waren , die alzoo in nuttige burgers van
den Staat , in nijvere akkerlieden , herfchapen werden .
Om hen tot den veldbouw nog des to meer aan to zetten , ffelde N U M A opzieners aan , wier post bet was ,
up deze nieuwe akkerlieden een wakend oog to houden,
en de tragen door ffrafFen tot hunnen pligt to brengen,
de vlijtigen door belooningen tot hun werk aan to moedigen . Om den Landbauw to vereeren , greep ook de
inrigting plaats , dat, bij bet uitbrengen der ftemmen in
de volksvergaderingen , de ftand der landbouwers altijd
den voorrang had boven then der fledelingen . Hierdoor
werd de Landbouw bij de Romeinen een zeer geacht en
geliefkoosd bedrijf. De voornaamffe lieden van den
Staat vonden er bun vermaak in . Nooit was ook bet
Romeinsche Gemeenebest rijker aan welvaart en bloei ,
dan toen deszelfs Veldheeren, na den lauwertak der overwinning behaald to hebb :n, de zegevierende hand aan
den ploeg floegen . Want wie weet niet, dat de ffaatsman van Oud-Rome, niet zelden zijnen purperen mantel
met-hat nederig boersche gewaad, of de oorlogsheld zij-
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ne wapenrusting met de eenvoudige werktuigen van den
akkerbouw verwisfelde, en zich daarbij grooter en gelukkiger gevoelde, dan een Vorst ? Wie weet niet, dat
LUCIUS QUINTUS CINCINNATUS bezig was met
ploegen , toen hem door boden , van wege den Romeinfchen Senaat, de hoogfte waardigheid in den Staat bet Dictatorfchap - werd aangeboden ? Ook heeft de
welfprekende c i c E R o, in zijn gulden boeksken over
den Ouderdom , breedvoerig aangetoond , dat er vooral
voor een' grijsaard , die van zijne ftaats- of krijgsbetrekkingen uitrust, geen vermakelijker bezigheid, dan bet
landelijke bedrijf beftaat . Immers alzoo doet hij , onder
anderen, in dat werkj e, den ouden C A T o zeggen : „ Was
„ nu de ouderdom van die mannen, die bun vermaak in
• den veldbouw zochten, wel ellerdig? Naar mijnoor„ deel weet ik niet, of er wel een gelukkiger ouderdom
„ zijn kan . En dit niet alleen uit befef van pligtmatig• held , omdat namelijk de Landbouw voor bet geheele
• menschdom heilzaam is , maar ook ten aanzien der
„ vermaken , waarvan ik zoo even fprak , en den ruimen overvloed van alle die dingen, die tot bet levens„ onderhoud der menfchen en de dienst der Goden be• hooren . Want onder bet beheer van goede en naar„ ftige landeigenaars zijn de wijn-, olijf- en voorraadkelders rijkelijk voorzien, en bet geheele huts is vol,
kelders
• daar men eenen overvloed heeft aan varkens , geiten ,
„ lammeren , hoenders ; en melk, kaas en honig . Ja
„ zelfs noemen de landlieden hunnen tuin eenen tweeden
„ lekkeren bout ; en de vogelvangst en jagt , die bezig„ heden ter uitfpanning, maken dit ailes nog veel fma„ kelijker . Wat zal ik van bet groen der weiden , wat
„ van de r1jen der boomen, wat van de fchoonheid der
„ wijngaarden en olijfboomen zeggen ? Met korte woor• den , niets is voor bet gebruik vruchtbaarder, niets
„ voor bet oog bekoorlijker, dan een welbebouwde ak„ ker ." Zoo fpreekt C I C E R 0 over den Landbouw .
Doch waar moest bet beer , indien ik u met al de
loffpraken wilde bekend maken , die ter ecre van dit .

222

DE INVLOED DES LANDBOUWS

edel bedrijf, bij de Romeinfche Dichters en Redenaars
aangetrof'en , en bijkans talloos kunnen genoemd wor .
den ! Zoo lang zulke gevoelens in Band bleven, was
Rome groot en bloeijend ; doch bet oogenblik, waarop
de Landbouw min geacht en verwaarloosd werd, was
ook dat van den val van Romes grootheid.
Doch waarom, en ziet daar bet tweede hoofdpunt
mijner Verhandeling, waarom ftond nu de Landbouw
bij de befchaafdfte volken der oudheid in zoo hooge
eere ? Waarom werd dit bedrijf door hunne Regenten
en Staatslieden zoo zeer in befcherming ganomen ? De.
wijl men wist, welk eenen heilzamen invloed de Landbouw uitoefende op 's menfchen befchaving, zonder welke aan geene ordelijk ingerigte Staten en maatfchappelijke verbindtenisfen kan gedacht worden . De woeste
mensch , die bijkans op ge n ho ger trap van befchag
ving ftaat, dan het wilde dier, hetwelk hij met z1jne
knods verbrijzelt, is ongefchikt voor de burgerlijke zamenleving . Dit wisten de wijzen der oudheid even zoo
goed als wij . Zij zagen bet dagelijks met eigene oogen,
wat de Landbouw al niet deed, om den ruwen natuurmensch to ontbolfteren en aan wet en orde to gewennen .
Dit konden zij nog to duidelijker inzien, wanneer zij
hen, die den Landbouw hanteerden, vergeleken met
die, welke b . v. met de jagt of de visfcherij zich onledig hielden . Welk een hemelsbreed onderfcheid vertoonde zich onder anderen tusfchen den ftillen akkerman
en den woesten jager ! Vandaar , dat de grondleggers
der nude Staten , Godsdienst , ftaatkunde , en wat meer
van then aard zij , op den Landbouw to huis bragten .
Doch bet onderwerp is overwaardig , dat wij niet bij
bet algemeene ons bepalen , maar tot bijzonderheden afdalen . Komt, laat ons dan nagaan, welken heilzamen
invloed de Landbouw moet gehad hebben op de befchaving van bet menfchelijk leven ! Wij zullen dan
ook den ileutel gevonden hebben , waarom de fichters
en beftuurders der oude Staten zulke groote voorftanders en befchermers van den Landbouw waren . Be.
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drieg ik mfj niet , dan zullen wij bij dit onderzoek ontwaar worden , dat de befchaafdfte volken der oudheid
aan den Landbouw to danken hadden : de ontwikkeling
van het eigendomsregt ; de grondvesting van een burgerlijk beftuur ; de uitvinding van vele nuttige kunjien
en wetenfchappen ; en eindelijk, de veredeling on verfijning van hatnne zeden en gewoonten .
1 . Zoo lang de menfchen , in hunnen onbefchaafden
ftaat, met de vruchten der boomen, met de opbrengst •
der jagt of vischvangst zich geneerden, zoo lang was ex
aan geen' bijzonderen eigendom to denken. Men zal toch
bet vel , waarmede zij zich kleedden , de grot , waarin
zij zich tegen de guurheid van bet weder verfchuilden ,
of de ruwe tent van boo :mtakken, waaronder zij zich
nederleiden, wet geen eigendom willen noemen, want
dit alles had voor hen geene de minfte waarde ; en bet
is de waarde, welke wij aaa cen voorwerp hechten, die
bet denkbeeld van eigendom en van regt van eigendom
doet ontftaan. Z~ , die door jagt of visfcherij in hunne nooddruft voorzagen , leidden een omzwervend levee .
Heden waren zij hier, morgen daar, al naarmate zij_
meenden, ergens bet beat en aangenaamst voedfel,
to kun-.
non vinden . Zij hadden, geene vaste huizen, geene vaste
landerijen, in den woord geene eigendommen . Ware
deze toeftand altijd gebleven, dan zouden er nimmer
burgerlijke maatfcliappijen ontflaan zijn ; want deze zijn
alleen gegrond op bet bezit en bet regt van eigendom .
Wat bekommert zich de Wilde om wet en orde, die
niets to verliezen heeft , die naauwelijks eene hut heeft,
om in to wonen , en een beestenvel , om er zich mede
to dekken ? Doch daar ontftaat de Landbouw, en met
dat edel bedrijf de ontwikkeling van bet denkbeeld van
eigendom en eigendomsregt. De akker toch , door den
Inensch in bet zwect zijns aanfchijns bewerkt ., bezaaid
of beplant , werd dadelijk zijne bezitting . Zou hij dit
moeras, door hem droog gemaakt, of die wildernis,
door hem van onkruid gezuiverd en bebouwbaar gemaakt, met voortaan als ziju eigendom befchouwen ?
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Zou hij er zich niet aan hechten, bijkans gelijk een vader aan zijn kind? Ook kon hij then akker niet aan
zijn eigen lot overlaten . Dezelve maakte een geii:adig
toezigt noodzakelijk . Van zelf moest hij dus zijn zwervend leven vaarwel zeggen, en eene hut bouwen, die
duurzamer en fteviger was dan de voorgaande, welke
hij , als jager of visfcher , binnen korten tijd weder gewoon was to verlaten . Hoe dierbaar werd hem nu die
akker , van welks vruchten hij leefde ; die woning ,
waarin hij voor zijn ganfche leven zich nederzette
Beide werden hem even lief als zijn leven ; hij befefte ,
dat hij regt had om ze to bezitten , en hi} verdedigde
dit regt tegen ieder, die het hem durfde betwisten .
2 . Nu de Landbouw eenmaal een' aanvang genomen
had , was men er op bedacht , om have en goederen in
rust en veiligheid to bezitten . Dit edel bedrijf bragt
eene regeling in bet huisfelijke leven, door een' naauweren band van gemeenfchap to knoopen tusfchen man ,
vrouw en kinderen . Wel is waar , dit waren nog flechts
bekrompene bedoelingen ; maar zij flonden toch in het
naauwfte verband met de grondilagen , waarop daarna
bet gebouw der maatfchappelijke orde werd opgetrokken . Van nit den boezem van htt huisfelijke leven moest
de befchaving aanvangen , om hooger to klimmet] , en
bijzonder en algemeen belang to leeren verbinden . Al
vroeg ontwikkelde zich dan ook de zueht tot het maatfchappelijke leven , en alzoo to gelijk de behoefte , om
een burgerlijk bef'uur daar to ftellen . Dagelijks leerde
men meet en meer de vootdeelen van onderlinge hulpvaardigheid en onderiteuning kennen . Zij , die de akkers begonnen to ontginnen , befeften de noodzakelijkheid, om zich naauwer aan elkander to iluiten . Vroeger, toen men nog van de jagt of visfcherij leefde,
had men hierbij geen belang gehad . Integendeel , men
wilde liever zoo min mogelijk door anderen vergezeld
worden , om niet in de noodzakelijkheid to worden gebragt , den buit met een' tweeden to moeten deelen .
Doch deze reden hield nu op . De eene akkerman kreeg
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er belang bij , om den anderen niet alleen geen nadeel
toe to brengen , maar ook zoo veel mogelijk hulp en
bij(land to verleenen . Zij , die vroeger als 't ware in
een' voortdurenden flaat van oorlog verkeerd hadden ,
leerden het zoete genot van den vrede en de aangename
vruchten der onderlinge zamenleving en welwillendheid
kennen . De ilerkte van den een' kwam de zwakheid
van den ander' to baat . De bekwaamheid van den een'
vergoedde Reeds rijkelijker de onervarenheid van den
ander' . De vermeerdering van behoeften , door den
Landbouw allengs ontftaan, verzachtte ook meer en meer
de uitbarfling van woeste drift en hartstogtelijkheid .
Men leerde elkander verdragen , en liever door minnelijke fchikkitlgen aangedaan onregt herflellen, dan, gelijk
vroeger het geval was, aan de kans der wapenen de
beflechting der gefchillen overlaten . Ook werden de gevolgen van geweld en onderdrukking des to gevoeliger
en onverdragelijker,, naarmate men de noodzakelijkheid
en aangenaamheid van een flil, gerust en veilig leven
leerde inzien . Hoe meer ook de ondervinding , de vlijt
en de winstbedoeling door den Landbouw werden aangekweekt , verbreid , en verflerkt , des to meer moest men
dus in eene weldadige afhankelijkheid, met elkander in
verbitldtenis komen : Daardoor ontftonden van dag tot
dag nieuwe betrekkingen , welke voor de menfchen de
nadere vereeniging met andere menfchen fleeds dierbaarder maakten . Daardoor ontflonden achtervolgens huisgezinnen , gemeenfchappen , vlekken , dorpen, fteden . Zij
konden echter niet ontftaan , zonder dat men de noodzakelijkheid inzag , om wetten en handhavers der wetten
to hebben . Vroeger had alleen het refit van den flerkfle
geheerscht ; dit bloeddorflig regt leerde men verfoeijen ,
federt de Landbouw vredelievender denkbeelden en zachter neigingen had- ingeboezemd . Gelijk het huisfelijke leven, door den Landbouw ontftaan , den grondflag legde
tot het maatfchappelijke leven , zoo gaf ook de regeringsvorm , om mij zoo uit to drukken , welke in de huisgezinnen plaats greep , den eerften Root tot het vormen
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van een maatfchappelijk beftuur. Wijze en doelmatige
bepalingen werden daargefteld, am ieder zoo wel bij zijne
regten to handhaven , als tot algemeen nut to doen medewerken . Gelijk nu in ieder huisgezin aan den huisvader bet oppertoezigt over bet inftandhouden der huisfelijke orde was aanvertrouwd, zoo werden in bet maatfchappelijke leven veeltijds de oudften, de wijsften, de
braafften verkoren , am over de maatfchappelijke verordeningen een waakzaam oog to houden . Oak onderwierp
men zich volgaarne aan hunne uitfpraken , tot algemeen
best . Ziet daar bet regte woord : tot algemeen best .
Immers daar alleen onderwerpt men zich aan maatfchappelijke orde en wetten , waar men befeft , dat bet algemeene en bijzondere belang als in -~6n brandpunt to zamen
vloeijen . Waar men dit niet inziet , daae kan geen
maatfchappelijk beftuur ontftaan ; daar gevoelt men de
noodzakelijkheid niet, dat velen , tot eigen welzijn , aan
bet gezag van weinigen zich moeten onderwerpen . Doch
welk bedrijf was gefchikter, dan de Landbouw, am
bet to doen befeffen, dat ieders bijzonder belang met
bet algemeene belang ten naactwfte verbonden was? Vandaar dan ook , dat in vele talen , doch bet meest nog
in ooze taal, am dit laatfte denkbeeld regt levendig to
houden, eene maatfchappelijke inrigting, op wetten gegrond en door Overheden beftuurd, een Gemeenebest
genoemd wordt . 0, gezegende Landbouw, al waxen het
alleen de aangenaamheden van bet huisfelijke en maatfchappelijke leven, die wij aan u to danken hebben, reeds dit
zou genoegzaam zijn , am u to verheffen tot eenen weldadigen befchermengel van bet menfchelijke geflacht !
3. Doch bet ontflaan van den Landbouw werkte ook
heilzaam op de uitvinding en volmaking van vele andere
kunften en wetenfchappen . Behoef ik u wel to zeggen,
dat de Landbouw, even als alle kunften , eerst ruw en
onvolmaakt was ; dat dit ook betrekking had tot de
werktuigen , die men bij den veldarbeid gebruikte, en
dat dit alles eerst met den tijd , langzamerhand en trapswijze , is verbeterd geworden ? Niet met Unen (prong,
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zoo als fommigen zich voorftellen, werd de Wilde een
landbouwer met overvloed van allerlei doelmatige gereedfchappon, maar langzamerhand en door trapswijze verbetering . Doch toen men eenmaal bet gezonde en aangename voedfel, bet graan, had leeren kennen, door
een' Dichter der oudheid het merg der menfchen genoemd, gevoelde men ook meer en meer de behoefte,
om bet aan to kweeketl en to vermenigvuldigen . Die
behoefte deed nu ook weder de noodzakelijkheid ontllaan, en om den Landbouw zelven to verbeteren, en,
door bet uitvinden van doelmatige werktuigen, zich den
arbeid gemakkelijker en winstgevender to maken . Dikwerf was bet toeval of de ondervinding hierin den
mensch behulpzaam ; maar niet minder dikwerf moest
hij zijn vernuft fcherpen, (eri hoe voordeelig was dit
voor zijre veritandsontwikkeling !) om, door bet uit'
vinden of verbeteren van een of ander gefchikt werktuig, des to beter zijn doel to kurtnen bereiken . Was
er zulk eene belangrijke uitvinding gedaan, dan werd
zlj door alien toegejuicht ; want de ontdekking werd dadelijk eon algemeene eigendom . Schitterend was de eerelauwer, waarmede de ontdekker bekranst werd . Menigmaal verhief men hem tot eene Godheid . Met welk
eene dankbare lofverheffing fchrijvcn b . v . de Egyptenaren de gewigtige uitvinding van den ploeg toe aan o s IR I s, de Pheniciers aan D A G O N, de Chinezen aan
c II 11,4 - ft O N G, den opvolger van F O H I, de Grieken
aan T It I P T O L E M U S, de Romeinen aan C ERE s en
S A T U R N U S!
Welk een prikkel was zulk eene open .
lijke en eervolle vermelding voor anderen , om ook weder door eene nieuwe ontdekking dezelfde of nog grooter eere to verwerven ! Hoe antftond daardoor de lust ,
om bet vernuft to fcherpen , en door bet doen van nuttige uitvindingen , eenen ontlerfelijken naam to verkrijgen ! Doch bet is niet alleen de verbetering van den
Landbouw, of bet uitdenken van doelmatige werktuigen tot bet uitoefenen van dit bedrijf, waarvan hier
flechts fprake zijn kan ; neen , de Landbouw zelf gaf
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mede aanleiding tot bet ontdekken van vele andere kun .
ften , die tot hem , bet zij regtftreeks , bet zij zijdelings ,
in betrekking ftonden . De kunst om de metalen to bewerken , om kanalen to graven en waterleidingen aan to
leggen , om dieren to temmen en bruikbaar to maken ,
orn bet land to meten , om duurzame huizen van Been
to bouwen, om koophandel to drijven, om den loop der
fterren to bepalen , om door heilzame kruiden der kranke
menschheid ter hulpe to komen , om de geheimen en
werkkrachten der natuur to ontraadfelen en uit to vorfchen , - alle deze kunften , en nog vele andere , danken, in meerdere of mindere mate, haar aanwezen aan
den Landbouw . Hij is de vader van die alien ; a11en zijn
rondom hem , als om den moederiiain , welig opgefchoten . De Landbouw heeft bet eerst de fluimerende geestvermogens des menfchen opgewekt . Gelijk. bet ftaal uit
den keifteen de vuurvonk flaat, zoo heeft hij in den
mensch de eerfte vonk van verlichting en befchaving
doen ontfpringen . Ja , het is de Landbouw , die bet
eerst voor hem den flagboom ontfloten heeft van bet
ruime veld der kunften en wetenfchappen . Het is de
Landbouw , welke hem den eerften voetftap heeft doen
zetten op then nuttigen en bevalligen weg, welke naar
den tempel der onfterfelijkheid geleidt .
4. Geen wonder dan ook , dat aan den Landbouw
de veredeling en verfijning van 's menfchen zeden en gewoonten moet worden toegefchreven . Gaat naar den
Indiaan , die den Landbouw verwaarloost , die alleen
van de jagt of visfcherij leeft, en ziet daar, hoe woest
er de menschheid nog is , hoe groot bet gebrek van beftaan, hoe cmbeftendig de woningen, hoe flaauw en
zwak de verbindtenisfen, hoe onbefchaafd en ruw de
zeden, hoe arm de fpraak, en hoe onaandoenlijk bet
hart voor de fchoonheden der natuur , met Un woord ,
op welken lagen trap de mensclheid daar eeuwen lang
is blijven flaan en nog ftaat . Welke verbazende , welke
ongeloofelijk heerlijke gevolgen heeft integendeel niet
de veldarbeid to weeg gebragt , reeds onder die volken
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der grijze oudheid, welke zich daarmede onledig hielden ! Daardoor zijn die edele deugden en verbindtenisfen onder hen ontftaan, zonder welke de mensch den
naam van mensch niet verdient to dragen . Gelijk de
Landbouw aan de aarde hare woestheid ontnomen, en
de vruchten des velds, door de natuur haar aangeboden, door de kunst veredeld en verfijnd heeft, zoo
heeft hij ook den mensch zelven zijne woestheid doen
afleggen, en hem aan edeler item, dan aan die eener
grove zinnelijkheid, gehoor doen gevnn . Door de fchoonheden der natuur heeft hij zijn hart verteederd . Door
bet dagelijks navorfchen van hare werkkrachten heeft hij
hem tot bet nadenken over en bet vereeren van hooger
magten opgeleid . Hij heeft zijn fpraakvermogen ontwikkeld , zonder hetwelk aan geene menfchelijke zamenleving kan gedacht worden . Hij heeft hem als in den
kring van het huisfelijke leven binnengeleid . Hij heeft
hem de zucht tot maatfchappelijke orde ingeboezeuad.
Hij heeft hem bet regt van eigendom leeren eerbiedigen .
Hij heeft hem vredelievend , regtvaardig on behulpzaam
omtrent anderen gemaakt. Hij heeft hem gehoorzaamheid ingeboezemd aan maatfchappelijke verdragen en inrigtingen . Hij heeft hem de getrouwe nakoming van
aangegane verbindtenisfen opgelegd . Hij heeft den kring
zijner behoeften uitgebreid , maar daardoor ook zijne
zeden verfiind, en hem finaak doer krijgen in wellevendheid en in kunst- en wetenfchappelijk genot . Hij
heeft de uitbarfhng van woedende hartstogten beteu .
geld, en hem prijs doen flellen op den gezelligen en
vriendfchappelijken omgang met zijne natuurgenooten .
Hij heeft de oorlogen verminderd en vermenfchelijkt . Hij
heeft , eindelijk , aan den mensch den lust ingeboezemd,
om volkplantingen aan to leggen , en alzoo bet zaad
der befchaving , reeds in hem ontkiemd , naar andere
ftreken van den aardbodem over to brengen ; gelijk bet
zaad van fommige bloemen en planten , door den wind
ginds en herwaarts verfpreid, dezelfde bloemen en planten fours in verafgelegene oorden to voorfchijn brengt,
R
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Het is dus de Landbouw geweest , die , in de hand der
Voorzienigheid, als een weldadige Genius , rijkelijk
bet zijne heeft toegebragt , om deze aarde , die woest
en verwilderd daar lag , tot een Paradijs , en den ruwen
natuurmensch , tot een befchaafd lid der zamenleving
to vormen .
Vraagt dan niet, M . H . , na al bet aangevoerde,
waarom de Landbouw bij de befchaafdite volken der
oudheid in zulk een hooge achting ftond ! Beter, dan
wij nog , konden zij inzien , welk een' weldadigen invloed de bantering van dit edel bedrijf op de befchaving
van bet menfchelijke leven hebben moest . Meent niet ,
dat zij bet niet inzagen ; want reeds v66r de tijden van
H 0 M E R U S, den oudflen Griekfchen Dichter , hield
men de zoodanigen voor volflagene wilden , die Gods
weder over Gods akker lieten gaan , en de velden bezaaiden noch beploegden . De ftichters en hoofden der
oude Staten begrepen dus to regt, dat er geene maatfchappelijke orde beftaan kan zonder den Landbouw,
en dat , wilde men de onderlinge zamenleving in Band
houden, men den Landbouw moest aankweeken en begunftigen .
Onze tegenwoordige leeftijd geeft ons echter dat oogpunt niet meer aan , waaruit wij thans den Landbouw
befchouwd hebben , namelijk als een voornaam middel
ter befchaving van de wereld . Gedurende den loop der
eeuwen is de Landbouw als ineengefmolten met andere
oorzaken , die tot de befchaving van ons geflacht bet
hare toebrengen , waardoor bet moeijelijk valt to bepalen , in hoeverre hij nog aan de verlichting en befchaving onzer hedendaagfche wereld een werkzaam aandeel
neemt . Met zoo vele andere bronnen tot dit heilig doel
vereenigd, is bet fchier onmogelijk geworden, de rigting
van zijnen groom afzonderlijk gade to flaan . Doch genoeg , om den lof van den Landbouw als tot den hemel to verheffen , dat zij den eerften Boot gegeven heeft
aan de befchaving van bet menfchelijke leven . Al ware
bet ook , dat de Landbouw in ons Inidden de rol van
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befchaver heeft afgelegd, hij is echter nog altijd eene
goudmijn voor den Staat, een verzorger van het aangenaamfte en gezondfte voedfel, en eene bron van beftaan en werkzaa nheid voor honderden en duizenden van
menfchen . Zoo lang dus ook Nedrland Neerland
blijft , zoo lang zullen alle wijzen en weldenkenden in
dit goede land niet ophouden to bidden om den bloei
en het welvaren van den Landbouw .

AUGUSTIN CAZALLA, KANUNNIK VAN SALAMANKA .

(Medegedeeld door den Eerw .

j . B R A V E .)

Wiens oogen vestigen zich in dezen tijd niec op Spanje P
Welke bloedige tooneelen, die de heillooze burgerkrijg er
bijna dag sin dag ce aanfchouwen geeft ! En wanneer zal
nog bet einde komen der wreedheden, welke den grond met
burgerbloed drenken ? „ Is dat ," vraagt men met innig me .
dedoogen , „ is dac hetzelfde Schiereiland , welks magt eenmaal Europa fidderen deed? Zijjn dat belijders van den Naam
des Gezegenden, wiens wezen, gelijk dat des eeuwigen Vaders, Liefde is?" En men ftaac inderdaad verbaasd over den
heilloozen invloed, weaken Ilierarchie en Pausdom voortdurend oefenen op den geest des tenfchen ; ja aanfchouwt,
met diepen weemoed, wat er ten laatfte wordt van eetrvolk,
hetwelk, van echt Chriscelijke beginfelen veritoken, aan den
eenen kant door bet bijgeloof befprongen, en van de andere
zijde door bet ongeloof aangevallen wordt . Ontferme zich
de Albarmhartige over bet ongelukkige yolk 1
Er was voormaals een tijd, waarin Spanjes heilzon fcheen
to zullen oprijzen . Een fchoone dageraad fcheen de bode to
zijn van eenen zegenvollen dag voor de bewoners dier heerlijke gewesten . De Hervorming der zestiende Eeuw drong
ook tot dat land door, en velen waren er, die de waarheid
kenden en beleden, en in bet licht der waarheid zich verheugden . Her heefc der hoogfte Wijsheid, zoo aanbiddelijk
in hare onnafpoorlijke wegen, niet behaagd, bet licht der
gezegendfte Hervorming in Spanje tot den vollen dag to doen
rijzen . Weldra taande deszelfs glans, en duisternis bedekce
lien grond. Maar opmerketnswaardig is bet Loch, dat ook
R 2
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Spanjaarden de zaden der gezuiverde Godsdienstleer opnamen, en dat er onder ben gemeenten ontflaan zijn van Protestancen , in welke de kracht des geloofs zich heerlijk geo .
penbaard heeft .
Ben dier Spaanfche waarheidsvrienden itaat aan bet hoofd
van dit opilel genoemd . Hij was een man van edele inborst,
van aanzienlijke afkomst en van groote bekwaamheden . Hij
flrooide bet zaad der waarheid , waar hij kon , met wijze

voorzigtigheid uit, en zou, indien hij moed met wijsheid had
weten to paren, eenen eertten rang onder de helden des gezuiverden geloofs in Spanje bekomen hebben . Hij viel als
een flagtoffer van her vreesfelijktle geregtshof, en waardig is
hij , dat zijn naam , benevens de gedachtenis van zoo velen,
als met hem in Spanje de waarheid beleden hebben, bewaard
worde in de Gedenkfchriften van den geleerden Profesfor
M'c e I E , van wiens belangtijk werk ; Gefchiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de Hervorming in Spanje,
thans eene Nederduitfche vertaling ondernomen is geworden
door den Leydfchen Kerkleeraar M U N T I N G, die onlangs bet
eertle Deel derzelve her licht heeft doen zien bij den Boekhandkaar W . B R A V E , ) R . to .4mJlerdam .
Uit die vertaling leerden wij den man reeds met genoegen
kennen, biadz . 294, 297-299, alwaar eenige bijzonderhe-

den van zijn leven vermeld flaane En daar wij in de gelegenheid gefeld zijn, door the Church of England Magaz.
Vol. V, Part 26, om 's mans leven en uitgang to aanfchouwen, hebben wij gemeend, geenen onnutten arbeid to zullen
verrigten, wanneer wij 's mans afbeelding onder de oogen
bragten van ons publiek . Wij loopen daardoor misfchien
wel bet werk van den Heer M U N T I N G vooruic , die in bet
vervolg der vertaling zeker op den waarheidsleeraar zal terugkomen ; maar des to meer , hopen wij , zal nu ook de
belangftelling rijzen van ons letterlievend publiek in eene gefchiedenis , van welke onze C A Z A L L A flechts enkele fchoone
bladzijden inneemt .
AUGUSTIN C A Z A L L A werd geboren in den jare 1510 .
Zijn vader was P E D R O C A Z ALL A, prefrdent van de Koninklijke Rekenkamer, en zijne moeder L E A N o R D E V I B RR o , beide van Joodfche voorouders hunne afkomst rekenen_

de. Zij hidden een talrijk kroost, en onder hetzelve muntte
onze A U G U S T I N vroeg uit door zijne nitilekende talenten .
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Hij hegon zijne letteroefeningen in bet Collegie San Gregorio
to Valladolid, en voltooide dezelve to Alcala, toen zich aldaar EGIDIUS, PEREZ DE LA FUENTE en VARGAS
bevonden, - mannen, wier namen daarna, in de gefchiede-

nis der Hervorming van SeviliQ, met eere vermeld zijn geworden. De betrekking van zijnen vader en 's jongelings
eigen aard en ftudie fchenen c A Z A L L A de fchoonite uitzigten op hooge bevordering in de Kerk to openen . Hij werd
al zeer fpoedig benoemd tot Kanunnik to Salamanka ; en,

zich den roem verworven hebbende van een der eerfte kanfelredenaars van Spanje to zijn , werd hij , ten jare 1545,
sangefteld tot Prediker en Aalmoezenier van Keizer H A R E L
V, wien hij in bet volgende jaar naar Duitschland vergezelde . Gedurende zijn verblijf in dat land onderfcheidde bij
zich door bet beitrijden der aanhangers van LUTHER, ZOO
wel in zijne openbare prediking, als in afzonderlijke twistredenen.
Maar bet gebeurt niet zelden, dat zij, die eerst als mag .
tige beftrijders des allerheiligften geloofs in bet ftrijdperk o¢traden, daarna, door bet aanbiddelijke beftuur der Goddelijlie
Voorzienigheid, gebragt werden tot een prediken en verdedigen deszelven . Zoo weet de magtige hand des Heeren van
den tijger een lam to maken, en den vervolger to herfchep-

pen in een' voorftander der heilige waarheid . Duidelijk is
zulks bewezen door de verandering dier Spaanfche Geestelijken, welke de Keizer met zich nam naar Duitschland, en
door F I L I P S , bij gelegenheid van zijn buwelijk met Koningin M A R I A, naar Engeland zijn overgebragt. Roomschgezinde Schrijvers hebben er zich over beklaagd, dat de meesten dergenen , die beftemd waren om de ketterij to onder to
brengen, en onder dezen de aanzienlijkften des lands, met
de nieuwe leer befmet werden ; zoodat, offchoon er in den
beginne flechts enkele lieden van minderen stand en nit de
onbefchaafde klasfe der hervorming toegedaan waren, weldra
onder de bandhavers van die ketterij geteld werden de edelite, geleerdfte, godvruchtigfte en beroemdite Spanjaarden.
Doch z66danig is de kracht der waarheid op onbevooroordeelde gemoederen, en dat is de zegepraal der refine Evangelieleer op bet verftand en hart der waarheidlievenden .
Ook C A Z A L L A werd van eenen vijand in eenen vriend
der Hervormers herfchapen . Het fchijnt evenwel , dat hij

ujterst voorzigtig was in bet openleggen van zijne gevoelens .
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Misfchien was de gang zijner overtuiging langzaam, en ves .
tigden zich zijn beter inzigc en zijne overeenflemming met
de gevoelens der Hervormers niet dan na zeer veel ftrijd en
worileling. In 1552 keerde hij naar Spanje terug, en Weld
gedurende drie jaren zijn verblijf to Salamanka, waar hij
eene briefwisfeling onderhield met de Protestanten to Sevilie-.
Maar, dewijl zijn ambt van Koninkliiken Kapellaan hem van
tijd tot tijd naar Valladolid riep , werd hij op zekeren tijd
overgehaald, om zich aldaar met der woon veer to zetten.
Door zijne omzigtigheid had hij tot hiertoe alle vermoeden
van zich geweerd, en werd hij op den duur geraadpleegd in
zaken van belangrijke kerkelijke aangelegenheden . Hij werd
benoemd tot lid eener junta, uit Kerkelijken en Regtsge .
leerden zamepgefteld, ten einde uitfpraak to doen over bet
gedrag van Paus j u L t u s Ill , die de algemeene Kerkvergadering van Trente naar Bologne verlegd had ; en was met zijne
collega's van oordeel , dat de Paus in deze zaak veeleer zij .
ne bijzondere perfoonlijke belangep inwilligde, dan dat hij
zich lief befluren door eenige prijsllelling op bet welzijn der
Kerk. Hij preekte bier ook zeer dikwijls voor Keizer K ARE L V, na diens verwijdering in her klooster . Bij zooda.
nige gelegenheden waren er doorgaans meerdere leden van
bet Vorftelijke geflacht onder aijn geboor . En moge hij dan
zijne gevoelens al niet geheel hebben kunnen bedekt houden,
zoo was toch zijne bedachtzaamheid to groot, en fcheen
zijn rang to hoog to zijn, dan dat men hem met grond van
ketterij kon , of met vrijmoedigheid daarvan durrde befchuldigen . Met dat al werd hij , tijdens zijn verblijf to Valladolid, de voorganger van de Hervormden aldaar. Het was ten
huize zijner moeder, dat zij to zamen kwamen tot godsdienflige oefeningen en Godsvereering, en zijne familie was meerendeels Procestantsch . Hij zelf nam de geestelijke leiding
dezer nieuwe gemeente niet alleen op zich , maar bewees ook
door zijnen invloed en ijver gewigtige dienflen aan dezelve,
zoodat zij gedurig toenam in uitgebreidheid en vastheid .
Maar deze fland van zaken duurde niet lang . De vrede
dezer nieuwe gemeente was flechts voor eenen tijd . Aan
den gezigteinder vertoonden zich weldra onhellfpellende voor .
teekenen, en binnen kort was de lucht betrokken, en lief
zich in de verte reeds de donder hooren . De altijd achterdochtige Inquifitie werd geftreuger in hare maatregelen en
verdubbelde bare waakzaambeid . Niet tevreden met de mid .
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delen, welke haar ter dienfle flonden, verlangde zij meerderen invloed , en de Inqusjiteur-generaal, V A L DES , moist,
door de tusfchenkomst van den Koning, vermeerdering van
gezag en magt to bekomen van den Paus P A U L U s IV . In
1558 verfcheen er eene Paufelijke Breve, waarbij, nit h oof.
d e van de vermenigvuldiging der ketterij , alle vroeger genomene befluiten tegen ketters en fcheurmakers vernieuwd
werden , en waarbij tevens V A L DES gemagtigd werd om de
fchuldigen to vervolgen, zonder onderfcheid van welken
rang zij waren, al zouden bet ook Kardinalen of Gezanten,
Koningen of Keizers wezen . Ook werd dit Paufelijke bevel .
fchrift gevolgd van een Edict des Konings, flraffe des doods
verkondigende aan eenen iegelijk, die eenig boek, door bet
Heilig Officie verboden, zou koopen of verkoopen, lezen
of bezitten . Zelfs ging er , in bet begin des volgenden
jaars, eene Bulle nit van den Paus, waarbij ieder biechtvader gelast werd, zijne boetelingen flrengelijk to onderzoeken,
en hen, op flraffe van geheele excommunicatie, to verpligten tot de aangifte van al degenen, welke zij aan ketterij
fchuldig achteden . En, ten einde voorts zoodanige aangif_
ten ce bevorderen, hernieuwde de Koning eene vroegere
Koninklijke verordening, later in onbruik gekomen, welke
den aangever een vierde gedeelce der bezicting toezegde des
genen, then zij van ketterij zouden overtuigd hebben . Ja,
wat nog mogt fchijnen to ontbreken, werd niet lang daarna
in werking gebragt. Een Paufelijk bevelfchrifc magtigde de
Inquifteurs tot bet uitleveren aan den wereldlijken arm van
al zulke perfonen, van wie bet bewezen was, dat zij, zelfs
maar eenmaal , de gevoelens van L U THE R badden onderwezen , al ware bet ook, dat zij genegen zijn zouden tot der .
zelver herroeping. En deze wet verkreeg eene terugwerkende krachc , zoodat zij toepasfelijk werd gemaakt op dege .
nen, die reeds gevangen zaten .
Welke vreesfelijke magt derhalve, waardoor de vooritanders der Hervorming in Spanje zich bedreigd en aangevallen
zagen ! De gevangenisfen werden weldra vervuld met ongelukkigen, die aan hunne regters verraden waren . En was
men reeds federt lange had begeerd to ontdekken , namelijk
de vergaderplaats der Protestanten ce Valladolid, dat brags
ten laatfle bet fnoodfle verraad mede aan bet licht. J U A N
G A R C 1 A , een goudfmid , was de man , die hen aanmoedigde, om hunne vergaderingen niet to flaken . Hij was ten
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voile overtuigd van den invloed , welke de Geestelijkheid
zou uitoefenen op bet gemoed zijner vrouw , die der Roomfche Kerk toegedaan bleef, en verborg derhalve voor haar
zorgvuldig tijd en plants hunner bijeenkomften . Maar deze
ongelukkige werd door haren biecbtvader overgehaald, om
bet geheim to ontdekken, en, nadat zij op zekeren laten

avond haren man in fiilte gevolgd was, gaf zij er ann de
Inquifiteuren kennis van, en verkreeg ten loon, en alsbloedprijs, eene lijfrente, welke uit de landskas betaald werd .
Eene ganfche menigte werd nu de prooi der Inqulfitle, en
beyond zich binnen kort binnen die ontzettende muren, waar
de Alwetende alleen getulge is van de ellende der gepijnig .
den . C A Z ALL A werd ook gegrepen, en veroordeeld tot
de gewone pijniging. De wreedheid der pijnbank deed echter zijn' moed bezwijken . En men zegt, dat hij zich bereid betoonde, zijne dwalingen to belijden, openbarende,

dat hij de leer van LUTHER had omhelsd, docb daarbij
ontkennende, dot hij dezelve oolt had voortgeplant, dan al_
leen onder de genen, die met hem van dezelfde gevoelens
waren . Doch zijn leven was zelfs door deze bekentenis niet
to redden, krachtens de bevelen, die uitgevaardigd waren .

Inmiddels liet men hem, ten opzigte van zijn lot, in onzekerheid, ten einde, zoo mogelijk, meerdere kondfchap,door
hem, to bekomen . Ten laattle - bet was op den avond v66r
de execu tie - werd hem een monnik, met name A N T o N t o
D E C A R R E R A, gezonden, om hem zijn vonnis aan to kon .

digen . C A Z A L L A was vurig verlangende to weten, of hij
op lijfsbehoud zou mogen hopen . C A R R E R A antwoordde
niet regtftreeks , maar zeide , dat de Regters in zijne gedane
bekentenisfen niet konden berusten ; pffchoon er misfchien
genade voor hem zou to bekomen zijn , bijaldien hij alles erkende, wat hem to laste werd gelegd . De ongelukkige was
nu maar al to zeker van zijn vreesfelijk lot . Hij kon niet
meer openbaren dan hij gedaan had . Hij bereidde zich dus
tot den dood, bijge`laan door
Den volgenden dog was bet
bet feest der H. Drieeenheid,
fleren . Men fchreef toen 21

C A R R E R A.

de Dag des Heeren . Het was.
of de eerfte Zondag no PinkMei 1559 . Reeds vroeg kondigde bet klokgelui van Valladolid aan de inwoners dier flad
bet ontzaggelijk auto da fd son . De groote markt was ter
fcbouwplaatfe dier executle toebereid . Voor de leden der

Koniuklijke familie waren er zitbanken opgerigt, ter zide .
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van de plaatfen der Inquifiteurs . Ter beftemder ure zag men
daar Don C A R L o s , vermoedelijken erfgenaam der kroon ,
toen naauwelijks veertien jaren oud, en zijne tante Donna
j U ANNA, Koninginne-weduwe van Portugal en Regentesfe
van her Koningrijk, gedurende de afwezigheid van F I L I P S .
In grooten getale verfcheen daarenboven de ,Spaanfche Adel,

en aanzienlijk was her aantal vrouwen van rang, die men er
onderfcheidde . Voorts was de volksmenigte ontelbaar, en
fond aller oog gevestigd naar de plaats, waan, onder een
prachtig verhemelte, de Regters van her Heilige Officie gezeten waren , met een altaar v66r zich, waarop een crucifix
geplaatst was , en hetwelk voorzien was van heilig waslicht

en al bet benoodigde tot de viering der Mis . Nabij dit al.
mar fond een predikfoel, van welken de prediker de befchuldigden moest toefpreken, en hunne onderfcheidene vonnisfen aflezen . Voor deze laatften was een fchavot opgerigr. Toen alles in gereedheid was en ieder zijne plaats ingenomen had, trad de Prefident-Inquifrteur naar de Koninklijke loge, en nam den Prins en der Koninginne Regentesfe
den eed af, welke her Vorfelijke gezin onder de dure verpligting bragt, om her Heilige Officie to onderfeunen, en
aan hetzelve, zonder aanzien van perfoon, alles to openba-

ren, wet zij mogten to weten komen, in ftrijd met her aller .
heiligst geloof der Roomfche Kerk.
De gevangenen, ten getale van dertig, waren gedeeltelijk
ter dood veroordeeld , gedeeltelijk voor eerloos verklaard en
tot eeuwigdurende gevangenisfraf v-erwezen . Veertien moesten den dood ondergaan , en onder dezen was ook- Dr . A UG U S T I N C A Z A L L A . Hij droeg, de merkteekenen van geledene mishandelingen kenbaar aan zijn ligchaam . En dewiji
hij gezegd werd berouw betoond to hebben , en als zoodanig
eene korte toefpraak doen moest tot zijne medeveroordeelden, bekwam hij her armzalige voorregt van gewurgd to worden , y66r dat zijn ligchaam aan de vlammen werd overge-

geven . Twee zijner broeders en zusters deelden in zijn lot .
De beenderen hunter overledene moeder had men er tevens,
die tegelijk met hare kinderen door hetzelfde vuur verteerd
werden . Eene zijner aanverwanten , eene weduwe, c o NS T A N C E D E V I B E R o, was moeder van dertien kinderen ,

en tot altijddurende gevangenis veroordeeld . Hoog heeft de
Roomfche Geestelijkheid van bet berouw van C A Z A L L A
opgegeven ; Inner men, zegt evenwel, dat hij, op bet fchavot
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gekomen, zou verklaard hebben, dat zijn geloof, hetwelk
hem dic onheil berokkende, niet ketterscb, maer met bet
zuivere woord van God overeenkomftig was, en dat hij oni
hetzelve, als een echt Christen, niet als een ketter, den
dood onderging .
Zoo ftierf c A Z A L L A . En diezelfde Hierarchie en Inqui/itie deden weldra bet ganfche werk der Hervorming in Spanje
to gronde gaan .
EENIGE AAN DE ONDERVINDING BEPROEFDE DENEBEELDEN
NOPENS DE WlJZE, OM DEN ZEDELIJREN EN GODSDIENSTIGEN TOESTAND DER LAGERS VOLKSKLASSEN TE BEVORDEREN.

(Vervolg en

Plot

van bl. 190.)

Nadat ik alzoo getracht heb aan to toonen, wat ik voor de
voornaamfte vereischten in eene armen - verpleegfter houde ,
indien zij tot bevordering van ware godsvruchc zal medewer .
ken, wil ik nu nog op de hinderpalen opmerkzaam maken,
welke van den kant der armen aan dezen invloed dikwijls in
den weg ftaan . En bier zie ik vooral op twee punten, namelijk huichelarsj en eigene geregtigheid. (*)
Er zijn regtfchapene menfchen, die bet voor volftrekt ondoelmacig achten, dat eene inftelling van weldadigheid er
openlijk voor uitkomt van een godzalig levee to willen bevorderen, omdat bet hun onvermijdelijk toefchijnt , dat daardoor niet aan de in hun oog zoo hatelijke fchijnheiligheid
voet zou gegeven worden . Zonder nu to willen ontkennen
dat dit gevaar beftaat, moet ik toch zeggen, dat dezelve mij
niet zoo overgroot, zoo onvermijdelijk voorkomt als ze fomtijds voorgefteld wordt . Men make flechts niet ook dargene
tot huichelarsj , wit bet Inderdaad niet is . Daar is eene beoefening van bet goede, en derhalve ook van de vroomheid,
die op gezag fteunt ; die, zonder de waarde van zelfftandige
(*) 1k zie met genoegen, dat de menschkundige Schrijffter bier niet fpreekc van de onkunde, onbefchaafdheid of ongevoeligheid, die der godsvrucht niet zoo zeer in den weg
ftaan, en ook niet zoo heerfchende zijn bij de armere klasfen , als men zich gemeenlijk voorftelt . - Vert.
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deugd en van een levendig, nit diep gevoelde innerlijke behoefte voortfpruitend geloof to bezitten, daarom toch niet
gebeel zonder waarde is, de weg kan zijn tot lets beters en
hoogers, en vooral niec als fchijnheilige geveinsdheid mag
verworpen worden . Wat is dan toch, wdl befchouwd, bet
ganfche geloof des kinds ? Is hetzelve in den beginne niet
ook flechts op menfchelijk gezag, op bet gezag der ouders
en leermeesters gegrond? Ongelukkig ware bet zekerlijk,
wanneer bet in 't vervolg niet eenen vasteren grondflag verkreeg ; maar zoolang bet nog niet die rijpheid van oordeel
verkregen heeft, die tot bet onderzoek van geestelijke dingen vereischt words, mag men bet dan van onopregtheid befchuldigen, indien aan hetzelve datgene beilig toefchijnt, wat
van hen heilig geacht wordt, die in zijne liefde en achting
zoo hoog itaan ?
Er is een tijd geweest, en bet is nog niet long geleden,
toen de gemeene man meende niec duidelijker eene hoogere
befchaving aan den dag to kunnen leggen, dan door verachting, ja befpotcing van bet van de vaderen geerfde geloof (*) ;
de fchrijfiter van dit opitel heeft zelve fomtijds uitdrukkingen van then card uit den mond der armen gehoord, terwijl
zij zich daarbij beriepen op bet gezag van dezen of genen,
in bun oordeel voor onfeilbaar gehouden . (f) Hier fleun(*) Ik denk, dot dit meet van Duitschland, dan van Hol-

land geldt . --

Vert .

(t) Door fommigen zich zelfs niet ontzien hebben, om
voor de ooren der Prefidente wezenlijke Godslasteringen to
fpreken, zoo moge dit ten minile tot bewijs dienen , dot zij
alien Zelotifchen ijver zoekt to vermijden . Ik denk altbans,
dot zij geen' lust zouden gehad hebben, om voor bet ongeloof martelaars to word'en, en dot, hadden zij gemeend, dot
men door vrome coal onderfleuning van ons verwerven kon,
zij zich wel meer in acht zouden genomen hebben . inderdaad begeert de Schrijffler in bet rijk des geesten eene volmaakte vrijbeid ; en elke poging, om bet geloof to dwingen,
fchijnt haar niec alleen eene fchreeuwende onregtvaardigheid ,
maar ook de grootfte onzin to zijn, omdat een gedwongen
geloof in 't geheel geen geloof is . Kan men ook eenen ftekeblinden wel gebieden, zich in bet zonlicht to verblijden l
Eene gefchikte, liefderijke, zorgvuldige hand ligte hem den
floor, en dot bevel zal niet meer noodig zijn .
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de dus bet ongeloof , gelijk daar bet geloof, op gezag van
anderen . Moet intusfchen een van beide plaats hebben, zoo
is alleen de vraag, wat voor bet Neil, zoowel van bet individu, als van bet algemeen, meest bevorderlijk zij ; en bet
autwoord zal toch wel niet twijfelachtig wezen . Ja, zoo
er eenig bederf der lagere ftanden van de hoogere voortgekomen is, dan is bet zeker bet bederf des ongeloofs . En
er zou nu niet ook een gewigt in de andere fchaal gelegd
mogen worden ? En uit louter vrees van de armeu tot hui-

chalaars to maken , zouden zij bet niet weten mogen , dat
er, Goddank! ook onder de welgezetenen nog velen zijn,
die met voile overtuiging de Goddelijke Openbaring aankleven ?

Indien er niets tegen dat gevaar to doen ware, dan zonde
zekerlijk eene to ver gedrevene vreesachtigheid eerder to verdedigen zijn : maar inderdaad , zoo is bet met de zaak niet

gei'eld . De menfchen worden dan alleen in verzoeking gebragt om to huichelen, wanneer zij hoop kunnen voeden
van daardoor anderen to misleiden, en nit die misleiding voordeel to trekken . Men ontneme hun dit uitzigt, en de verzoeking is weggenomen . Maar nu geloof lk to durven verzekeren, dat wij in dit opzigt waarlijk met voorzigtigheid,
la zelfs met bijkans angftige voorzigtigheid to werk gaan .
En zou deze zorg niet voldoende wezen, om ons tegen mis .
leiding, ten minfte eene fang voortgezette misleiding to beveiligen? Wij zien onze armen immers niet enkel bij plegtige gelegenheden , wanneer zij to gelijk met bet uiterlijke
dikwijls ook eene foorc van geestelijk zondagspak aantrek_
ken ; wij zien hen ook in hun alledaagfche, gewone leven,

in hunne huisfelijke inrigting , en , wat bet voornaamfte is,
wij hooren hen niet alleen fpreken, maar wij zien ben ook
handelen, en kunnen derhalve beoordeelen, in hoeverre hun
doen met bun fpreken overeenkomt .
Maar mag ik mijne geliefde Medeleden nog op 88n punt
opmerkzaam maken , hetgeen mij in dit opzigt inzonderheid
gewigtig toefchijnt ? - De kenner van echte paarlen zal
niet ligt nagemaakte voor echte koopen . Hoe meer wij eene
op ervaring gegronde kennis van den aard der ware Godzaligheid verkrijgen, des to bezwaarlijker zal bet worden, ons
door derzelver blooten fchijn to bedriegen .
Maar, terwijl wij aile huichelarij en fchijnheiligheid met
een ernitig opzet tegengaan , hebben wij eene andere en nog
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moeijelijker taak, namelijk om de hoogmoedige zelfvoldoening der armen met de regte wijsheid to beftrijden . Zij ko.
men gewoonlijk met deze gezindheid meer onbewimpeld aan
den dag dan de meer befchaafde flanden, die toch doorgaans
van zichzelven wat meer befcheiden fpreken ; en zoo is bet
dan ook niet
zij ook niet
hebben altijd
Beproeft men

zeldzaam, dat, naar hunne taal to oordeelen,
de minfle fchuld aan hun ongeluk hebben ; zij
braaf geleefd , God en Gods woord geeerd enz .
bet dan , waartoe men niet zelden in flaat is ,

om bunne zelfverheffing to befehamen , door bun aan to wijzen, dat zij zich blijkbaar aan Goddelijke en menfchelijke

wetten bezondigd hebben, zoo halen zij de fchouders op,
verontfchuldigen zich met de algemeene menfchelijke zwakheid, en bet komt er aan bet Plot haast op nedr, alsof de
begane mishap aan God zelv' moet gewecen worden, daar
men denzelven eerder als een noodlot, als een hun overge.
komen ongeluk zou willan doen voorkomen , dan voor eene
zondenfchuld erkennen . (*)

Wat is hier nu to doen, om de begrippen der menfchen
to verbeteren? Ik wenschte vooral tegen eene to hevige en
driftige handelwijze to waarfchuwen . Het valt niet moeijeIijk, de menfchen to leeren, dat zij op bunne borst flaan en
verzuchten : ,, o God, wees mij zondaar genadig !" maar

eene geheel andere zaak is bet, hen tot eene grondige erkentenis van hunne zondigheid to brengen ; dat gaat niet zoo
fpoedig, en kan doorgaans flechts langzaam to weeg gebragt
worden . Om hen tot waren ootmoed op to leiden, fchijnt
bet mij Met doelmatig, met geweld van de lieden to verlan-

(") In bet bijzonder hoort men zulk eene taal dikwijls van
zonden tegen bet zesde [zevende] gebod . „ Hair is een ongeluk
overgekomen," is eene zeer gewone uitdrukking omtrent een
gevallen meisje. fn vroegere tijden werd zulk eene gevallene
aan kerkelijke ilraffen onderworpen, en werd zij in de oogen
des volks voor onteerd gehouden . Wie kan de fom van ellende berekenen, welke over de menschheid gebragt is door
de thaws zoo algemeen heerfchende onverfchilligheid omtrent
dit punt? lit geloof Wet to veel to zeggen met to beweren, dat re Hamburg ten minfle de heift ran den nood der
armen to weeg gebragt wordt door eene zottdige verkeering

der beide fekfen, en de daardoor veroorzaakte vroege en
ligtzinnige huwelijken .
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gen, dat zij zich voor arme zondaren erkennen, terwiji toch
hun leven al vrij wel beantwoordt aan bet denkbeeld, dat
zij van godsvruchc en deugd hebben. Men beginne daarmede, om hun gevoel van zedelijkheid to ontwikkelen ; men
leere hen naar een hooger, ja bet hoogite doel van volmaking ftreven, - en weldra zullen zij tot die erkentenis van
zelve moeten komen .
„ Zoo words bet er dan toch op aangelegd," zullen misfchien fommigen, bet hoofd fchuddende, zeggen, „ dat de
menfchen zich voor arme zondaars erkennen?" Ik fta niet
in bedenking hierop ja to zeggen, daar ik innig overtuigd
ben, dat voor den Ileer geen ander gevoel ons alien past.
Mogt echter iemand dit opvatten van eene onwaardige zelfverlaging voor de menfchen, dan zou ik dit ernftig tegenfpreken . Neen, neen, wij wenschten veeleer in den armften
en geringften met bet gevoel van oocmoed tegelijk een gevoel
van elgene waarde op to wekken . Het eene cock kan zeer
zeker nevens bet andere beftaan . Hoe diep gevoelde een
P A U L U s zijne onwaardigheid voor den Heer ; en toch , hoe
ftellig en nadrukkelijk deed hij zich gelden, wanneer bet er
op aankwam , zijne regten en zijn gezag onder de menfchen
to verdedigen!
Moet nu in den arme bet gevoel z1jner waarde opgewekt
worden, dan moeten wijzelve die erkennen ; en bier kan ik
Diet nalaten eene groote onregtvaardigheid jegens onze arme
broeders ernitig to berispen ; eene onregtvaardigheid, die bijkans onvermijdelijk pen' zeer nadeeligen invloed op hun zedelijk beftaan uitoefent . Ik bedoel de vernederende en on .
waardige wijze, op welke zij van fommigen bejegend worden, die, ligtvaardig, oordeelen, dat zij eigenlijk toch alien
niets waardig zijn . Kan daaruit lets goeds voortkomen?
Voorwaar ik acht bet eene moeijelijke vraag, of een blind
vertrouwen, dan of een onregtvaardig, ongegrond wantrouwen fchadelijker zij !
(Kortheidshalve zijn eenige voorbeelden weggelaten, hier
ter opheldering bijgebragt . De waardige Schrijf(ter gaat atdus voort :)
0, bedachten wij bet toch fteeds, hoe diep een zonder
oorzaak grievend woord, ja fomtijds reeds een verachtende
blik, bet eergevoel des armen krenken kan! Ongegrond wantrouwen, onregtvaardige minachting, waardoor bij den eenen
een bittere heat opgewekt wordt, veroorzaakt in bet weekere
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hart misfchien flechcs diepe ontmoediging . Maar is niet ook
dit reeds ongelukkig genoeg? Heeft niet de arme inzonderheld een' goeden en vrolijken moed noodig, om tegen zijnen
druk to wortlelen ; en moet dan van onzen kant niet alles
gedaan worden, om denzelven in hem op to wekken en to
verlevendigen ?
Onder anderen nu komc mij voor een middel daartoe to
wezen, dat men den arme, op eene verftandige wijze, een
zeker vertrouwen betoone ; een vertrouwen, hetwelk zich
vasthoudt aan de , hoezeer ook geringe , kiem van bet goede,
die Christelijke liefde altijd nog sevens velerlei verderf opmerkt, en hetwelk de oncwikkeling van die kiem bevordert,
doordien bet voor den arme een fpoorflag words om zijne
vermogens to oefenen . Ja , de arme moec zichzelv' leeren
achten ; hij moec, hoe laag ook in de maatfchappij geplaatst,
een levendig gevoel In zich bewaren van zijne waarde als
mensch en Christen .
Dar dic gevoel geenszins in ftrijd is met eene ootmoedige
erkencenis zijner zondigheid, dit zal gewis door een ieder
gaarne toegeftemd worden, die bet wezen van bet ware
Christendom levendig erkend heeft . Her Evangelie veroot .
moedigt ons, daar bet ons onze verre afwijklng van God
aanwijst, daar bet ors de hooge, heerlijke beilemming doet
kennen, waartoe wij geroepen zijn, en ons sevens levendig
doer gevoelen, hoe verre, zeer verre wij nog of zijn van bet
doel der volmaaktheid . Maar dan ook weder fchenkt bet
ons eenen blijden moed, daar bet ons leert, dat wij voor .
werpen zijn eener eeuwige, verlosfende Liefde, die bedoelt,
nit de diepe ellende der zonde ons to verheffen tot de beer .
Iijkbeid eener reine heiligheid . Wie eenmaal geleerd heeft
op deze Liefde regt to vertrouwen, en zich aan haar over
to geven, die gevoelt zich gefterkt tot elken ftrijd, die bezit
ook in de diepile vernedering een onderpaud zijner toekomende hoogheid .
Houden wij alzoo , gelijk nit al bet voorgaande Iigt is op
to maken, eene levendige erkentenis der Evangelifche waar .
held voor den gefchiktften grond van al bet goede, dat wij
onder de armen wenfchen nan to kweeken, zoo fpreekt bet
wel van zeif, dat wij ook elk gefchikt middel, om die
kennis onder hen ult to breiden, ter hand nemen . Als zulk
een middel befchouwen wij ook het uitdeenen van, J1ichtel ke
boeken . Ik weet bet , dic is een teeder punt . Ik weet, daat
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zijn er, die, wanneer van bet uitdeelen van zulke fchriften
gefproken words, aanflonds voor dweeperij of domperij vreezen , indieti zij bet al niet voor hetzelfde houden . Dear fk

mij echter in mijne mededeelingen de zuiverfte waarheids .
liefde ten pligt gefteld heb , zoo kan de vrees van dus misverftaan to warden mij niet beletten , ook hiervan zonder
achterhoudendheid to fpreken . Voor de zoodanigen, die,

met vooroordeelen ' bezet , dezelve volftrekt willen vasthou .
den, is dit Verflag toch niet gefchreven ; bet •w endt zich tot
bet gezonde, welwikkende oordeel van den onbevangenen ;
en voor zulk een oordeel vertrouw ik ook onze handelwijze
in dezen to kunnen regtvaardigen .
' Vooraf echter ga de betuiging, dat ik dit middel tot bevordering van godsdienftigheid geenszins to hoog wil fchatten . Doorgaans worden de menfchen , en wordt de acme inzonderheid , door het leven , in de zamenleving en door oefening , bet best gevormd voor het leven ; was tot hem ge-

fproken words, maakt gewoonlijk een' dieperen indruk op
hem, dan was hij leest, en de beste gefchriften, die door
honderden gelezen worden, maken onder deze honderden
misfchien flechts op 6En hart eenen duurzamen gezegenden
indruk . Doch al ware her flechts Une ziel : zoude deze
Met dierbaar door oils geacht worden ? En zou derhalve de
mogelijkheid van zulk eene gezegende uitwerking niet onze

aandacht verdienen?
Hier komt nog iets anders bij . Al werkt bet lezen van
ftichtelijke gefchriften misfchien flechts bij zeer weinigen datgene uit ; was bet moest, zoo houde ik bet toch altijd voor
een heilzaam middel tegen bet lezen van buiten twijfel fchadelijke boeken . Wij leven nu eenmaal in eene lezende eeu w .
V66r honderd jaren misfchien, ja, toen had men de lektuur
van den arme nog wel alleen bij Bijbel en Pfalmboek kunnen bepalen : maar thans is bet anders . Bij vele minvermogenden is de leeslust niet gering : en words er nu geene zorg

gedragen , om dezen lust door heilzaam of althans onfchadelijk voedfel voldoening to verfchaffen, hoe ligt kan hij Met
nadeelig warden! Verfcheidene van onze armen plagten,
v66r zij door ons bezocht werden, bier en daar boeken to
leenen, waar zij dezelve flechts magtig worden konden . Maar
wat viel bun op deze wijze in de handen? Bij den eenen
vond ik een' morfigen roman, bij een' anderen een zoogenaamd tooverboek, bij een' derden een tooneelituk, getkeld
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de Roovers . Dar is nu toch zekerlijk geene gefchikte lektuur voor behoefcigen . Maar onder anderen nam de knaap ,
bij wien men hec laatstgenoemde tooneelftuk vond , ons aan.
bod, om hem boeken to leenen, met grooce dankbaarheid
aan, en leest nu gewoonlijk, des avonds na zijn werk, aan
zijne moeder, die verlamd is, en eene bij hen inwonende
oude vrouw, uic dezelve voor ; dikwijls komc ook nog eene
buurvrouw met haar werk over, om mede toe to luisreren .
En nu vraag ik, of die knaap wel gemakkelijk zijne avonden becer befleden kon , en of hij , indien hij dit vermaak
to huffs ontbeerde, niet ligt in de verzoeking komen kon,
om buitenshuis een minder onfchuldig tijdverdrijf to zoeken?
En dit is bij lange na niet bet eenige voorbeeld, dat behoeftigen door her vermaak, hetwelk goede boeken hun verfchaffen, meer dan vroeger in her huisgezin teruggehouden
werden .
(Ik moet bier weder uitlaten een ander treffend voorbeeld
van eenen dronkaard, die, gedurende eene lange ziekte tot
beterfchap ernflig vermaand en tevens van goede boeken
voorzien, daardoor ook naderhand, volgens zijne eigene getulgenis, van zijne ondeugd werd afgehouden .)
Veel zal hierbij fteeds afhangen van eene doelmatige keuze
der boeken. Voor her gefchiktsc zoude ik achren ten deele
zulke gefchriften, waarin, door eene eenvoudige, populaire
en tot beoefening aanleidende verklaring, de kennis der H .
Schrifc wordt bevorderd ; ten deele zulke, waarin de kracht
des geloofs ter ware Godzaligheid in echte, niet verdichte
voorbeelden wordt aangetoond, door de levensgefchiedenis
van vrpme menfchen nit allerlei, maar voornamelijk uic de
burgerlijke en lagere flanden . Eigenlijke leerredenen, ultge.
breide ernftige befplegelingen enz . vereifchen reeds eene hoogere befchaving. Her ongefchiktst fchijnen mij toe uitvoerige verhandelingen over enkele leerflukken, die, bij groote
droogheid, helderheid van voorflelling misfen, of zelfs wel
op her gebied der eigenlijke Godgeleerdheid overgaan .
Voor her overige, offchoon her wel voornamelijk godsdienflige gefchriften zijn, die wij aan de lieden verfchaffen,
zoo zijn her toch de zoodanige niec alleen . Wij brengen
ook goede kinderfchriften, en zulke, waarin algemeen nuttige kundigheden op eene bevattelijke wijze medegedeeld
worden, gaarne in omloop, en zouden dir nog wel meer
doen, indien wij over meer befchikken konden. Her getuiMENGELW . 1839. NO. 5 .
S

246

OVER DEN ZEDELIJKEN EN GODSDIENSTIGEN TOESTAND

genis eens algemeen geachten Schrijvers vinde bier nog
eene plaits :
» Van alle Genootfchappen" (zegt FR . V O N R A U M E R in
zijn' werk : Engeland ten jare 1835) ,, van alle Genoot„ fchappen in Engeland heeft voorzeker (met uitzondering
„ van bet Bijbelgenootfchap) dat tot verfpreiding van nutti• ge kundigheden den grootllen invloed en de rijkfle gevol• gen to weeg gebragt . Hetzelve was gegrond op bet zeer
• juiste beginfel , dat volksbefchaving door lektuur bevor• derd kon worden, dat men nuttige boeken voor bet yolk
„ zou kunnen fchrijven, en dezelve, indien ze in grooter
„ getal dan vroeger verkocht werden, ongelijk veel goed• k ooper kooper zou kunnen geven . De meeste der door bet Ge„ nootfchap uitgegevene werken, b . v . over den Landbouw
„ en de Veeceelt, de Almanak enz ., zijn ongemeen doelma„ dg, en eene onmetelijke fom van denkbeelden en kundig• heden wordt daardoor, op eene voorheen naauwelijks
• geloofbare wijze, in omloop gebragt . Op deze manier
„ werkt men bet best eene flechte, onzedelijke en verleide• lijke volkslektuur tegen ; en nu eerst last, nadat millioe„ nen lezen geleerd hebben , verfchaft men bun lets lezens„ waardigs . Op de bedenking, dat bet Genootfchap de
„ godsdienllige en zedelijke ontwikkeling verwaarloost, mag
„ geantwaord worden, dat een ander Genootfchap reeds
„ werkzaam is om den Bijbel to verfpreiden, en dat bet bij
• de gefleldheid der godsdienftige parcijen (in Engeland) on„ gemeen moeijelijk zijn zou, lets to leveren, dat Wet van
• de eene of andere zijde zou worden gelaakt en verketterd .
Ook kan niet alles in eens gefchieden ; en is eersc de be• langflelling in deze goedkoope en verflaanbare gefchriften
• opgewekt, dan zal waarfchuwing en vermaning meer in„ gang vinden, dan indien men met overhaasting zekere lee„ ringen wilde opdringen. Dat er over de natuur, de hand• werken, kunst, de gewigtigfle snenfchen, uitvindingen,
• gedenkteekenen, en wat dies meer zij , allerlei belangrijks
• wordt sangeboden, en honderdduizenden, die voorheen
• niets dachten, tot nadenken worden opgewekt, dit is en
• blijft een onfchatbaar gewin ."
Dit laatfte beaam ik volkomen . Eene vermeerdering der
kundigheden bij bet yolk, ook in deszelfs laagfle klasfen,
fchijnt mij ten hoogfle wenfchenswaardigs toe, zooverre namelijk dit verkregen kan worden binnen de perken van bun-
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nen hand en beroep ; en verre van to vreezen, dat dit voor
hunne zedelijkheid en vroomheid gevaarlijk zijn zou , ben
ik veeleer van gevoelen, dat bet niet dan nuttig zijn kan,
indien de mensch bij bet beproeven der Goddelijke wearheid - zonder hetwelk toch geen levendig geloof mogelijk
is - to werk gait met zekere rijpheid van oordeel en een'
in bet nadenken geoefenden geest. Daarentegen moet ik
bier ook, van de andere zijde, als eene op ondervinding
gegronde en door veelvuldige opmerkingen bevestigde waarheid, vastftellen, dat door de godsdienftige waarheid de ganfche inwendige mensch naar al deszelfs vermogen , en met
name ook near zijn denkvermogen ontwikkelt en fterk words,
en dat Tangs dezen weg ook de geringfte, wien anders bijkans alle middelen ter befchaving ontbreken, eene foort van
zedelijke befchaving verkrijgt, die, ik beken het, mij dikwijis reeds op eene verblijdende wijze verraste .
Wij hebben dus Met to vreezen , dat bij onze armen de
kundigheden vermeerderd worden, maar alleen, dat dit eenen
verkeerden invloed bij hen oefene . Ook op zichzelve nuttige
kundigheden kunnen den gemeenen man ten verderve ftrekken, wanneer hij daardoor opgeblazen wordt, zich deswege
verbeeldt alsof zijn levenslot to gering voor hem ware , en
hij alzoo met zijnen ftand in de zamenleving ontevreden
wordt. Maar, om hem voor dezen gelijk voor elken anderen dwaalweg to bewaren, ken ik geen zekerder middel, dan
dat hij , ZOO alS D A V I D , Gods woord eene lamp voor zijnen voet en een licht op zijnen weg last zijn ; en daarom
wilde ik dan ook altijd gaarne aan goede ftichtelijke boeken de eerie plaits in de bibliotheek van den arme inruimen .
Ik vat bet tot hiertoe gezegde in 'c kort zamen in de
volgende itellingen : Wij achtbn , dat voor den arme weinig
gedaan wordt, indien men hem alleen in zijne ligehamelijke,
en niet tevens in zijne geestelijke behoeften to hulp komt .
Alle tijdelijke hulpbetooning moet er dus op aangelegd zijn,
om hem ook geestelijk to helpen . Zijn geestelijk ongeluk is
de zonde. Zal hij cierhalve waarlijk geholpen worden, dan
moet de zonde beftreden, en de daar tegenover ftaande
deugd aangekweekt worden . Velerlei uitwendige middelen
kunnen daartoe medewerken, en van deze middelen moet
men zorgvuldig gebruik maken ; maar grondig worth bet
bier bedoelde kwaad door enkel uitwendige middelen niec
genezen . Edn middel is ons flechts bekend, waarvoor al
S2
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bet kwaad der zonde, ook bet verborgenae, eindelijk wijken
moet ; en dit is bet geloof, hetwelk , terwijl bet de zonde
wegdoet, vanzelve ook de kiem wordt van een nieuw zedelijk leven, verfierd met alles, wat waarachtlg, wit eerIijk, wat regtvaardig, wit rein, wat liefelijk is , wat wdl
luidt, zoo daar eenige deugd en eenige lof is . Wij gelooven nit overtuiging aan bet Evangelie, en zoo fpreekt bet
vanzelf, dat bet een Evangelisch geloof is, waarvan wij,
naar ons oordeel, dat gezegende uitwerkfel in de ruimfte
maat verwachten . Doch wij eeren elk ander geloof, hetwelk
een wezenlijk, op overtuiging gegrond geloof is . Wij twisten niet over godsdienftige gevoelens . Wij bedoelen fechts
de hoofdzaak van alle ware Godsdienst ; en daarvoor houden
wij dit, dat de mensch gebeiligd en gezaligd worde . Waar
dat uicwerkfei geheel ontbreekt, daar houden wij eene voor .
gewende vroomheid voor ijdelen fchijn , en rekenen haar mede tot de zonde, die met nadrukkelijken ernst beftreden moet
worden . Eindelijk , wij vertrouwen bij bet verbreiden der
waarheid, die wij gelooven, op de kracht, die in haar woont ;
en wij zullen nooit, om de heilige zaak van bet Godsrijk to bevorderen, tot vleefchelijke wapenen onze toevlugt nemen .
Mijne cask is vervuld : ik wilde den godsdieoftigen en zedelljken invloed onzer Vereeniging fchetfen, welken wij misfchien niet altijd uitoefenen , maar toch beoogen en naftreven ; en ik hoop dit met voldoende duidelijkheid en uitvoerigheid gedaan to hebben . Misfchien meeiien fommigen, dat
ik over dit onderwerp al to uitvoerig geweest ben : maar
men bedenke, dat bier over de eigenlijke ziel en zenuw van
ons Genootfchap gehandeld werd, over de denkbeelden, die
onze geheele werkzaamheid befturen . Wie zich met deze
denkbeelden vereenigen kan, die moec ook een vriend van
onze Vereeniging zijn : hoe zeer moest ik er derhalve op
gefteld zijn, haar in bet regte licht to doen kennen 1 Misfchien zullen fommigen mij tegenfpreken, en in dit Verfag, ligtelijk meer dan in vroegere, ftof tot tegenbedenkingen vinden . Maar eene opene, ernitige, op onderzoek gegronde tegenfpraak vrees ik niet, en verzoek veeleer, mij
dezelve to doen kennen. In allen gevalle kan bet voor de
zaak der waarheid fechts gewin opleveren, dat dezelve zonder vooroordeel uit verfchillende oogpunten befcbouwd wordt .
In de hoofdzaak vlei ik mij toch , dat ooze pogingen bij
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de meerderheid onzer Stadgenooten die gunftige beoordeeling
zullen vinden , welke wij voor bet beftaan onzer Inrigting
noodig hebben . Onze hoop toch , am de vereischce bijdragen voor de uitgaven van bet loopende jaar to ontvangen,
is alleen gegrond op de goede meening des Publieks over
ons werk, en de daaruic ontfpruitende bereidvaardigheid,
am hetzelve verder, gelijk tot hiertoe, met edelmoedige
mildheid to onderfteunen . Moge de uitkomst bewijzen, dat
wij ons hierin niet vergist hebben ! En moge de Heer iedere groote of kleine liefdegift met zijnen zegen vergezellen I
Moge ze door Hem tot eenen zegen gemaakt worden, niet
flechts voor den ontvanger, maar oak voor den gever, tot
eenen zegen in tijd en eeuwigheid
„ Zoo verre de achtingwaardige Schrijffter . Welk eenen
zegen verfpreidc zij doot daad en woord in behoefdge
huisgezinnen, in verduisterde, door druk en ramp nog
meer ontmoedigde harten, en dat in eenen zoo ultgebrei .
den kring ! Welk eenen zegen flicht zij oak wel door dit
opflel, door omtrent de menfchelijke ellende, en de mid„ delen am dezelve re verminderen , regte denkbeelden to
„ verfpreideu , en in hec geheel veeivuldige flof tot naden• ken to geven, door weldenkenden tot foortgelijke welda .
• dige werkzaamheid aan to fporen l
„ Is dit laatfte ook bij u bet geval, Lezer of Lezeres!
„ wacht dan Loch vooral Met tot dat er ook in uwe woonplaats zulk eene Vereeniging als die to Hamburg opgerigt
• plaats
• worde, am tot hetzelfde does werkzaam to zijn! De ar.
• men (of ook flechts eenen arme) op ce zoeken, hen met
• liefde en wijsheid toe to fpreken, hen op to beuren, mis„ fchien hunnen nood to lenigen, in alien gevalle hen in
• godsvrucht en deugd to verflerken -- dat kunt gij , hoe• zeer gij uwe pogingen gaarne met die van anderen zoudt
• willen vereenigen , toch ook voor u zelven doen. Waart
• gij lid van eene dergelijke Vereeniging, dan zoude bet
• toch oak op uzelven aankomen , am derzelver does to helpen
• verwezenlijken , uwe eigene werkzaamheid zou daartoe ver• eischt worden .
,, De vereeniging in Maatfchappijen of Genootfchappen,
„ met bet does , am Godsdienst en zedelijkheid to bevorde• ren, heeft, mijns bedunkens, vooral dit tweeledig nut,
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dat daardoor de vereischte f o eh ke middelen worden ver .
„ fchafc, en dat bij de ledeli zelve, die wdl denken, door
„ bijeenkomften, wisfeling van denkbeelden enz ., de ijver
„ opgewekc en tot volharding aangefpoord , dikwijls ook reg• to inzigten bevorderd kunnen worden . Maar Godsdienst
• en zedelijkheid zijn geene zaken, die als fabriekgoed kun• nen worden voortgebragt. Het zijn planten , die in elke
• menfchelijke borst afzonderlijk moeten worden aangekweekt .
„ Elk moet ze in zichzelven aankweeken, of ze komen niet
• op . Maar wij kunnen elkander daarin behulpzaam wezen .
• Dit echter gefchiedt bet best door perfeonlyken invloed .
„ Wie zeif Godsdienst en zedelijkheid bezit, en zich daarvan
„ doordrongen bewijst, die zal ze bet best in anderen op• wekken . Licht wordt bet gemakkelljkst sin Iicht, en vuur
• aan vuur ontfoken .
,, Er is nu ook in ons land, en wei to Groningen, eene
„ foortgelijke Vrouwenvereeniging, als die to Hamburg, op .
„ gerigt. Met belangfelling heb ik, en voorzeker velen met
„ mij, zulks vernomen (*), en met goede wenfchen die on„ derneming vergezeld . Zeer aangenaam is bet din ook to
„ vernemen, dat dezelve bij voortduring befaat en werk .
„ zaam blijft . Met belangfelling wachten wij nu nadere be„ rigten af, welke uitkomfen men daar zal verkrijgen . Het
„ is toch wel eenigzins eene proefneming : de ondervinding
„ zal nog eerst moeten leeren , in hoeverre zulk eene inrig„ ring ook voor onzen landaard gefchikt, en of dezelve mis .
„ fchien nog voor wijziging en verbetering vatbaar zij . Maar :
„ ,, Geloof en Liefde blijven . " Worde die Vereeniging flechts
„ door den geest van Geloof en Liefde befuurd, en zij zal
• zeker blijvend nut ftichten ."
A. M . C R A M E R .
„ Middelburg, Dec . 1838 .
„

(*) ,, Ook door de Vaderlandfche Letteroefeningen, in
eene Recenfie over een werkje van Prof. H O F S T E D E D E
G R 0 0 T ; zie dit Tijdfchrift voor 1838 . bl . 606 .
WALTER SCOTT'S DAGBOEK .

(Pervolg en /lot van hl . 199.)
„ 26 January
.
G i B s o N komt daar bij mij met een gezigt glinflerende van vreugd ; hij berigt mij, dat mime fchuld-
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eifchers in eene minnelijke fchikking bewilligd hebben . Dit
is een blijk van vertrouwen, hetwelk ik mij waardig zal
toonen, door alle krachten in to fpannen, om aan mijneverbindtenisfen to voldoen : Ik wil zelfs er niet aan twijfelen,
of ik wet flagen zal ; twijfel aan bet winnen is half verloren .
„ Ik hoop nu dezen nacht beter to ilapen . Bleef mijne
ilapeloosheid voortduren , zoo zou ik ziek worden en buiten
flaat zijn mijne verbindtenisfen to vervullen . Het is toch
lets vreemds, dal ik aan mijne oogen bevelen kan open to
blijven, offchoon vermoeidheld en verveling mijne oogleden
nedrdrukken , en dat bet niet in mijn vermogen Is, bet gordijn der vergetelheid to laten vallen . 1k herinner mij , hoe
de ontmenschte Boucaniers, in hunne toomelooze goddeloosheid, vrij wet geflaagd waxen de hel na to bootfen, wanneer
zij de fcheepsluiken iloten en in bet ruim zwavel en asfa
foetida ontftaken ; maar de hemel dier zeefchuimers was een
ellendige hemel. Her is eene der treurigfle gebrekkelijkheden
onzer nataur, dat bet ons honderdmaal gemakkelijker valt,
(mart to verwekken, dan vreugde to doen ontftaan .
„ 30 Januarij . Gisteren heb ik fiks gewerkt . De bron
vloot overvloedig en fnel ; wear, was bet water zuiver? dat
is eene andere vraag . Hoe bet zij , de hoeveelheid ten minite
hebben wij, ongeveer dertig bladzijden druks .
„ Kom riemen ter hand ; zoo krijgt men bet land!
„ 31 Januarij. Dear er beden morgen niets op de rot Is,
kan It to huis blijven, en dus voeg ik een' nieuwen vollen
dig arbeids bij mijnen roman van Wood/lock . Een voile, on .
geitoorde arbeldsdag levert meet dan vijf, wanneer menmoet
afbreken . Ik behoef mg met bet harrewarren over geldzaken niet meet bezig re houden , en thans, nu de eerfte fchok
eener zoo vreesfelijke ontdekking voorbij is, voel ik mij veel
beter . Het komt mij voor, alsof ik mijn llgchaam van een'
hoop kleedingftukken ontdaan heb, die, wel is wear, rijk
en kostbaar, wear toch een last waren . Ik ben nu vrij van
at de kleine pligten, welke een ftand in de wereld oplegt ;
vrij van de geldopofYeringen, vereischt tot bet volhouden
eener kostbare gastvrijheid, en ., hetgeen nog meer waard is,
van bet tijdverlies, dat zij medebrengt . Ik heb in mijnen
tijd gezelfchapskringen van allerlei foort leeren kennen, en
1k weet, hoe weinig men er bij verliest, wanneer men zich

252

WALTER SCOTT'S DAGBOEK .

tot eenen engen vriendenkring beperkt. Ik flaap , ik eet , ik
werk even als ik to voren piagt to doen ; en indien zij , die
mij omringen, even onverfchillig waren omtrent bet verlies
van onzen rang, zoo zou ik volkomen gelnkkig zijn . Maar
de tijd zal ook die wond genezen . Op den tijd fiel ik mijn
vertrouwen .
„ Sedert den 14den heeft geen gist bet brood mijnes huizes
gebroken, uitgezonderd G . H . G O R D o N, die eenen ochtend
bij ons ontbeten heeft. Het is de eerfie mail, dat mij dit
gebeurd is, federt ik een elgen huis bezat ; maar lang genoeg heb ik de rol van A B 0 U -11 A S S A N gefpeeld, en al
kwatn de Kalif zeif aan mijne deur kioppen, zou ik hem verzoeken voarbij to gean .
,, 5 February. Ik word wakker, na diep en gerttst geilapen re hebben ; ik voel niet de minfie /pleen , en niets ,
dat mijnen inwendigen mensch ontrust . Nog naauwelijks zijn
er drie weken verloopen, federt er in mijne maacfchappelijke
betrekkingen zoo groot eene verandering voorgevallen is, en
reeds ben ik er ongevoelig voor . Men heeft mij heeds gezegd, dat mijne aandoeningen van vreugd en (mart, van genot en ontberiug, kalmer waren dan die van andere menfchen . "
Ondanks al die kalmee en gelatenheid ontwringen duizend
kleine omftandigheden aan SCOTT een' onwillekeurigen
zucht . Nu is bet een bordje, dac aan zijn huis in de flad
wordt aangeflagen, om aan ce duiden, dat het to koop is .
Al bet huisrasd moet desgelijks verkocht worden, gelijk ook
menigerlei voorwerpen, ,, die," zegc hij , ,, met de fchoon .
Ile tijdperken van mijn ]even in verband Run ." Vervolgens
komt de dag, waarop hij de oude woning verlaten moet,
om zijne huisgoden onder een vreemd dak over to brengen .
„ Van tijd tot tijd ben ik San vlagen eener foort van zwaarinoedigheld onderhevig, verzeld van hartklopping en ge_
moedsangst, even alsof ik Wet wist, wac mij ftond over to
komen. Somwijien bled 1k dezen vijand bet hoofd ; maar
beter is bet, hem tevermijden, dan to beftrijden . Misfchien
ontfiaat mijne neerflagtigheid nit de wanorde, waarin al onze
meubelering gebragt is . De wanden zijn van derzelver fchil .
derijen ontbloot ; de venflerramen van derzelver draperien .
Kortom, bet verlaten eener woning, welke men zoo langen
tijd zijn to huis genoemd heeft, is lets p1jnlijks . Het is mij
zeer aangenaam, dat Lady SCOTT zich dit niet fchijnt San
to trekken ; maar ik verbaas mij over deze fchijnbare on-
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verfchilligheid . Zij wit hier tot vrijdag blijven, onbewust
hoe veel ik lijde . Om mijn rebellerend gemoed to temmen,
ben 1k begonnen papieren op to redderen en aan liasfen to
rijgen, om ze to kunnen verhuizen . Welk een zonderling
mengelmoes van gedachcen doer zulk een arbeid ontftaan
Daar liggen brieven, die, toen zij ontvangen werden, bet
hart hebben doen kloppen ; brieven, thans zonder belang,
zonder leven, gelijk misfchien zij, die dezelve gefchreven
hebben . Hoeveel raadfels , waarvan men thans de oplosfing
kent! hoeveel ontwerpen, welke de tijd gerijpt of verijdeld
heeft ! hoeveel gedenkteekenen van vriend- of vijandfchap,
beide gelijkelijk uitgebluscht ! Dus verflindt de cijd zichzel .
ven : bet heden vernietigt bet gisteren, even als de oude
S A T u R N u S zijne kinderen verzwolg, even als de clang zich
in den ftaart bijt. Maar bet is cijd , aan mijn Dagboek toe
to roepen, als de arme B Y R O N aan THOMAS MOOR E
„ Bij alle duivels , TOM, wees toch zoo poetisch niet !"
„ 15 117aart. Heden morgen neem ik, en dat voor altijd,
affcheid van No . 39 in Castle-J}reet. Het hokje was makkelijk, en gewoonte bad er mij aan gehecht . Tot nog toe,
wanneer ik van verblijf veranderde, was zulks om mij to
verbeteren : dicmeal verflimmer ik ! Men zal dit huts , dat
tot op dit oogenblik nog bet mijne is, verkoopen, en ik ga
ophouden burger van Edlmburg, of ten minite eigenaar to
zijn ; eene hoedanigheid, welke mijn vader en ik zestig jaren
onafgebroken bezeten hebben . Vaarwel din , arm No . 39!
Mogt uw dak nimmer befchutting verleenen nan fiechter lieden, dan die bet thane verlaten ! Om niet alien to gelijk
onze dii laces to verlaten , zullen Lady S C o T T en A N N A
tot zondag .blijven . Wat mij betreft, ik vertrek oogenblikkelijk, en lit kan daarbij wel bet treurgezang der hunne ge .
boorteplaats verlatende Hooglanders aanheffen
Ha til mi talidh .

Wij komen niet wedrom ."
Maar een zwaarder flag, dan bet verlies van zijn vermo .
gen . frond den verarmden Baronet to treffen . Lady S C 0 T T,
wier gezondheidstoeftand federt tang ernftige bezorgdbeid gebaard had, ftierf den 15 Mel . Onder die dagteekening leest
men in bet Dagboek :
,, Na twee dagen lang veel geleden to hebben, is zij ten
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twee ure heden morgen gefiorven . Eindelijk is zij dan ter
ruste ingegaan . Gisteren nacht ben ik hier gekomen . A N.
N A is uitgeput van vermoeidheid en droefenis . Hot arme
meisje heeft zenuwtoevallen gehad, die zich bij mijne aan .
komst hernieuwd hebben . Hare afgebrokene fmarcgeluiden
gelcken naar die van een kind, als ook hare cast , die overigens vol was van geduldige berusting in Gods wit . „ Arme
moeder ! Nooit zult gij dan wederkeeren I Voor altijd weg l . . .
in eene betere wereld 1" Hot was een tooneel, waarbij een
vreemde gefchreid zou hebben ; men denke dus , wat ik,
man en vader, ondervond ! Ter naauwernood wist ik, war
ik gevoelde, nu eens vast als eene rots , dan week als de
golf, die zich er tegen verbrijzelt . Wanneer ik deze woning vergelijk met hergeen zij nog kort geleden geweest is,
dan voel !k mijn hart ineer_krimpen . Zonder omgang, oud,
ver van mijne kinderen , mijne lieve A N N A uitgezonderd ,
arm, onder listen gebukt, moest ik dan nog haar vertiezen ,
die alle gedachten met mij deelde, en wier toefpraak deeds
die angfiige voorgevoelens itilde, die bet hart doen broken ,
wanneer men ze alleen moet dtagen . Zelfs de zwakheden
van mijne arme C H A R L O T T E waren mij nuttig, daar zij mij
uit den kring mijner droeve overpeinzingen trokken .
,, Ik heb haar gezien t Dat gelaat , waarop daar mijn oog
gevestigd geweest is, Is, en is ook niet, dat van mime
CHARLOTTE, mijne levensgezellin gedurende dertig jaren .
Hot was nog wel dezelfde evenmaat van geftalte, hoezeer
hare leden, weleer met bevallige buigzaamheid begaafd, tbans
door den dood verfiijfd waren ; maar die geelkleurige en krampachcig zaamgetrokken tronie, die bet leven fchijnt to befpotten, is dat bet lief en lagchend wezen, welks uitdrukking
zoo levendig en aanminnig was ? . . . Ik wit bet niet ander.
maal zien . A N N A vindt hare moeder weinig veranderd, omdat zij zich haar voorkomen herinnert, zoo als' de geweldige
pijnen bet gemaakt hadden ; mijne herinnering klimt op tot
de tijden van ons geluk ! . . . Wit zal ik nu doen met de
masfa denkbeelden, die dertig jaren lang haar eigendom waren ? Lang nog voorzeker zullen zij haar gewijd blijven ;
maar ik zal van mijne fmart geen fchouwfpel maken voor de
wereld ; ik zal niet de doorgaans meest gemaakte aller rollen
fpelen, die van een' ontroostbaren weduwenaar .
„ 18 Mei. Weder is er een dag aangebroken, seen dag vrolijk fchitterend voor geheel de buitenwereld . De lucht is
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zacht, de bloemen lagchen ons toe, diamanten van dauw
glinfteren op al de bladeren ; maar dit gezigt zal haar niet
meer verheugen, voor wie een liefelijke dag zulk een uitftekend genot was . Ben kerker van lood en van hout heeft
haar reeds omfloten ; weidra zal de koude aarde haar bedekken . Neen, bet is CHARLOTTE, de welbeminde mijner
jeugd, de moeder mijner kinderen niet, die zij daar zullen
gaan begraven tusfchen de puinhoopen van Dryburgh, welke
wij zoo dikwijls to zamen bezocht hebben! Neen, neen,
ergens heeft C H A R L O T T E de bewustheid van hetgeen ik
voor haar voel ! Waar en hoe ? Dat kan ik niet zeggen .
En evenwel zou ik de geheimzinnige, maar vaste hoop, dat
1k haar In eene betere wereld zal wederzien, niet wilien opgeven voor al , wat de tegenwoordige mij bieden kan . De
noodwendigheld dier fcheiding, eene noodwendigheid, die
haar zelfs tot eene leniging maakte, die noodwendigheid en
geduldige berusting zuilen mijne troostbronnen zijn . Ik ge .
voel dat paroxismus van fmarc niet, dat anderen in dergelij .
k e omftandigheden ondervonden hebben .
„ Ik ben daar in hare kamer geweest . Geene item, Been
geluid, geene beweging I De indruk van bet Iijk was nog
zigtbaar op bet bed ; maar de doode had men reeds naar el .
ders vervoerd . Ailes was net, gelijk zij bet zoo gaarne had ;
maar alles was fill, fill als de dood !
„ Ik herinner mij ooze laatite zamenkomst . Zij hief zich
in haar bed op, poogde hare oogen naar mij been to wenden, en zeide, terwijl zij zich geweld aandeed om to glimlagchen : „ Gij ziet er alien zoo treurig nit!" Dit zijn de
laatfte woorden, welke ik haar heb hooren uitbrengen, en
ik haastte mij om been to gaan, want bet fcheen dat zij Met
de voile bewustheid had van hetgeen zij zeide . Toen ik,
op bet oogenblik van mijn vertrek, weder in de kamer trad,
lag zij in diepen ilaap . Die ilaap is thans nog dieper !
„ Zij zijn in de kamer der afgeftorvene bezig ; die kamer,
zoo lang bet verbiijf van een huwelijksgeluk, waarop zij fier
was . Ik hoor met haastige en zware treden gaan . In de
laatfte weken zou men er een bijtje hebben hooren gonzen .
0, mijn God!"
Doch laac ons bet gordijn voor die treurige tooneelen doen
vallen, en liever de uitkomien opgeven van des Schrijvers
pogingen ter afdoening eener fchuldenfom van meer dan 120,000
pond sterling, (anderhaif millioen guldens) welke hij to be-
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talen had . Niets inderdaad is merkwaardiger , dan die reeks
van werkzaamheden en combination na to gaan . In de eerile
plaats dacht W ALTER S C o T T er aan , om de werken to
voltooijen , tot welker vervaardiging hij zich jegens c o NS T ABLE verbonden had , v6 6r dat nog die boekhandelaar
bankbreukig werd : en hierin deed zich eene ernilige moeijelijkheid op . Een dier twee werken was vrij ver gevorderd .
C O N S T A B L E had bet onder den titel van WoodJlock aangekondigd ; daarenboven had hij den drukker B A L L A N T Y N E
bet tot den druk vereischte papier toegezonden, en den
Schrijver bet bedrag van den prijs, waaromtrent men over .
eengekomen was , in briefjes betaald . Bij zulk eenen wand
der zaken eischten nu de fijndics der falliet-masfa van c o NS T A B L E de levering van Woodjtock , onder verkiaring dat
zij bereid waren hunne overeenkomften geftand to doen .
S c o T fr'S fchnldeifchers daarentegen beweerden, dat door
de bankbreuk der uitgevers bet contract vernietigd was, en
s C o T T zelf hakte den knoop door met to zeggen : ,, Het
werk zit in mijn hoofd, en zal er in blijven, liever dan dat
ik bet bun geef."
De uitgave van Wood/lock en van bet Leven van N A P or. E o N , gevoegd bij andere letterkundige voordeelen, fielde
hem in ilaat, om een eerfle dividend van zes fchellingen en
ache pence per pond, dat is ruim een derde zijner fchnlden,
to betalen . In 1827 gaf W ALTER s c o T T de eerfte reeks
der Kron~ken van Canongate in bet licht in twee deelen,
en in 1828 eene tweede reeks dier zelfde Kronijken in drie
deelen, beheizende het fchoone Meisje van Perth . Op bet
einde van dat zelfde jaar, zag bet eerfle gedeelte eener Gefchiedenis van Schotland ten dfenfte der jeugd bet licht, onder den titel van Pertellingen eens Grootyaders aan zynen
Kleinzoon . Dic bevallige werk werd met een tweede en derde gedeelte voltooid, makende in alles negen boekdeelen,
die in 1829 en 1830 verfchenen . In 1831 liet de Schrijver
eene andere reeks, Welke Frankrijk tot onderwerp had, in
drie deelen uickomen . Anna van Geijerftein had in bet begin
van 1829, mede in drie deelen, bet licht gezien ; en, als
ware bet om de kracht en buigzaamheid van zijnen geest to
toonen, had SCOTT, gedurende hetzelfde jaar, achtervolgens (elk in een deel) twee godsdienftige Verhandelingen,
onder den titel van Preken van een' Leek , en eene Proeve
over Tuinbouw en Boomteelt, uitgegeven . In bet volgende
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jaar verrijkte hij L A R D N E R's Encyclopedie met eene uitmuntende Gefchiedenis van Schotland in twee deelen, en de
Familie-bibliotheek van den boekverkooper MURRAY met
nog een boekdeel : Brieven over Demonologie en Toover j.
Dus zijn in den tijd van drie jaren , dat is to zeggen van bet
begin van 1827 tot bet einde van 1830, negenentwintig oorfpronkelijke boekdeelen nit zijne pen gekomen, dat is omtrent tien deelen in bet jaar 1 Maar dat is nog niet alles :
onder andere ontwerpen , om geld to maken , kwam w A LT E R S COT T op bet denkbeeld , om de gebeele verzameling
der Waverley-romans , in eenparig en zaamgedrongen formaat,
met noten, voorredenen en platen, alles herzien en verbeterd, in bet licht cc geven . Diensvolgens, coen bet eigendomsregt dier romans door c o N S T A B L E's fchuldeifchers in
auctie gebragt werd , zag men , met niec geringe verwondering, hetzelve door een' der gewezen compagnons van dat
buis voor de fom van 8400 pond fterling weder inkoopen.
Weldra vernam men, dat die koop voor rekening van s c O T T's
fchuldeifchers gefchied was, en dat de nieuwe uitgave , to
hunnen voordeele , door den kooper den Heer c A D E L L zon
gefchieden . Zij zag inderdaad, in Junij 1829, bet licht, en
bet debiet bereikce binnen korten tijd de geweldige hoeveelheld van 23,000 exemplaren . De Schrijver van Waverley
geraakte hierdoor in ftaat , weder een dividend van drie fchel .
lingen per pond to betalen, hetwelk, zoo niet de interesfen
opgeloopen waren, zijne fchuld cot bijna de helft verminderd zou hebben . Werkelijk had hij dus 54,000 pond fter .
liug betaald, zonder nog de premien der levensverzekering
to rekenen, welke hij op zichzelven genomen had . Dit gedrag kwam ook zijnen fchuldeifcheren zoo vereerend voor,
dat zij met eenparige flemmen befoten, hem de boekerij, de
handfchriften, bet huisraad en zilver van 4bbotsford, al bet.
welk hij tijdens zijn ongeluk in hunne handen gefteld had,
ten gefchenke to geven .
In November 1830 nam SCOTT zijn affcheid als Griffier
van bet Hof van Sesfien , om zich geheel en al aan zijnen
letterarbeid cc kunnen toewijden . Het bewind van Lord
G R E Y bood hem wel een toereikend penfloen aan , om hem
bet Bemis der voordeelen van den post zelven to vergoeden ;
maar hij weigerde zulks, out niet tegen zijne ftaatkundige
denkwijs to handelen .
Zoo hardnekkig een arbeid moest noodwendig zijn anders
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clerk geftel ondermijnen ; weidra vertoonden zich kenteekens
van verlamming (paralyfis .) Dr. A B E R C R O M B Y, Van
Edimburg, gebood den Dichter, op flraffe des doods , zijn
letterwerk op to fchorten ; maar deze gehoorzaamde niet,
en zette eene task voort , welke hij als heilig befchouwde .
Eene vierde reeks der hertellingen voor mijnen Hospes zag in
den loop des zomers bet licht ; zij bevatce Graaf Robert
van Par js en het gevaarlijke Kasteel. Maar de lamp was
nun bet uirgaan .
De Geneesheeren badden hem den rand gegeven, verblijf
to gaan houden in Italie ; opfchorting van alien geestarbeid
gedurende langen tijd liet nog eene iaatfle hoop over . Hij
ging, met zijnen oudflen zoon en met zijne dochter ANNA ,
naar Malta fcheep . Van Malta begaf hij zich naar Napels ;
van Napels naar Rome, waar hij bet overlijden van r, 6 T H E
vernam, die hem had doen aanfporen, om door Duitschland
en langs den Rijn naar Engeland terug to keeren , den weg
nemende over Weenen, Praag, Tdplitz, Carlsbad, Munchen
enz. „ Doe hem toch wdl begrijpen," had de eerwaardige
Duitfche Dichter gezegd, „ dat hij onder ons dak volkomen
„ zal zijn alsof hij re huts was, en dat hij overal den eer .
„ bied en de bewondering vinden zal , verfchuldigd niet at„ teen nun den Schrijver eener menigte belangrijke werken,
„ maar ook aan dev braven , talentvollen man, die gebeel
„ zijn leven aan de verbetering van bet menschdom befleed
„ heeft." In Mel verlieten de reizigers Rome, en begaven
zich met groote dagreizen naar Frankfort ; niettemin klaagde
S C o T T , dat er to langzaam gereisd werd . Den 4 Junij had
hij eenen aanval van paraly/is, die doodelijk geweest zon
zijn , indien niet een getrouwe bediende de tegenwoordigheid
van geest gehad had, om hem eene ruime aderlating tedoen .
Acht dagen daarna beyond hij zich bijna reeds ftervende in
bet St . James-hotel, in Termyn Jlreet to Londen, alwaar hij
verfcheidene weken lang in bewusteloozen toeftand doorbragt,
nu en dan flechts , in oogenblikken van eenige meerdere helderheid , bet eenige woord uitende : Abbotsford l Abbotsford !
Zoodra bet mogelijk werd hem to vervoeren, bragt men
hem to Blackwell aan boord eener floomboot . Eindelijk zag
hij Abbotsford, of liever 4hbotsford zag zijnen ftichter weder, wan ; s c o T T was in eenen toefland van volkomene gevoelloosheid vervallen . Hij herkende niemand, zelfs niet
zijne kinderen. Ten laatfte, toen zijne oude vriend, de
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Heer L A I D L A w, zijn fterfbed naderde , greep s C o T T diens
hand, en ftamelde met doffe item de woorden : „ Thans
bemerk ik, dat ik to Abbotsford ben ." Eenige uren daarna
fcheen hij to herleven ; hij deed zich naar zijne boekerij
brengen, naar de onderfcheidene vertrekken, en zelfs naar
de tuinen, die juist toen met de levendigfte zomerkleuren
fchitterden .
Deze gunfliger toefland duurde verfcheidene dagen, zelfs
herkreeg de zieke bet gebruik zijner verilandsvermogens in
zoo verre, dat hij verlangde, nu eens de fchoone gedichten
van C R A B B E, dan weder den Bijbel to hooren voorlezen .
Het voorlezen van denzelfden genoemden Dichter door p H o EE E D A W S O N had de laatfte oogenblikken van C H A R L E S
F o x vervrolijkt .
De voor eene korte poos opgeklaarde nevel verdikte zich
op nieuw . S C o T T geraakte buiten kennis ; maar bet fcheiden van ziel en ligchaam , in een zoo krachtig bewerktuigd
wezen, kon Met zonder eene geweldige cries gebeuren . 1Jlen
maakte zich van den ftervende meester, wiens ftuiptrekkin .
gen eene laatite maar vruchtelooze worieling tegen den dood
fchenen . De uicgeputte nacuur bezweek eindelijk . WALT E R S C o T T gaf den 21 September 1832, ten half twee ure ,
den geest. Hij had een en zestig jaren eene maand en zes dagen geleefd.
Na des Dichters dood hebben zijne fchuldeifchers en bet
publiek zich niet onthouden, overdrevene geruchten to verfpreiden omtrent de door hem nagelatene fchulden . Het is
voor ons een pligt, den waren ftaat der zaken op to geven .
Het overfchot der fchuld was 53,000 pond fterling ; maar
tot dekking dier fom had men 22,000 pond, bet bedrag der
verzekering op bet leven van den thans overledene ; voorts
11,000 pond, die in handen der Trustees of Curators opgeloopen en uic letterkundigen arbeid en andere bijbronnen afkomitig was . Er bleef dus nog flechts 20,000 pond ongedekt, de interesfen daaronder niet begrepen . Den 29 Octo .
ber bad er eene bijeenroeping der fchuldeifchers plaats , om
mededeeling to ontvangen van de aanbiedingen der familie
van s C o T T , die zich verbinden wilde , om in den loop van
Februarij de nog overige 20,000 pond to betalen, tegen quitantie wegens de geheele fchuld . Met eenparige flemmen
werd de voorflag omhelsd, gelijk ook de volgende mode :
,, De vergadering acht eene verdiende hulde to bewijzen aan
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de nagedachtenis van Sir W ALT E R S C o T T, door hear
innig gevoel van dankbaarheid to betuigen voor zijn edelaardig gedrag to midden van moeijelijkheden en rampfpoeden, die de pogingen van ieder ander verlamd zouden heb .
ben, maar die zijne grootheid van ziel flechts ce meer
hebben doen uitkomen."

AAN MIJNEN VRIEND W . H . SCHMIDT, RUNSTSCHILDER, NA HET
BEZIGTIGEN ZIJNER SCHILDERIJ, VOORSTELLENDE EENE BOE .
TELINGE IN DEN KERKER ; BERUSTENDE IN DE VERZAMELING
VAN DEN WELED . GEB . HEER M . A. F . H . HOFFMAN, LID
DIR KONINKLIJKE AEADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN
TE AMSTERDAM .

Door ligt zij croost- en fpraakloos near,
Met zonde en fchuld belaAn ;
Geen ftraal van hope lacht haar meer
In d'ellgen kerker aan .
't Blijfc in haar ziel flikdonkre nacht :
Wat andren laafnis bled' ,
De fchuld verteert haar levenskracht,
En - tranen heeft zij niet !
O neen ! haar oog is uitgeweend,
Haar hart is moi gezucht ;
En hoe zij nokc, en fnikt, en fteent,
Niets geefc haar' boezem luchr .
En hoe 't berouw haar ziel vervult,
(Ze ontzonk zoo diep haar pligt !)
Niets geeft haar vrijfpraak van de fchuld
Bij 't nadrend Godsgerigt .
O , zie then droefgeplooiden mond ;
Die oogledn rood gefchreid ;
Die vale doodskleur, die in 't rond
Op 'c wezen ligt gefpreid!
Te zwak, kan zich de teedre hand
Niet vouwen voor 'c gebed,
En, hooploos aan den graf kuilrand ,
Grijpt hear geen hand, die reds .

AAN MIJNEN VRIEND W. H . SCHMIDT .

Maar hoe I komt niets in 't kerkerhol
Dan 't kloppend hart to ft?
Ja I van berouw en boete vol,
Vertronwt ze op Gods genA .
At derft ook 't nedrgeflagen oog,
Voor 't opzien, moed en kracht,
De Hemel ligt toch niet to koog
Voor haar gebed en Wage .
En daarom brengt een achtbre grijz' ,
Met pij en kip bekleed,
Ben dienaar Gods, op vrome wijs,
Haar troost in 't zieleleed .
Hij fmeekt , met opgeheven band,
Bewogen met haar lot,
Daar 't vuur van ernst in 't oog hem brandt,
GenA voor haar van God .
't Is , of hij wit, dat item en teal
Tot in den Hemel klink' .
Hij weet, Gods gunst kent perk noch pawl,
Hoe diep de zondaar zink' .
Dus wijst hij haar op 't heilig kruis ;
En, van Gods trouw bewust,
Brengt hij , wat ftorm er in haar druisch',
't Gefchokte hart in rust .
Zij din hear oog ook uitgeweend,
Hear hart ook modgezucht ;
De troost, then 't vroom gebed verleent,
Geeft can haar' boezem lucht .
Bid, vrome Priester I bid en fmeek ;
Reeds juichc der Englen kring,
Hoe ze ook bet fpoor der deugd ontweek,
Om uwe boeteling .
Ja, waar z66 't nedrgeflagen oeg
Tuigt van 'c gemoedsbeftaan,
Daar neemt, vergevend van omhoog,
GenA den zondaar aan :
Elk boetling, zoo vol ootmoedszin,
Als , S C H M I D T, uw kunst vercoont,
Zweeft eenmaal wis den Hemel in,
Wear vrijfpraak boete loont .
Rotterdam .
MENGELW. 1839. NO. 5.

J . VAN HARDERWIUH, RZ .
0

261

262

SWIFT ONDER DE ADVOCATEN.

SWIFT ONDER DE ADVOCATEN.

In eene Asfifen-preek had eens S W I F T die foort van Advocates fcherp doorgehaald, welke zich veroorloofden tegen
hun geweten to pleiten . Hierover gebelgd, gaf zich eenjong
Regcsgeleerde aan harde ultdrukkingen omtrent de Geestelijkheid toe, en, hear als 't ware gelijk met gelijk willende
vergelden, zeide hij onder anderen, der, als de Duivel eens
to fterven kwam, er zeker een Geestelijke gevonden zou worden, die hem eene lijkpreek zou houden. „ Ja zeker," zet
S W I F T, „ zou ik ze hem houden, en van den Duivel zeggen, war hij verdlend bad , zoo Ms 1k bet heden morgen van
zijne kinderen gedaen heb ."
BEN IER VOOR DE REGTBANK .

Zijt gij fchuldig of niet ?" werd onlangs, near Engelsch
gebruik, aan eenen befchuldigde voor eene regtbank to Du.
blin gevraagd . - „ Wel, mij dunkt," kreeg degeen, die
de vraag deed, ten antwoord, t, juisc daartoe zijt gij aangefteld, om dat nit to vinden. "
„

LAST DER RIJBDOMMEN .

Een onbemiddeld Rusfisch Edelman ontdekte toevallig in zijne kleine bezittingen ongemeen rijke goudaderen, zoodat hij
weldra een vermogen van ettelijke millioenen bezat . Hij,
die tot nog toe flechts beeren en fabeidieren gejaagd had, ge .
voelde nu plotfeling begeerte near Parif's, huurde loges in
alle fchouwburgen af, en verheugde zich reeds bij voorraad
over bet heerlijke leven, dat bij in de hoofdftad der befchaafde wereld leiden zou, toen hem, onder een fchoonfchijnend
voorwendfel, een verbofl der Rusfifche Regering gewierd van
her Rijk to verlaten, opdat bet uic de ingewanden van Rusland gegraven goud niet in Frankrijk verfpiid mogc worden .
Van then oogenblik of is de jonge beer ten uiterfte mistroostig, en merkt zichzelven aan als een opgeflotene - tusfchen
Moskou, St. Petersburg, Warfchau , Tobolsk en Odesfa I
OOSTERSCHE LIBERALITEIT .

Die met den aard van bet Oosterfche Despotismus en deszelfs zeer wezeniijk onderfcheid van der in fommige Europefche Staten niet naauwkeurig bekend is, moet verwonderd
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flaan , wanneer hij verneemt , met welk eene vrijmoedigheid
fours de geringfie bewoner van eene Perzifche flad zich omtrent zijne Overheden , ja zelfs omtrent den geheiligden perfoon van den Schah, durft uitlaten. Hadfchi I B R A H I M,
die eerfte Minister van Perzie geweest was, Len Ode toed
Generaal M A L C O L M dat land bezocht, verhaalde, rot bewijs van den vrijen moed zijner landslieden, aan de Engelfchen onder anderen de volgende Anecdote . Bij gelegenheid
eener buitengewone belasting, welke de Gouverneur van Is.
pahan , I B R A H I M'S broeder , op den winkel van elk der neringdoende ingezetenen legde, drong een groenteverkooper
naar de plaits door, waar de Gouverneur openlijk gehoor
gaf, en riep nit, dat hij volflrekr onvermogend was, om de
opgelegde belasting to betalen . „ Betalen moet gij ze, of
anders de flad verlaten," was bet antwoord . - „ Ik kan
niec betalen," zeide de man ; „ naar welke plaats moet ik
dan gaan ?" - ,, Gij kunt naar Schiras gain , of naar Na .
fchan , wanneer die fleden u beret bevallen dan de onze,"
.
hernam de Gouverneur. - „ Uw broeder," was bet ant
woord , „ is Gouverneur van de eene Bier fleden ; uw neef
van de andere : welke hulp kan ik daar verwachten?" --• Zoo kunt gij aan bet Hof gaan en u bij den Sehah beklagen, wanneer gij denkt, dat ik u onregt gedaan heb ." • Uw broeder, de Hadfchi (Pelgrim), is eerfte Minister,"
hervatte de man . - „ Zoo loop dan naar de Hel," riep de
driftig wordende Gouverneur, „ en val mij pier ]anger lastig!" -- „ Waarfchijnlijk is wijlen de Hadfchi, uw vader,
daar," antwoordde de burger, zonder zich van zijn fluk to
laten brengen . Alle omflanders lachten, en de Gouverneur,
die zelf moeite had om ernflig to blijven, gebood den klager been to gaan ; terwijl bij hem beloofde to zullen zor .
gen, dat hem Wet to veel afgevergd wierd .

OP HET VERNEMEN VAN HET OVERLIJDEN DES
LEERAARS N. G . VAN KAMPEN.

HOOG-

Hoe! is de hand verfljjfd, wie 't altijd werkzaam brein,
Met wetenfchap vervuld, bijna geen rust ooit gunde?
Is 't vriendlijk licht gebluscht, dat zucbt voor deugd en kunde
Verfpreidde in elken Hand ? Ach I is die ziel , zoo rein,
(Veel meer dan 't klatergoud, dat fours zijn' glans deed tanen)
Van 't ftofontboeid ? - Helaas I Heel 't Vaderland pleng'tranen
Op 't graf des Eedlen, wien 't zoo dierbaar was, wiens vlijc
Zljn' roem, zijn' zeden, zljn' befchaving was gewijd ; Maar, test, war edel denkt, zijn' doodbJ Nedrlands rampen,
Door deugd en kenniszucht vereert bet best VAN I AMPEN.
Rotterdam, 17 Maart 1839.
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G . v. R .

264

BEN OUD BIJSCIIRIFT.

EEN OUD BUSCHRIFT IN EEN WAARDIG GRAS SCRRIFT VERKEERD .
V A N K A M P E N, vraagbaak deeds van j ongen en van ouden,
Beidt bier den jongften dag . Waarvoor moet men hem houden,
(O wijzen, meldt bet mij , indien gij bier niet fuft !)
Voor eerlijker van hart of kloeker van vernuft?
Ij .

WILLMAR .
Hoort, hoe des wijzen Willmar's taai
Klonk In der Belgenvadren zeal,
Tot roem des lands bijeengezeten
» Maakt, edle mannen, maakc flu vred !
„ De kling blijv' vreedzaam in de fbhee :
„ Her leger heeft zich wdl gekweten .
• De fchande heeft bet uitgevaagd,
Toen 't eens zoo deerlijk werd gejaagd,
i„ n thans, door kiekens gear to koken
• In 't legerkamp bij Beverloo,
„ Geftrekt op 't frisfche roggeftroo,
„ Geleden fmaad met glans gewroken .
• Pataten, vleesch en Diester-bier,
„ Genuttigd bij een koestrend vier ,
„ En meerder foortgelijke plagen,
Heeft onze dappre legerfchaar,
• GedCkt voor koude en krijgsgevaar,
• •
Met onbezweken moed verdragen.
• Oranje wierp , verftijfd van fchrik,
• Op 't heldenkamp een' bangen blik,
„ En riep toen tot zijn granadleren
• Loopt, kindren, loopt, zoo hard gij kunt I
„ Kiest zelv' u een verzamelpunt
• Aan de overzijde der rivieren !
• ja, 't leger heeft zijn' pligt betracht
„ Voor onze fchaar, met roem bevracht,
„ Is Hollands krijgsmagt weggedropen .
„ Hoezee! de zegekrans is onsl
• Rust, Leopold, op zwanedons !
Gij kunt uw Iegertenc nu lloopen ."
•
Herleef, Euroop I held Willmar's tail
Klonk vredelievend door de zeal .
Geluk, o volken ! bell, o landea I
Want, had de man den krijg gewiid,
Uw laatite man werd 6f gevild
Of moest in 'c laatfle fort verbranden!
V. E.
18 Maart 1839.
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O

ud en wijd verfpreid is het begrip , dat de flof,
waaruit de wereld gemaakt is, de oorzaak is van het
kwaad , in dezelve aangetroffen . God, zeide men , wilde een volmaakt geheel zamenftellen ; maar de llof, die
men doorgaans als van eeuwigheid beftaande aannam,
verzette zich daartegen, en zoo bleef in de best mogelijke wereld een inmengfel van kwaad over, door geene
wijsheid of almagt to weren . En fchoon men zou moeten denken, dat de leer des Bijbels, die eene fchepping
ult niet aanneemt, en dus flof en norm beide nit dezelfde volmaakte bron afleidt, dit denkbeeld ongerijmd
maakt , er wordt echter al vroeg een aanbang in de Christenkerk gevonden , die bepaaldelijk de oorzaak der zonde
zoekt in de ftof. (*) Ja , werd ook deze ketterij verworpen , er is blijkbaar niet weinig van haren inhoud
overgebleven . Het fpraakgebruik van den Bijbel , volgens 't welk de geest tegen het vleesch wordt overgefteld , vooral de woorden van P A U L U S : het vleesch
begeert tegen den geest en de geese tegen het vleesch ,
,en deze twee frf den tegen elkander, benevens vele foortgelijke , gaven hiertoe ligt aanleiding . En gelijk fommi-

(*)

De Manicheers.
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go oude wijsgeeren bet ligchaam als een kerker voor de
ziel befchouwden , uit welke ontflagen , zij eenmaal veel
vrijer, magtiger en gelukkiger zou bevonden worden ;
zoo treft men er ook onder de Christenen aan , die , de
opflanding des vleefches voor een louter zinnebeeld of
fchikking naar Joodfehe begrippen houdende , de toekomftige zaligheid daarin gelegen achten, dat wij, van
alle last en beperking door hot ligchaam ontilagen , een
geheel geestelijk leven van kennis , bewondering en aanbidding des volmaakten zullen leiden . Dit echter zoude
op zichzelf als min gevaarlijk, ten deele zelfs aanprijfelijk to achten zijn, daar wij in alien gevalle toch moeten zeggen : het is nog niet geopInbaard, vat w zfyn
zullen, indien niet de praktijk des Christendoms zich,
op eene verkeerde wijze, naar zoodanige opvatting had
gefchijtt. Dezelve namelijk fchreef nu de uitroeijing van
alle zinnelijke aandoening en gevoel, de verzaking van
alle genot en vreugde der aarde, de ontrukking aan alle
maatfchappelijke betrekking en bezigheid voor , om zich
in de wildernis , tusfchen naakte rotfen of fteile kloostermuren , met bloote befpiegelingen to voeden. Bij de
geringite hoeveelheid van fchralen en onfmakelijken kost
levende , met de ruwfle kleeding aangedaan , bijna zonder flaap, op den harden grond genoten, kastijdde men
daarenboven zichzelven en beitreed bet ligchaam als eenen
boozen vijand. Dat was bet leven der zoogenaamde
heiligen en volmaakten , die daardoor dan ook niet zelden tot droomen eener ontftelde verbeelding werden opgevoerd, volgens welke zij met de Engelen, ja met den
Eeuwigen zelv' , als ligchamelijk verkeerden .
Ik erken, dit alles kan als overdrijving , verkeerde
toepasfing en misbruik van onbetwijfelbare waarheden
worden befchouwd . Eene averegtfche opvatting van
Bijbelfche lesfen, bij welke noch op de omftandigheden
des tijds , noch op de krachtige taal der Oosterlingen ,
vol beelden en gelijkenisfen , wordt gelet , is ligt genoegzaam, om deze dwaasheid to verklaren . Maar, zou
toch dat oorfpronkelijke denkbeeld van de bedorvenheid
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der ftof , van de verwerpelijkheid van alles , wat uit
bet ligchaam voortkomt , van de noodzakelijkheid des
verbrekens zijner boeijen , daartoe niet krachtig hebben
medegewerkt ? Zou men er niet de uitfpraak der H .
Schrift zelve bij uit bet oog verloren hebben , dat beide
bet ligchaam en de geest Godes zijn, ja bet eerie gefchikt is een tempel des H . Geestes to wezen ? (*)
Althans ik heb bet niet ongepast geacht, de groote
waarde en voortreffelijkheid van bet ligchaam voor ons
geheele beftaan , als denkende en redelijke wezens , aan
to wijzen . De ziel kennen wij, ten beste genomen, al .
leen uit hare daden , als eene onbekende bron, als eene
vooronderftelling, waaruit zekere verfchijnfelen zijn to
verklaren . Het ligchaam is voor oogen ; wij mogen bet
onderzoeken , en deszelfs verrigtingen , ten opzigte van
wijze en middelen , nagaan . Ware bet to verantwoorden, dat wij dit om bet andere verzuimden? Ik weet
niet, of mijne toehoorders, en toehoorderesfen vooral,
met zulk een meer wijsgeerig onderwerp ingenomen zullen zijn . Ik verzoek echrer op re merken , dat geene
afgetrokkene befchouwingen, maar zigtbare, althans zinnelijke zaken ons daarbij zullen bezig houden . En is er
ook niets nieuws onder de zon, zij zullen echter,, bij
bet clot misfchien, toegeven, de zaak in dat licht nog
niet befchouwd to hebben .
Er zijn een aantal voorwerpen in de natuur, van welke wij de krachten en werkzaamheden kunnen opmerken
en gadeilaan , zonder dat wij van deze werkzaamheid of
dit vermogen eenige reden kunnen geven . Wat de na .
tuurkundigen aantrekkingskracht, de fcheikundigen verwantfchap tusfchen bijzondere ftoffen, de beoefenaars
der natuurlijke historie groeikracht , en de geneeskundigen levenskracht noemen, dat zijn verborgenheden voor
den mensch : hij kan de uitkomflen barer werkzaamheid,
(*) Dit verband blijkt duidelijk uit de Schrijvers der Nieuwplatonifche fchool, die, hoewel geene Christenen, niet zon_
der invloed op dezelve bleven .
T2
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derzelver wetten en voorwerpen bepaleu ; maar waarom
en waardoor de verfchillende floffen alzoo werken of bewerkt worden, is hem een onverklaarbaar raadfel . Er
zijn andere voorwerpen, en bet dierlijk ligchaam levert
daarvan wel de klaarite bewijzen , welker vermogens en
werkzaamheid, voor een groot deel, naauwkeurig to berekenen zijn ; bij welke, de grond toffe eenmaal zijnde
gegeven, geene andere kracht dan des verftands, des
vernufts , der berekening wordt vereischt ; van welke
zich de mensch een volkomen begrip kan maken, ja die
hij, voor zoo verre hem de noodige befchikking over de
zamenftellende fcoflen is gegeven, in eigene werken navolgt . Het is opmerkelijk, dat deze verklaarbaarheid
van krachten en werkzaamheden in de natuurlijke voorwerpen toeneemt, naarmate die voorwerpen op eenen
hoogeren trap van volmaaktheid ftaan -- in de planten
meer dan in fleenen en metalen , in de dieren meer dan
in de planten . Alles b . v . , waardoor zich bet levend
fchepfel boven louter groeijende of nog lagere onderfcheidt , zijne vrije beweging , zijne eigene werkzaamheid voor onderhoud , veiligheid en voortduring, berust
op eene werktuigelijke zamenftelling zijner verfchillende
ligchaamsdeelen , waarvan wij bet kunftig maakfel van
ftuk tot ftuk kunnen nagaan . Het ware indkrdaad to
wenfchen , dat eenige oppervlakkige kennis van dit onderwerp meer tot de algemeene opvoeding gebragt werd,
ja dat men jeugd en quderdom op de wonderen opmerkzaam maakta, welke de wijsheid en zorge des Allerhoogften op deze wijze doen kennen . Waarlijk , ieder
levend fchepfel is een proefituk van Gods hand ; de onnavolgbaarfte werktuigkunde , bet onnagaanbaarst vernuft
en oneindige kunst brengen hier duizend zamenftellen ,
duizend verfcheidenheden derzelven tot stand, over welke
de nadenkende mensch verbaasd en opgetogen ftaat . Elk
voorwerp heeft den noodigen toeftel voor zijne leefwijze
ontvangen - de vogel om to vliegen , de visch om to
zwemmen , de os om to grazen , de leeuw om to verfcheuren, de worm om to kruipen, met afwisfelingen
zonder tal, met zeldzaamheden nie€ uit to fpreken .
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Doch onder alien is er geen, die meer onze bewondering verdient, dan de mensch zelf . Ik mag hierbij,
in bet algemeen , thans niet flilftaan . Elk heeft daarvan fomtijds gehoord . En wisten de vernuftige Grieken, op dien hoogen trap van befchaving, geen ander
beeld , dan dat van den mensch , uit to vinden , om den
Vader der Goden en menfchen to vertoonen , dan fchijnen wij bet wel daarvoor to moeten houden , dat geene
gedaante bet grootfche en fchoone, bet vermogen en de
diepe kennis beter uitdrukt, dan de menfchelijke gedaante . Ook onze heilige l3oeken volgen dien regel ,
wanneer zij ons Engelen of andere hoogere wezens in
de gefchiedenis yoorftellen . Ja zelfs bij de monflers der
Oosterfche verbeelding ligt de menfchelijke gedaante ten
grond . En dit aithans komt ons voor blijkbaar to zijn,
dat, zoo de geheele voorrreffelijkheid van den mensch
uit zijn ligchamelijk zamenftel ook niet is to verklaren ,
deszelfs redelijke ziel toch wel bezwaarlijk in een ander ons bekend ligchaam tot dien trap van ontwikkeling
en werkzaamheid zoude kunnen geraken .
Wij willen met bet voornaamlte beginnen , met de
fpraak . Het behoeft geen onderzoek , of de dieren de
ligchamelijke voorwaarden tot fpreken, even zeer als de
mensch ; zouden bezitten . Mij fchijnt deze opmerking
over bet geheel daartegen to pleiten , dat wij enkele vogels , die anders niet tot de fchranderfte wezens behooren , en die er dan ook weinig gebruik vah weten to
maken , fommige woorden kunnen leeren naklappen ; terwijl wij den ilimmen bond zoo min, als bet paard, den
olifant, of zelfs den aap , iets dergelijks kunnen leeren .
En onze groote CAMPER moge bet dan mis gezien
hebben , dat laatstgenoeridc* door zekere windbuizen achter zijne kaken uitdrukkelijk belet wordt geregelde klanken voort to brengen , en de in zijne foort niet minder
groote H E R D E R (*) daarin to onregt de zorg des Schep(*) In zijne bekende Ideen zur Philofophie enz . , waar
ook CAMP E R words aangehaald .
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pers hebben opgemerkt, opdat zulk een wezen met zijne onreine brabbeltaal ons niet zoude hinderen, -- bet
fchijnt inij toch door zekeren geleerde (*) wat al to los
daarheen gezegd : „ bet dier zegt niets , omdat bet niets
to zeggen heeft ."
Dit alles, zeg 1k, behoeft geen naauwkeurig onderzoek, omdat wij in alien gevalle weten, dat de menfchelijke tong en mond en keel de gefchiktheid hebben,
om niet alleen toonen, maar wel inzonderheid klanken
van allerlei foort voort to brengen, ja die to doen afwisfelen en elkander vervangen met eene fnelheid en eene
gemakkelijkheid tevens , welke wel geen door ons vervaardigd werktuig ooit zal kunnen navolgen . De vier
en twintig let ers, do r ons gebezigd, druk en de grondn
klanken onzer taal , zij bet dan meer of min gebrekkig ,
ult . En wat is er meer dan dit getal noodig , om eene
eindelooze menigte van woorden uit dezelve zaam to ftellen , die elk geheel anders luiden , elk eene andere mengeling en wisfeling van klanken doen hooren, en elkander toch met cene fnelheid opvolgen , die alle denkbeeld
to boven gaat . In de uje tijds , die ik hier voor u zal
fpreken , bereken ik ten minfte tienduizend lettergrepen
en driemaal zoo vele letters noodig to hebben , om u
mijne gedachten mede to deelen , en hoe weinig moeite
kost dit mij ; ja , hoe veel vermaak pleegt er de mensch
in to vinden , om aldus , door middel der tong, zijne
innig.e gepeinzen mede to deelen, menigmaal flechts fprekende om to fpreken, of den medgezel zijne tegenwoordigheid door de ooren en den geest zoo wel , als door
bet oog to doen vernemen ! Deze gefchiktheid nu onzer
fpraakwerktuigen behoort geenszins tot de donkere,
onverklaarbare vermogens , in de natuurlijke voorwerpen
aangetroffen . Dezelve berust integendeel geheel op een
(") Aangebaald door Prof. W . V R o L I K , in twee fchoone Voorlezingen in de Maatfchappij Felix Meritis, over de
overeenkomsc en bet verfchil van fommige spenfoorten met
de menfchen .
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kunflig maakfel . Tong en keel, mond en lippen zijn
er toe ingerigt . De flof, waaruit zij zijn zaamgefleld,
maar vooral de vormen , welke aan dezelve zijn gegeven, de gemakkelijkheid der beweging van de tong in
bet bijzonder, op allerlei wijze en in allerlei rigting,
en de tallooze fpieren en fpiertjes , die gefchikt zijn om
deze bewegingen voort to brengen, - ziedaar bet kunflig middel, om de uitgeademde lucht des to dwingen,
to fluiten, to flingeren en wear los to laten, dat daaruit, als door een onnavolgbaar fpeeltuig, de vereischte
klanken, woorden en volzinnen worden voortgebragt .
Doch , van welk een belang is dat vermogen der fprake voor den mensch ! Wat is hij zonder hetzelve ! Ziet
bet aan den dooff'omme ! Immers, fchoon de gelukkigen , die door de fpraak tot hooge kennis en vernuft
zijn opgeklommen, dezen ongelukkigen door eene eigene
uitgevonden taal to hulp komen , bet uitnemendst geduld brengt hen toch immer flechts tot eene betrekkelijke
hoogte . En de wet zelve behandelt hem niet als volkomen bij verfland . Bij cen aantal volken wardt fpraakvermogen en denkvermogen door hetzelfde woord aangeduid . Ons rede flrekt er u van ten voorbeeld . En hoe
zouden wij denken , indien wij de voorwerpen onzer
opmerkinge niet onder eenig teeken konden brengen ,
om het daarbij vast to houden , ons to herinneren , en
met andere voorwerpen , vroeger of later opgemerkt , in
verband to brengen ? Of hoe zouden wij hiertoe ko.
men , hierin althans eenige belangrijke vorderingen maken, indien andere menfchen ons daartoe niet to pulp
l warren ? En zoo wij bet niet konden , hoe zouden wij
de. een van den ander' leeren? Hoe zou een handel van
gedachten , eene gemeenfchap van kennis , cene zamenwerking van uitvinders en ontdekkers , volmakers en
befchavers van allerlei kunst en wetenfchap ontflaan,
welke alleen hooge kunde en diep doorzigt mogelijk maken? Doch het fpreken is den mensch eigen . Zoo min
men ergens eenig beginfel daarvan bij de dieren opmerkt,
die meest alien eenen bepaaiden klank uiten , naarmate
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van de gelegenheid en aandoening , op dezen of genera
toon, met meerdere of mindere fnelheid en herhaling voortgebragt - zoo min treft men eene menfchenfoort , hoe
laag ook in befchaving , aan , die niet eenigermate fpreekt
en eene eigene , fchoon armoedige , taal bezit . \'Vij lezen in de eerfle hoofdilukken van Genefts , dat God de
dieren tot ADAM bragt , opdat hij ze namen gave . En
mij dunkt , hij zal daarmede gehandeld hebben , zoo als
nog onze kinderen doen , die eene of andere uitflekende
eigenfchap des diers , allereerst zijne geluidgeving, tot
cenen naam voor hetzelve flempelen . Althans men heeft
in elke taal zulke woorden over, welke blijkbaar naar
den klank gevormd zijn , zoo als kieviet en koekoek,
welke vogels alzoo hunnen eigen' naam gedurig uitroepen , om ze als in gedachten to doen houden . Ik
weet niet , dat er onder de wezens , die den mensch hier
het naaste komen , ja den geheel onontwikkelden mensch,
het jonge kind bij voorbeeld, in ilimheid en opmerkzaamheid ver to boven gaan , een eenig gevonden words,
dat neiging to kennen geeft , om klanken na to bootfen
of eenig voorwerp daardoor aan to duiden . En zou dit
in eene andere reden gelegen zijn , dan omdat hij geene
gemakkelijkheid befpeurt om de tong daartoe to buigen ,
omdat de natuur hem flechts ddne fpraak leerde ?
is dit alles inderdaad niet uiterst opmerkelijk , G . G .
H . H . ? Zou deze inrigting van onzen mond niet de
hoogfte oplettendheid verdienen ? Zou ze niet tot de
middelen moeten gerekend worden, om een verftandig,
redelijk wezen to vormen ? Zou de mensch dit ooit geworden zijn , indien hij ilom als de visch , aan ddnen
klank gebonden als menig dier , of flechts onbuigzaam
van tong en gehemelte was , als wij de meeste fchepfels
moeten rekenen ? En is dan dit ligchaam zoo geheel to
verachten , met eenen kerker to vergelijken , of als eene
zware boei to befchouwen , welke wij ilechts of to werpen hebben , om ons veel vrijer en flouter in de wereld
der denkbeelden to verheffen ? Integendeel, als bet (chip,
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dat ons naar beter gewest voert, zoo verdient dat ligchaam, ontzinkt bet ons ook eenmaal, toch den warmen dank des wezens, dat zich door behulp van betzelve , uit de bewusteloosheid en den laagften dierlijken
toefland zoo hoog wist to verheffen .
Er is een ander deel van bet menfchelijk ligchaam ,
dat niet minder tot zijne ontwikkeling en volmaking bijdraagt . Het zijn de handen , bet zijn die kunfige werktuigen, welke hem in ftaat flellen zoo vele nieuwe fcheppingen voort to brengen, van welke de ratuur niets weet .
De fpraak is flechts ten halve wat zij zijn moet , zoo
lang het fchrift niet beflaat . En bet fchrift is voor vele
zaken ontoereikend , waar de teekenpen bet niet to hulp
komt . Doch wat zouden zij alle to beduiden hebben ,
hadden ze niet mede to deelen , wat de wetenfchap leert
en van toepasfing maakt op de kunflen en bekwaamheden,
door de genoemde fcheppingen eerst mogelijk geworden?
Waar beflaat ooit , wat wij befcbaving, wat de Ouden
zoo fchoon menschheid of menfchelijkheid noemden, zoo
lang fchrift en kunst en wetenfchap nog in de kindschheid zijn ? Maar dit alles laat zich niet denken zonder
de hand , zonder dat wonderbaar kunstfluk , lietwelk ,
op alles of to rigten , in vermogen en fnelheid , bij den
fchrijver, den toonkunflenaar, den werktuigkundige en
zelfs den gewonen ambachtsman, vaak alle denkbeeld to
boven gaat . Verbeeldt u bet fchranderfte vernuft in eenig
viervoetig dier , wat zal bet er mede uitvoeren ? Nergens vinden wij er een , dat eenig opzettelijk werktuig
bezit , om de plaats der hand to vervangen . Want, wat
zou de tromp van den olifant, alleen en zonder vingers,
tot eenige zaamgeftelde werkzaatnheid vermogen ? -- Men
zegge niet , de vogel bouwt toch zijn kunflig nest, de
bij hare juist gei venredigde cel, noch beroepe zich op
de afwisfelende vormen, in welke vogelnesten en woningen van infecten , naar mate van elks behoefte en ieders
omftandigheden in bet leven , voorkomen 1 Men voere
dit niet aan , om to doen zien , dat bet dezen fchepfelen
alleen aan den vrijen geest en bet werkzaam vernuft ont-
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breekt , om den mensch , als kunftenaars , op zijde to
ftreven ! Wat toch zou de vogel met zijne pooten of
met zijne fneb , om to doen , wat de mensch doet ? \Vat
zon bet weinig vermogend infect? Inderdaad , gelljk de
kunstdrift, aan deze wezens eigen, voor ons tot de verborgene krachten behoort , zoo is bet tevens blijkbaar ,
dat bun maakfel hen tot deze a ne kunst bepaalt ; dat
de bij , bij de vorming barer eel, flechts als een werktuig is to befchouwen , hetwelk , door eene onbekende
kracht in beweging gebragt , als onwillekeurig den vorm
daarftelt , welke voor bet oogmerk van zijn beftaan vereischt wordt ; dat haar werk meer met telen , dan met
maken of bouwen is to vergelijken .
Voorwaar , bet fijne gevoel , in de toppen onzer vingeren gelegen , dat bij den blinde zelfs tot onderkenning
der kleuren is to volmaken ; de gemakkelijkheid , met
welke wij door middel der hand alloes aangrijpen, om
bet voor ons oog to brengen en in allerlei rigtingen aan
deszelfs befchouwing to onderwerpen ; bet vermogen ,
om de voorwerpen to fchiften , to verdeelen , to veranderen en wear zaam to fellen ; de behendigheid , om een
werktuig to voeren en bet eene voortbrengfel als uit bet
andere to doen vloeijen -- de natuur fchenkt bet ons ,
de ondervinding doet bet ons meer en meer bezigen, de
oefening volmaakt bet , en de geest volgt bet ligchaam
fchrede voor fchrede, om zich heerfchappij over bet gefchapene to bereiden . Het zijn de kunften, bet zijn de
wetenfchappen , die den mensch volmaken . Zij , die elkander onderfteunen , elkander behoeven , vormen den
ftroom , op welken zich zijne ontwikkeling gedurig voorwaarts beweegt. Uit zijne natunrlijke gefteldheid als eerfie bron voortgevloeid, beftaat hij in den beginne flechts
uit zwakke beekjes , die echter lraks to zaamgevloeid ,
op iederen trap der befchaving , nu op eens , dan langzamerheid , toevloed ontvangen en naar alle kanten leven
en vruchtbaarheid verfpreiden . Doch , hoe ontfprong
die bron , hoe nam zij toe , hoe beftond zij , zonder de
hand ? Hoe werd de duisternis licht ; hoe ontdekte zich
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de wereld, met alle hare wonderen , aan bet oog onzes
geestes ; hoe onderwierpen wij ons dezetve , en wierd
zij ons middel tot ftaag meerdere volmaking , zonder
de hand?
Doch welligt werpt mij bier iemand de apen tegen ,
die in de natuurlijke historic zelfs als vierhandig gekenteekend flaan , en ons dus voor de belft in handigheid
zouden mocten to boven fireven . De ontleedkunde is
voor mij niet veel meer, dan eene herinnering uit jeugdiger leeftijd , en de vergelijkende ontleedkunde, die bier
vooral zou to pas komen, meestal een onbekend veld,
waar ik ilechts nu of dan , bij toeval , een' aangenamen
uitftap mogt doen . Ik kan dus niet bepalen , of de
hand van genoemde Bier met de buigzaamheid en gebruikbaarheid der onze gelij'k fla . Ik kan alleen aanmerken , dat de uitfteekfels van dit wonderlijk menschachtig wezen blijl baar ingerigt en aan hetzelve dusdanig
gefchonken zijn , om op de takken der boomen , als op
zijn natuurlijk verblijf, to leven en to wandelen . - Doch
ik zal , om deze zwarigheid geheel ter zijde to ftellen ,
tot een ander gedeelte of liever eigenfchap van bet menfchelijk ligchaam overgaan - to weten , deszelfs eigenaardigen , opgerigten hand . Dezen bezit de aap niet ;
bet is alleen door middel van cen' ftok, dat fommigen
den menfchelijken gang eenigzins nabootfen . Dezen bezit ook geen ander dier. En hij is bet echter , welke
ons niet alleen bet gebruik onzer handen volkomen vrijlaat , maar welke ons ook , buitendien , tot vele werk .
zaamheden oneindig beter in ftaat flelt . De dichters hebben daarvan , als bet merk zijner verhevenheid , die den
hemel , voor de aarde , aanfchouwt , met geestdrift gefproken . Men zou er niet minder juist den heerfchappijvoerder over de aarde uit kunnen kennen , die haar
zoo gemakkelijk en als van zelve overziet . Doch , bet
is niet alleen de vertooning, bet is de daad en waarheid dezer heerfchappij , welke op denzelven berust.
Denken wij aan bet eenvoudigfte, aan den eerften belangrijken grondilag van alle befchaving, den landbouw :
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hoe zal bet wezen , met bet hoofd naar de aarde gebukt,
de fpade voeren , den ploeg befcuren , bet koren maaijen
en alle ander akkerwerk ten uitvoer brengen ? Hoe zal
bet al verder bet paard beteugelen of berijden ? Hoe
flaat hij aan bet roer , om grooter of kleiner vaartuig
naar eisch to {luren ? Hoe fmeedt hij , en onderwerpt
zich die delfiloffen , buiten welker gebruik men den
mensch nog nimmer tot een' belangrijken trap van magt
en bekwaamheid zag opklimmen ?
Ik heb u flechts hoofdzaken genoemd . Het zijn diegene , welke elk in bet oog loopen . De natuur heeft
ze ons tot vergoeding van andere hulpmiddelen en
leidslieden gefchonken , welke aan de dieren verleend
zijn . De mensch is , bij zijne geboorte , bet behoeftigite en hulpeloosfl :e van alle fchepfelen . Doch deze armoede is zijn rijkdom . Bet medelijden bezorgt hem
eene Iangdurige koestering , eene geregelde opkweeking,
eene aanhoudende verkeering met anderen . T-let gevoel
van zijn gebrek doet hem naar dekfel en befchutting ,
naar wapens en verdediging uitzien . En tot geene bijzondere fpijze, leefwijze of klimaat bepaald, zoekt hij
Heeds bet betere , en bezorgt zich alle middelen , om
bet to verwerven . De nood is zijn eerlle, de onbeperkte lust zijn volgende tuchtmeester ; en niet flechts
weet hij zijne zintuigen , zijne krachten , zijne middelen
van aanval en verwering gedurig to vermenigvuldigen
of to verfterken - maar bet zijn inzonderheid de zaden,
in hem boven alle dieren kiemende , welke op deze wijze
meer en meer tot ontwikkeling geraken .
Wat er verder in de bewerktuiging van den mensch
gevonden worde, dat hem boven de dieren verheft,
wage ik niet breedvoerig to verklaren . Het blljkt door
de ondervinding , dat herfenen en zenuwen de voorname zetels van leven en gevoel, bij de meeste dierlijke
wezens zijn . Gelijk van den f}oomketel de kracht uitgaat, die door bepaalde kanalen op de werktuigen wordt
aangebragt, welke daardoor in eene bepaalde beweging
geraken -- zoo fchijnt de wil van bet hoofd uit to gaan,
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om door de zenttwen op bet fpiergeftel to werken . En
gelijk, wederom, de kruisfpin in bet midden van haar
weeffel opmerkt, wat er in eenig gedeelte van hetzelve
voorvalt , zoo fchijnt de ziel (de perfoon of bet ik) Karen zetel in de herfenen geplaatst to hebben , om van
daar alles waar to nemen , wat bet gevoel , door vijf
verfchillende zintuigen , van buiten of van binnen ondervindt . Wij flooten hier wederom op die onbekende
krachten , die ons ten opzigte van bet hoe en waarom
ten voile in bet duistere laten . Maar bet ontleedmes
leert die gefteldheid van de genoemde deelen kennen ,
welke met den meerderen of minderen trap van verftandelijke volmaking itandvastig gepaard gaan ; en doze wijst
den mensch , buiten tegenfpraak , de hoogfte plaats onder alien aan . Zijn hooge en fraai gewelfde fchedel is
inderdaad bet kenmerk van eenen verheven' aanleg . En
wat wij in de behandelde deelen van zijn ligchamelijk
zamenftel met oogen kunnen aanfchouwen , dat mogen
wij van bet minbekende gerust vermoeden .
Zietdaar dan , M . G. H . H. , wat ons bet onderzoek , de oplettendheid op bet zigtbaar maakfel van den
mensch leert, om zijne hooge voortrefFelijkheid boven
alle ons bekende fchepfelen eenigermate to verklaren .
Zouden wij dit moeten verachten , omdat bet ons tot
oplosfing der moeijelijke vraag toch niet toereikend
fchijnt ? Zou bet beter zijn , ons , tot dat einde , geheel op eene onbekende kracht to beroepen , van welke
wij niets we ten ? Zouden wij bet daarvoor moeten houden, dat de redelijke ziel , als een op zichzelf ftaand
wezen, de tijdelijke bewoonfter van deze leemen but ,
dat alles doet - j a , nog veel volkomener denken , gevoelen , willen en handelen zou , indien zij in die but ,
als in eenen kerker, niet opgefloten, noch aan het vleesch,
als aan eene zware boei , gebonden ware ? Ik beken ,
bet kan zijne nuttigheid hebben, fommige zaken ondoorzocht to laten en op bloote onderftellingen to redeneren . En zoo kan men ook de ziel, als een gegeven
iets , aannemen, hare werkzaamheid volgens de onder-
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vinding bepalen , en haar wezen door gevolgtrekl ing en
afgetrokkene redenering nader pogen to leeren kennen .
Maar, is zulk eene handelwijze toch niet als een noodmiddel , of als een maatregel bij voorraad to befchouwen, die ons gebiedt, ten gelegenen tijde op het ondoorzochte terug to komen? Of is eene gebrekkige
kennis niet boven eene geheele onkunde en bloote onderflelling to kiezen ? Althans mij komt het niet zoo
geheel dwaas voor, het redelijk vermogen van den mensch
als eene rijpe vrucht uit de dierlijkheid to willen doen
opgroeijen, door die middelen, welke de natuur aan zijn
ligchaam gefchonken heeft. Doch, hoe diezelfde ontwikkeling zou plaats grijpen zonder deze middelen zietdaar, M . M . G . G . , een voor ons geheel onbekend land, een veld van vooronderftellingen, waarop
ook de fchranderile zich bezwaarlijk van tegenfpraak
met zichzelven onthoudt .
Wij herhalen, er beftaan in de natuur verborgene
krachten, welker werking wij zien, maar welker middelen, om zoodanig werk voort to brengen, voor ons
in een ondoordringbaar duister zijn geplaatst . Er zijn
ook andere, welke wij kunnen nagaan en berekenen ; en
hoe hooger eenig fchepfel op de ladder der wezens flaat,
hoe meer zijn maakfel, ter bereiking van bepaalde einden, doorgaans voor ons openligt - bij de plant meer
dan bij de delfftof, bij het dier meer dan bij de plant.
En inzonderheid de vrije beweging van het dier , datgene , wat hetzelve hoogst verheft , wat bet het meest
tot den zelffandigen mensch doet naderen , rust bijna
geheel op werktuigkunde en berekenbare middelen . Zou
dan de mensch , waar hij zich nog hooger verheft , zou
het edelfte en beste in hem , zijn denkvermogen, tot die
zaken behooren , welke , als de zwaarte van den fleen
of de zeilfteenkracht van den magneet , aan geene verklaarbare, redelijke werkzaamheid doen denken ? Neen ,
op eene fijner en edeler bewerktuiging moet het gevoeliger en hooger leven des menfchen , boven het uitnemendfte dier, mijns oordeels, geacht worden, althans
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grootendeels to zijn gegrond ; en vooral de middelen ,
om dit hoogere leven to ontwil kelen , to befchaven , to
volmaken , moeten in de eigene werktuigen , waarmede
hij dezelve betoont en aan den dag legt , in zijn fpraakvermogen, ja ook in zijne handen en ganfche maakfel,
worden gezocht . De mensch is , maar 66n ; zijne verdeeling in ziel en ligchaam , juist gefproken
ligt eene
kunstverdeeling , gelijk die van hoofd en hart , fmaak en
gevoel , in zichzelve onaffcheidelijk . (*) Spreekt men
trouwens niet van den verftandigen , redelijken , zedelijken of godsdienftigen mensch ; even of elk van dezen op
zichzelven ftond, daar bet toch bet eigen juweel
is , dat van verfchillende facetten onderfcheidene itralen
terugkaatst ? Spreekt niet de B ijbel zelf , daar hij doorgaans van ziel en ligchaam gewaagt, door P AUl
.u s
mond, van given geheel opregten gee .rt en ziel en ligchaam ? En moest niet bet eene of het andere eene dwaling zijn , wanneer wij bier aan eene eigenlijke onderfcheiding dachten ?
Maar, bedrieg ik mij, of gaat bier en daar bijna een
onwillekeurige kreet tegen mij op , ja lees ik uwe afkeuring in bet gloeijend oog ? „ Hoe ! z66 fpreekt een
Leeraar van de Godsdienst, z66 een Verkondiger van
Onfterfelijkheid en Oordeel ?" Ja , M . G . , en zonder
eenige vrees , dat zijne belijdenis van die groote waarheden daarbij in bet minfle to fchromen hebbe . Grant mij
nog eenige oogenblikken , om u deze zwarigheid op to
losfen .
(*) Ik wil higr nog eenmaal herhalen (zie lager), dat deze
c8nheid van ziel en ligchaam geen bepaald gevoelen van mij is .
Ik weet, hoe weinig men in deze zaken bepalen kan, en hoezeer de algemeene denk- en fpreekwijze, vooral der Christenen, mij daarin tegen is . Mijn doel was alleen, zekereeenzijdigheid tegen to gaan, de dwalingen, daaruit voortfpruitende, ce beflrijden, eene proeve ce geven, hoe onafhanke_
lijk ons allerheiligst geloof van menfchelijke opvatting en befchouwing in wecenfchappelijke zaken veelal is, en de zorge
van bet Opperwezen meer en meer in bet licht ce fiellen .
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Wat den Oneindige betreft , wij kunnen Hem niet vinden ; Illj bewoont een voor ons ontoegankelijk licht .
Zijne werken verkondigen Hem ons , als den Magtige ,
den Wijze, den Weldadige, die begin noch grenzen
heeft , welke Hem zouden beperken . Maar waar en hoe
Hij werkt ; hoedanig zijn wezen zij ; alwat wij er van
zeggen , is bekentenis onzer onwetendheid . Hij is een
geest - dat is to zeggen , men ziet . Hem niet , men
tast Hem niet , men achterhaalt Hem zelfs met de verbeelding niet ; en toch beflaat Hij ; want Hij werkt .
Vraagt bet de gefchiedenis der wijsgeerte , van de allervroegfte tot op dezen laatflen tijd, en zie, hoe men
worflelt , om zich aan lets vast to houden , ja hoe de
eenige wijsheid, die tot geene dwaling voert, blijkt deze to zijn , dat men zijne onkunde erkent . Dat leert
ons ook de Bijbel ; hij zegt bet uitdrukkelijk ; wit kunnen Hem niet vinden ; Hij bewoont een ontoegankelijk
licht. Maar zijne deugden, zijne liefde, zijne heerfchappij over de natuur , die kennen wij , die gaf Hij
ons in C H R I S T U S to lezen . Wie in dezen gelooft ,
voor then is alle twijfel opgeheven , de duisternis licht
geworden .
En wat in bet bijzonder bet andere leven aangaat ,
waar de buik en de fpijze zullen to niete gedaan worden, en wij zullen zijn als de Engelen Gods ; bet zal
thans niet ligt door iemand ontkend worden, dat de bewijzen voor dat leven , eertijds op de onftoffelijkheid en
daarom onvergankelijkheid der ziele gebouwd, van weinig aanbelang zijn . Wat een begin gehad heeft, waarom zou bet Been einde kunnen hebben ? Wien de wil
van God alleen to beilaan gebood, waarom zou hij langer duren , dan God hem doet beflaan ? En is niet inzonderheid opwekking uit den dood de vorm , onder
welken bet Evangelie ons bet nieuwe leven voorflelt?
Ja, laat zich Apostel P A U L u s niet in bet breede over
de heerlijke ligchamen uit, die dan dit broze ligchaam
zullen vervangen ? En toch het zal ons ligchaam zijn ;
wij zelve zullen bet wezen, die alzoo veranderd uit de
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groeve to voorfchijn treden . Hij , die de dingen , die
niet zijn , roept alsof ze waren, roept en verzamelt ook
ons uit het fIof terug ; en niet als geesten , als verheerlijkte menfchen volgen wij de eeuwige gloriebaan ,
den onfterflijken geopend. (*)
Ja, niet onfchadelijk flechts, heilzaam fchijnt mij deze befchouwing der zaak voor het geloof to mogen worden geacht . De moeijelijkheid, om zich het afzonderlijk
beftaan der ziel voor to ftellen ; de vraag, waar was dezelve , gedurende de uren lange onbewustheid van den
fchijndoode ; de opmerking , dat de geest met het ligchaam afneemt in den zwakken grijsaard, deden wel eens
twijfel aan de voortduring ontitaan . En fchoon het ook
(*) Uit deze voorfielling der zake volgt niet volflrekt ,
dac hec eeuwige levee eerst met de opfanding ten jongften
dage zou beginners . Ondertusfchen vereenig lk mij met den
fchranderen B 0 s V E t, n , in zijne YoornaamJle WYaarheden van
het Christendom, waar hij zegt : ,, Wanneer de Christenen
• van onzen tijd van den dood en her leven daarop volgende
• fpreken, dan valt her denkbeeld allereerst op den flaat
• der afgefcheidene ziel na den dood, en men vooronderfielt
• vooraf, dat die ziel, terwijl her ligchaam naar bet graf
• gist , onmiddellijk in eenen flaat van geluk of ongeluk is ,
• zonder dat men bijna aan de wederopfianding denkt . Doch
„ her heeft in her lezen van her Nieuwe Testament mijne aan„ dacht dikwerf tot zich getrokken, dat de denkwijs der
• menfchen toen op eenen anderen coon fchijnt geflemd to
• zijn geweest. Immers , zoo Wet aldjd, ten minfie door .
„ gaans vailen zij met hunne gedachten van den dood , of
„ eindpaal dezes ]evens, onmiddellijk op de wederopflanding,
• zonder den tusfchenfland der zfele, welke nu al onze aan
• dacht tot zich trekt , in aanmerking to nemen. J o A N N .
• VI : 39, 40 enz . Even gelijk in her geval van J . C . de
• Schrijvers des N . T. van den zoon des menfchen, alzoo
• fpreken zij, ten aanzien van onze opilanding, ook altijd
• van den geheelen mensch. Zij befchouwen den mensch be• ftendig its een eenig geheel, als een eenig ding of voor• werp . En van dit eenig voorwerp zeggen zij : De mensch
Jlerft, de mensch zal opflaan , opgewekt worden enz. " I Ide
D. bl . 115 en 126 .
MENGELW . 1839 . NO . 6.
U
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niet aan gronden ontbreke, om then twijfel to beftrijden,
het wordt toch ligt gevaarlijk to willen weten , waar alleen geloof kan beftaan -- geloof aan God, aan zijne
fcheppende almagt , aan zijne regtvaardigheid , aan zijne
onfeilbare belofte , aan Hem, dien Hij uit den dood
heeft opgewekt .
1k veriang echter niet , dat men to veel aan mijn voorftel hechte . Het is genoeg , zoo ik bewezen heb , dat
wij Gode ook voor dit broze ligchaam den grootllen
dank verfchuldigd zijn ; dat wij van harte mogen toeftemmen : God zag al wat Hij gemaakt had, en zie -t
het was zeer goed. Vele dingen zijn van onderfcheidene
kanten to bezien -- en wij twisters ligt en veroordeelen
elkander , omdat wij de een den ander' flechts ten deele
verftaan (*), terwijl bij nadere opheldering alles op hetzelfde nedrkomt, hetzelfde heilzame beilreven de gewenschte vrucht is . Heb ik iets mogen bijdragen, om
u daarvoor to waarfchuwen , dan zij er van de gegrondheid des denkbeelds , wat er wil , ik heb niet to vergeefs gefproken . En had het nieuwe voor fommigen ten
minfte iets aanlokkelijks en boeijends , dan hoop ik daar
in de vergoeding voor mime zwakke voordragt to hebben
mogen vinden .
(*) lk herinner mij in gefprek met een' man, die zich
bet eenvoudig Christendom lang ontgroeid acbtte, en enkel
als Critisch Wijsgeer aan God en onfterfelijkheid geloofde,
mij een woord over de mogelijke eenheid van den geestelij .
ken en ligchamelijken mensch to hebben laten ontvallen ; waarop de man mij aanzag op eene wijze, alsof ik de grootfte
ketterij had uitgeftooten, terwijl hij Loch had moeten weten,
dat juist zijne gronden van geloof althans met zulk eene
vraag niets to doen hadden .
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en gaf er , in den Franfchen fchouwburg , het
ftuk llngelo . l k zal dien avond nimmer vergeten (zegt
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een ooggetuige .) Voor de eerfle maal had zich een talrijk publiek in de zaal verzameld . Zoo even had bet
negen ure geflagen, en H 0 MOD E i dreigde juist T H I SB E den dolk in het hart to ftooten , wanneer zij over
bet voorgevallene niet bet diepfte ftilzwijgen bewaarde,
toen plotfeling de tooneelisten fchenen to waggelen ; to
zelfder tijd hoorde men een geweldig gekraak ; de lichtkroon zwaaide feel been en weder ; de banken ftieten
tegen elkander, en de galerijen werden als door eene onzigtbare hand gefchud . Onder bet publiek was de fchrik
op a1 de aangezigten to lezen , en een kreet van ontzetting weargalmde door de geheele zaal ; ieder wil zich
redden ; allerwegen ijlt men naar de deuren ; er ontftaat
een fchrikkelijk gedrang, en de vrees kent geene grenzen meer . Vorflen , Bojaren en boeren , Acteurs en Diplomaten verdringen elkander , want alle onderfcheid van
rang of Hand heeft opgehouden . Men wil vlugten ; men
wil naar buiten ; dit is bet eenige flreven . Eindelijk geraakt men op ftraat ; maar , o fchrik ! thans voelt men
ook de aarde under zich bewegen, en kan op de beenen
niet blijven flaan. Steenen, planken vliegen ons over
bet hoofd . Aan alle kanten ziet men huizen inflorten .
Een helseh geraas , voor hetwelk alle uitdrukkingen to
zwak ziju , verbijstert de menfchen , die, Gods almagt
zoo fchrikbarend ziende werken , met angst en innigheid
deszelfs befcherming inroepen . Roerloos van ontzetting,
verwacht men niet anders , dan dat de aarde zich openen
en geheel de groote flad verzwelgen zal . Drie minuten
lang (een buitengewone duur voor zulk een natuurverfchijnfel) hield deze vreesfelijke aardbeving aan, en gedurende then tljd zweefden wij tusfchen leven en dood,
zonder dat wij in ftaat waren elkander onderling eenige
hulp to bewijzen . In den treurigen toeftand, waarin wij
ons bevonden , vermogt-en wij flechts op de knieen voort
to kruipen, en terwijl wij de eene plaats verlieten, waar
wij ons leven bedreigd zagen , ijlden wij misfchien op
eene andere den dood to gemoet . Ik fchreide en had
U2
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reeds de hoop op levensbehoud vaarwel gezegd ; ik riep
om mijne moeder ; bet geloei van den grond, het kraken
der gebouwen en bet angstgefchreeuw der ongelukhigen
was bet eenige antwoord, hetwelk ik vernam . Eindelijk
hield de aardbeving op ; wij waren gered, vielen elkander in de armen , en dankten de Voorzienigheid , dat zij
ons ditmaal genaderijk gefpaard had . Doch welk een
akelig fchouwfpel vertoonde zich thans aan ons gezigt !
Welk een beeld van jammer en verwoesting ! Omgeworpen paleizen , verbrijzelde huizen , ftraten vol puin !
overal lagen onder hetzelve dooden en verminkten . Nog
nimmer had men to Bucharest zoo fterk eene aardbeving ondervonden ; had dezelve nog flechts wine minuut
geduurd, zoo zou geen gebouw op zijne plaats gebleven zijn . Wanneer ik tegenwoordig dezen tijd herdenk,
zoo komt zij mij als een droom, als een fchijnbeeld
mijner verbeeldingskracht voor ; zoo fang bet verfchijnfel aanhield, ken men niet anders denken, of de Oordeelsdag was daar . Alle gebouwen zonder onderfcheid
bleken meer of minder befchadigd to zijn . De inflorting
van een enkel klooster, dat zeer zware muren had, deed
aan 200 menfchen den dood vinden . De nu eerstvolgende tijd werd befteed om bet puin weg to ruimen,
waaronder de dooden begraven lagen . Ook in andere
fteden omftreeks Bucharest werd deze aardbeving gevoeld ; in eene derzelven ftortte eene kazerne in, en
begroef 500 foldaten . Des anderen daags befpeurde men,
op hetzelfde uur, weder eene aardbeving ; maar zij was
veel zwakker, en veroorzaakte geen ongeluk . Ondertusfchen bedaarde de fchrik nog in geruimen tijd niet,
en men wachtte telkens eenige nieuwe ramp . Wat mij
betreft , deze vrees kwelde mij niet ; maar ik verlang .
de, zoodra mogelijk :yet affchuwelijke land to verlaten .
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HERINNERINGEN AAN EEN' TIENDA4GSCHEN REISTOGT LANGS
DEN RuN, IN SEPTEMBER

1838 .

(Briefswijze medegedeeld aan eenen Friend, door
H. F . T . FOCKENS.)

Vrij moest die door u aangeflipte puncen een weinig uicbreiden,
en bet fluk dan in de Vaderlandfche Letteroefeningen terplaatfing
sanbieden." Dit waren uwe vriendelijke woorden, mijn waar .
de! toen ik bet dorre fchema van mijn uicflapje aan den Rijn
in den afgeloopen' nazomer, u mededeelde , en gij , verbaasd ,
zoo als gij zeider, dat 1k zoo veel in zoo kort tijdsbeftek
gezien had, uw verlangen uitdruktet van nog iets naders, ea
dat meer geregeld , dan in een los gefprek gefchieden kan,
to vernemen aangaande landen en fleden, nimmer door uzelven bezochr. .Maar, eilieve I fchrikt gij thans Diet voor mij,
nu gij werkelijk vervuld ziet, wat ik toen meende van de
hand to moeten wijzen Y 1k althans beken met huivering de
pen to bebben opgevat , dear mij de s T E R N e's, de D E L AMA R T I N E'S enz . enz . voor den geese zweefden, onder wier
humoristifcbe of pathetifche en doorgaans elk in zijne foort
boogbelangrijke verhalen 1k, vooral vroeger, de aangenaamfle
mijner uitfpanningsuren heb doorgebragt . De zucht intusfchen , opt mij en mijnen togtgenoot de heerlijke beelden van
her verledene nog eens voor den geest terug to roepen, en
tevens u en anderen op to wekken , om bet ons in een volgend fchoon faizoen eens na ce doen, beeft over mijne bedenkingen gezegevierd , en mij tot bet flellen van een fluk
genoopt, dat aan den gewonen kring mijner fludien vreemd
is, en welks onderwerp ik zelf gevoel, dat Diet onder de
merkwaardigfle of gewigcigfle kan gerangfchikc worden .
Hoe die zij , ik heb in de goddelijke Rijn - flreken rondgedoold met een zoo wedrgaloos genoegen, dat, moge de mededeeling mijner ondervindingen ook geene verdere waarde
hebben, dan deze, dat bet pas genoemde doel er door bereikt wordt, lk den tijd, aan bet fchrijven dezer bladen beileed, geenszins verloren zal achten .
„

Na door de leerrede , die ik Zondag den 9 Sept . 1 . 1 . hoorde, gefticht ce zijn, nam ik den wandelflaf op, om mij,
door het bevallige Yelp enen, langzaam near Anthem voort
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to fpoeden . Ik behoef bet u , die dit plekje gronds ook meter
dan eens, to voet zoowel als in een luchtig rijtuig gezeten,
bezocht, niet to zeggen, hoezeer bet eerfte op eenen fchoo .
nen zomer- of herfstdag boven bet laatfte to verkiezen is .
De fraaije equipagign, de netjes uitgedoste kerkgangers en
wandelaars , die ik op mijnen weg ontmoette , droegen, met
de guile ontvangst bij Ds . B o s c n , den bekenden uirgever
van reizen in ooze Nest-Indffche bezittingen, genoten, bet
hunne er toe bij , om mijne wandeling naar 4rnhem tot eene
der alleraangenaamften to maken . Genoemde Schrijver, thans
gepenfioneerd Emeritus van Curafao, met wien ik kort to
voren kennis had gemaakt, verftrekte mij bet een en ander,
dat mij op mijn R jn-togtje van nut zou kunnen zijn, en gaf
mij tevens , daar hij nu juist zelf van een kort uitftapje in
die rigting was teruggekeerd, een allezins welkom berigt no .
pens de oorden, die ik bet eerst zou doortrekken . Wat is
bet reizen toch lets heerlijks ! dacht ik bij bet verlaten dezer nette hofftede ; bet brengt een' geest van wereldburgerfcbap, belangrijkbeid van onderhoud, en de beoefening van
vele kleine pligten voort, die bet maatfchappelijke verkeer
veraangenamen .
Onder gunftige voorteekenen werd alzoo de tour begonnen, en federt 1k van dierbare betrekkingen, die mij na de
kerk met rijtuig tot aan bet Yelper tolbuis gebragt hidden,
affcheid nam, had ik, tot aan de intrede in Gelderlands hoofd .
ftad, niet dan aangename ontmoetingen . Ook bier fcheen
mij mijn goede geleigeest to willen blijven vergezellen . Ik
trof toch ten huize van den vriend, door wiens tusfchenkomst ik bij den Policle-Kommisfaris eene carte de furetd zou
erlangen, terftond hem aan, die met mij dit fpeeltogtje zou
doen . Te zamen gingen wij dearop naar den gezegden Ambtenaar, die ons verzekerde, dat wij met ooze documenten
zonder verlet tot Maintz en Frankfort zouden kunnen doorreizen, hetwelk ook door de uitkomst ten voile is bevestigd geworden . Te weten, ik had mij, onzeker er van zljn.
de, of de excurfus, then 1k nit Gelderland voorhad to doen,
wel ten uitvoer komen zou, in mijne provincle niet van een'
reispas voorzien . Middelerwijl had mijn broeder later den,
hem als Zeeoicier noodigen, buitenlandfchen verlofbrief van
bet Ministerie voor de Marine bekomen . Deze koninklijke licence dan werd door de Duitfche beambten allezins voldoende geoordeeld , zoodat bij voorbeeld de Kommandant van
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Ehrenbreitffein bet fiuk teruggaf met een' Schein voor den
wachtdoenden Officier, waarop to lezen ftond : Herr F. and
Begleitung ; wiji namelijk mijn naam, als die des reisge .
noots van den Officier, mede in bet Arnhemfche vifum van
hetzelve was opgenomen .
Zal ik u nu een tafereel gaan ophangen van den indruk ,
then de voorwerpen, welke men aan deze oostelijke grenzen

van Nederland aanfchouwt, op mij maakten? Verwachtiets
dergelijks eerder op de volgende bladen ; want bet bier geziene kon bezwaarlijk mijn gemoed in verrukking brengen .
Wat den weg van Arnhem tot Nijmegen belangt ; c'est tout
comme chez nous , moet een inwoner van Ariesland bier met
den Franschman zeggen ; en de beerlijke partijen aau gene
zijde van laatstgenoemde ftad, tot en met Kleef, had 1k meer
dan eens bezocht : zoodat wij , om geen' tijd to verliezen ,
Beek en Uphergen , Berg en Daal enz . flechts door en langs
reden ; terwijl mijn reisgenoot meermalen de gelofte deed van
bier ter gelegener tijd ook eens zijne hulde aan de fchoone
natuur van cien vaderlandfchen bodem to zullen brengen .

Onder deze en dergelijke opwekkende gefprekken rolden
wij tusfchen de Nfmeegfche heuvelen in onze diligence naar
de grenzen voort . Doch, om niet terftond tot eene anachro .
nisme to vervallen, moet ik opmerken, dat we eerst nog to
Nijmegen overnacht hebben . Het bevallige Lenth werd nu
nog dubbel aangenaam in mijne oogen door de fchare van
Nijmegers, die, in bet fchilderachtig aan de Waal gelegene
koffijhuis , onder muzijk , welke heerlijk over bet watervlak
klonk , den fchoonen Zondagavond kwamen doorbrengen . Aller oogen waren thans op ons reizigers gevestigd, die gezamenlijk uit bet rijtuig op de gierbrug overflapten . Gij
kent die vreemde wijze van overvaren, waarvan ik vervolgens, to Dusfeldorp en elders, nog meer proeven zag. Bij
bet aanianden der drijvende brug aan gene zijde, werden wij
in ooze befchouwing der fraaije partijen, die deze overtogt
aanbiedt, terftond geftoord door eenen Officier van bet garnizoen, aan wien wij onze pasfen moesten ter hand flellen,
Het Belvedere en Valkenhof werden danrop door ons bezocht . Aan de antiquireiten en andere merkwaardigheden,
die deze , vooral nit een natuur- en aardrijkskundig oogpunt
befchouwd, ongemeene Nederlandfche flad in zich bevat,
vies niet re denken, daar de avondflond ons, onder de wandeling door hare breede , hellende flraten , to vroeg verraste .
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Wat ik flraks van vorig bezoek en voornemens voor de toekomst fchreef, deed ons in dit gemis gemakkelijker berusten .
Ons doel was trouwens thans ook N% megen niet . Enkele

perfonen, die we bier hadden willenaanfpreken, mogen, zoo
ze deze regelen lezen, onzen wil voor de daad nemen . De
man, aan wien we thans de meeste behoefte hadden, was
OnZe H O L T E R M A N, bij wien wij en al zijne gasten, klein
en groot, letterlijk opzagen, en wiens gebeele voorkomen en
item wij aan bet fouper , waarbjj hij voorzat , met zijne reuzengeftalte in fchoone evenredigheid vonden . Veel bad ons
op de i1raat reeds herinnerd , dat wij ons in de grensftad van

bet geliefde vaderland bevonden , en ook die avondmaaltijd
in de fchoon verlichte zaal des logements , onder fmeltende
muzijktoonen , was voor ons in onze tegenwoordige (lemming belangrijk , omdat wij onder de vele dischgenooten gezigten uit dot land meenden to ontmoeten , 't welk wij 's anderen daags hoopten in to treden . En hierin hadden wij ons
niet bedrogen , moor bragten onder afwisfelend gefprek met
Duitfche zoo wel als Celderfche en Hollandfche reizigers ,
die ons omtrent vele zaken inlichtten , verder den avond

door, terwijl de verteekende pasfen ons door gedienfllge
geesten onder bet eten wedr ter band gefleld werden . -- Dit
was de eerfle Zondag van de refs , die op eene voor mijne
betrekking vreemde wijze befteed werd ; de tweede zou daaraan, boewel weder onder andereomftandigheden, beantwoor-

den . Intusfchen heb ik ondervonden , dat een dag des Heeren, no ddne doelmatig ingerigte en opwekkelijke godsdienscoefening, verder onder woelige reistooneelen doorgebragt ,
eene voor geest en gemoed weldadiger ftrekking hebben kan,
dan menige andere, waarop men, door minder verhevene en
belangrijke voorwerpen nit de natuur en menfchenwereld omgeven, ook dikwerf minder zich geilemd gevoelt tot hartverheffende godsdienltige gewaarwordingen . Het denkbeeld : Zoo
gaan wij dan morgen den vaderlandfchen grond, waarop zich
alles bevindt, war ooze vreugde en ons geluk ultmaakt, verlaten, niet wetende, of wij then immer wedr betreden zullen,
- moest wet lets treffends hebben, inzonderheid voor lemand, die nooit verder dan Kleef en Emden was gekomen,

en anders op dezen dag aan vele reisgenooten het : tendimus
ad coelestem patriam ! pleeg to herinneren .
Na een' gerusten flaap vond ons de ochrend van den
10 Sept . to 6 tire aan de ontbijttafel , om to 7 in de di .
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ligence to ftappen . Ik zal u over de, door der Hollanderen
pleiziertogten derwaarts vermaarde en inderdaad fchoon gelegene Pruisflfche grensitad niet onderhouden, maar alleen u
van bet genoegen deelgenouc waken, dat ik ondervond bij de
gedachce : Ziedaar dan Kleef, mijn' vroegeren terminus ad
quem, dien ik heden eens overfcbrijden zal, om nog veel
meer geroemde oorden to bezigtigen, die van hunne nieuw .
held voor mij gewis eene dubbele mate van bekoorlijkheid
ontleenen zullen 1 Daar er, door eenen rusttijd van anderhalf uur tot bet afrijden van den Schnellwagen op Emmerik, gelegenheid was tot een' kleinen uitftap, zoo gingenwij
op den Zwanentoren , om bet bekende heerlijke gezigt ce genieten ; woonden beneden, in eene der ruime zalen van teregczitcing, eene audientie bij, en voeren vervolgens met bet
roeifchuitje , dat mij weleer met mijn gezelfchap naar Prins
M A U R I T 5 graf bragt, nu tot aan de hoogte , waarop bet
logement van M E v W A L D prijkt, betwelk wij ter loops
aandeden, om bij tijds bet Poscbureau wederom ce bereiken .
Hier had en we gel genheid, om ons terftond met de behang
deling der geldfpecl n, die ons op onzen verderen weg zou .
den voorkomen, gemeenzaam to maken . Eenen berelsden
reismakker vond ik ook to dezen aanzien een groot gerief,
en nam den voorflag van den mijnen, om, fchoon hij wei
aan Spaanfche matten, plasters enz ., maar Met aan Pruisfsfche Thaler, Grofchen en Pfennige gewend was, de taak van
kasfier op zicb to nemen , zoo 1k mij met die van journalist
belasten wilde, met welgevallen aan . Uit die onderlinge
fchikking zijn dan de losfe nanteekeningen voortgevloeid,
waaruic 1k . thans begonnen ben bet volgend reisverbaal zamen
ce flanfen, en 't is alsof mij bij derzelver inzage nu alles
wedr levendiger ce binnen komt en belangrijker wordt, dan
in de eerfte weken na de tehuiskomst . Ziedaar eene der geneugren van dien cijd des jaars, welken wij nu weer beleven,
die korce en droevige dagen met hunne voor den ftnderenden
zoo gewigtige ftille avondftonden, waarvan ik mij herinner,
dat gij wet eens , tijdens ons Akademieleven, met den Dich .
ter uitriept
Kostlich , herrlich find

f/e mir I

Doch om u door mijne befpiegelingen niet op to houden,
maar fpoedig in bet groote land, waarnaar gij nu verlangt ,
met u door to dringen, vervolg fk aldus :
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Gezwind en aangenaam reden we voort tot bij Emmerik,
waar wij , op den middag nit den wagen flappende, met onze goederen in den Nachen over den R j% gezet werden ; bij
welke gelegenheid ons driederiei dingen ontmoetten , die menigeen misfchien als flechte voorbednidfelen zou aangezien
hebben. Vooreerst : ons volgeladen poscfchuitje fiingerde bij
bet varen tegen firoom zoo clerk, dat her bijkans water fchepte, onderwijl dat een van bet gezelfchap een akelig verhaal
deed van bet twee dagen vroeger verongelukken van eenige
menfchen bij eene dergelijke gelegenheid . De angst, die enkelen bekroop , vermeerderde zigtbaar door het gefchij, dat
tusfehen den Conducteur der diligence, die zich aan .hetroer
geplaacst had, en onze roeijers , over den koers, then men
to nemen had, ontilond, waarbij de een den anderen zijne
kunde in bet vak becwistende , er tevens zijne eer in fcheen
to ilellen, om in het uitbraken van grove platduitfchefeheldwoorden voor zijne partij niet onder to doen . Schoon mij de
kalmte, op het gelaat van mijnen Zeeofflcier to lezen , genoegzame gerustheid inboezemde, en van de andere zijde de
aanmadgende bonding van den man aan bet roer, den futor
ultra crepiaam, iets koddigs opleverde, gevoelde ik mij nogtans wel , teen ik to Emmerik voet aan wal mogt zetten ;
niet om Emmerik zelf, dat er nog at even ouderwetsch en
doodsch uitzag als v66r vijf jaren, mast om de geheel droo .
ge overkomst aan gene zijde der rivier . Zware onwedrswolken trouwens , die met fpoedige uitbariting dreigden , wagen
ons tweede omineufe teeken, dat to meet onheilfpellend was,
naarmate deze zomer meet regendagen opgeleverd , en de
verwachting van tallooze reisigers to leur gefteld had . Nog .
tans zagen wij, tot ons groot genoegen, die bui fpoedig atdrijven, en hebben her bijzonder geluk gehad van al de overige dagen zulk fchoon weder to treffen, dat wij mast ddns
op een belangrijk punt, waarvan beneden meet, door regenvlagen belemmerd werden . Zoo gelukkig als In deze groove
hoofdzaak was ik ook met betrekking tot een, bier bij de
intrede van Duitschland door mij geleden, op zichzelf wel
zeer gering verlies, maar dat een' ouden Romein ligt bedenkelijk gefchenen en hem cot den terugtogt bewogen zou hebben . De fraaije rotting , eens van eene waarde bloedverwante ontvangen, bleef in den Schnellwagen aan de overzijde
liggen! Deze kleine bijzonderheid haal ik flechts daarom
aan, dewiji zij eene, in mijn oog niet onbelangrijke, bijdra .
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go oplevert tot overtuiging van de goede inrigting en naauwkeurigheid der Pruishfche postwagendienst . Den flok namelijk, die bier door tijdsgebrek niet weder to bekomen was,
gaf 1k op bet Postkantoor to Dinslaken , halfweg Ti ezel en
Duisburg, aan, en toen ik, op de terngreis van Maintz,
mijn eigendom aan bet Oberpostamt to Keulen opvroeg, werd
mij betzelve, na eenige ambtelijke formaliteiten, ter verzekering van de identiceit des eigenaars flrekkende, tot mijne
verbazing en vreugde, nevens een blljet van dezen inhoud,
uitgereikt : Der mit hdutiger Schneldpost pasfirte Herr Prediger F. aus tfrnhem zeigte hier an , dasf er in der PasfagierStube zu Emmerich heute feinen Stock (die daarop, volgens
mijne opgave, geheel omfchreven words) zuriick gelasfen,
and lasft ein wohllobdiches Postamt zu Emmerich derfelbe angelegentlichst bitten , Am gedaehten Stock bis CUM, Poste
restante, nachfenden zu wollen . Dinslaken, 10 Sept . 1838.
Kdnigl. Post-,Expedition . A L L B E Y D E N . Onder flond : Der
Stock ist in dem Aachen, vomit Herr F. caber den Rhein gefahren, gefunden, (dit was niet naauwkeurig, hoewe} mij
onverfchillig) and geht hiebey . Emm. , 38. z x z N.
Dergelijke ervaringen doen bet harte goed , dear zij een'
aangenamen dunk geven van de goede trouw der inwoners
en zorgvuldige behartiging van des vreemden reizigers belangen . Ook bet geheele beheer des Pruis/ifchen postwezens
verdient , zoo ver mime ondervinding dienaangaande flrekt„
alien lof . Die Herren werden bald noch etwas besferes finden,
zeide een Duitfcher, met wien wij in de Nijmeegfche diligence over de gemakkelijkheid en gepaste inrigdng van bet
rijtuig kontten . Hij vond in ons een paar ongeloovigen ;
maar we hebben de twee volgende dagen, op onzen rid naar
Dusfeldorp en Keulen, nog wel eens aan bet zegg .en van then
man teruggedacht. Niet minder voortreffelijk is de dienst
der Conducteurs en der beambten op de posctlations . Alles
trouwens gaat van rijkswege ; de naar bet militaire zweemende Weeding van bet perfoneel, deszelfs geheele dienstverrigting, bet draagt alles bet kenmerk van bet Pruisfiche ;
regelmatigheid, orde, ondergefchiktheid . Met de Schnellpost
pan zoowel brieven en paketten als pasfagiers .
Zoo rolden wij dan leutfelig, mag ik, nu ik mij in ge •
dachte wedr op. Duitfchen bodem verplaats, wel zeggen,
(die taal bezit toch woorden, waarvoor wij er zoo geene
hebben) door de foms vriendelijk ons aanlagcbende dreven
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van bet Kleeflche en Bergrche land henen, en bet berouwde
ons waarlijk niec, den togt tot Dusfeldorp niet met de ftoomboot gedaan to hebben . De fnelpost hadden wij gekozen,
wijl de beneden-Rifn niet veel bijzonders aan den op fraaije
natuurtooneelen belusten reiziger aanbiedt, en alleen bet afvaren van denzelven bet voordeel van groote fnelheid oplevert . Wij moescen hooger komen, om aan de heerlijkheid
des lands van nit bet vaartuig onze harten op to halen . Hier
daarentegen bragt ons de uitnemende Bequemlichkeit des rijcuigs , bet gezonde dei• lijdel}jke bew$ging , en bet bij fraai
weder bijzonder opgewekt en fpraakzaam reisgezelfchap, in
eene gewenschte ftemming . Wit dit laatfte betreft ; bet was,
zoo als gewoonlijk, zeer gemengd, beftaande ult een' Paryzenaar, die in een Engeisch werk met ijver las, en die
tail voor eenen Franschman al zeer goed uitfprak ; voorts
een' koopman van Berlijn, die zeven dagen nacht en dig
doorreisde, en eenen anderen Berliner, welke, tegenover
mij gezeten , zich bekend maakte als de Kandidaat in de Godgeleerdheid , H E Y M , tweede Leermeester der Prinfes cH A RL O T T E, dochter van Prins A L B E R T van Pruisfen . Zijne
aankomst nit den Haag in een logement ce Jmjlerdam had
ik pas to voren in bet Handelsblad gelezen . Toen ik nu
druk met dezen, gansch niet van kundigheid en given voor
bet gezellig onderhoud misdeelden jongeling, over N E A NDER, SCHLEIERMACHER, HENGSTENBERG, deHollandfche Theologanten, de Pruisfifche Agende, bet Separa .
tismrs , de eenvoudigheid der Nederlandfche hervormde godsdienstoefening , en , wet hem vooral hinderde , de groote af.
hankelijkbeid der ftichting in dezeive van de predikatie, die
er gehouden wordt, redeneerde, - trad er, hoe zonderling ! alwedr een Godgeleerde binnen, een jonge Westfaalfche predikant, fchoonbroeder van den Schrijver der Collecten-Reife, F L I E D N B R to Kaiferswerth . Thins fchenen de
uren mij oogenblikken , dear deze ambtsbroeder met een' befchaafden tongval, in voller Begeisterung, den Herren Holldndern ontvouwde, wat gottlich Schones zij al op hunne
voorgenomen Flugreife ontmoeten zouden, en hoe die diende
ingerigt to warden, om in een' korten tijd de voornaamite
punten met de meeste vrucht to befchouwen . Het deed mij
waarlijk leed, ook om de keurige teal, waarin de man dit
alles uitte , dat hij na een pair uren ons weer verliet . Glj
kent toch mijne liefhebberij voor onze zusterfpraak, en weet,
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hoe bet vooruitzigt der gelegenheid tot volkomener oef ning
in bet mondelijk gebruik derzelve, dan in den huifelijken
kring kan plaats vinden, eene beweegreden to meet was,
die mij tot bet Duitfche reisje had opgewekt . lit Hoot mij
nu dan wedr nader aan den anderen theologifchen reisgezel

aan, wiens verdere mededeelingen , omtrent Duitschland en
de Godsdienst betreffende onderwerpen , regt gefchikc waren,
om de vaak, die anders , ten gevolge van den langen rid en
de invallende donkerlaeid, mij als een gewapend man kwam
overweldigen, nit mijne oogen to weren .
Over Duisburg en andere aan de chausfee gelegene plaat-

fen, die gij op nevensgaande kaartje , waar ik onzen ganfchen Rijn -tour met rooden inks heb afgeteekend , kunt nazien, kwamen wij ten 11 ure to Dusfeldorp aan, bet punt .
vanwaar bet belang en genot onzer reize van dag tot dag zou
toenemen . Nu, daaryan kregen wij bij bet doorrijden der
flad al een aangenaam voorgevoel , in hecwelk wij ons bij
bet licht van den volgenden morgen niet bedrogen zagen . In
geene der vaderlandfche fteden toch , moet ik bekennen, in

't algemeen then rulmen en luchtigen aanleg, die kolosfale
en regelmatige bouworde gevonden to hebben, als in deze
fraaije provinciale hoofdftad van bet Pruisf?fche gebled . En
bet HBtel aux trois Couronnes imperiales, dat we intraden,
beantwoordde volkomen aan dit grootsch geheel . Bijkans alle
gasten hadden, naar Duitfche zede, bij onze aankomst reeds
hunne kamers betrokken ; ook de eerfte vraag aan ons luldde, of wij ein Zimmer mit zwei Betten verlangden : wij vonden ons echter niet to vermoeid, om Dog een klein fouper
to nemen , en met de half flapende waardin , Madam B E EK I N G , ons over een en antler,, voor ons belangrijk, to onderhouden . Zooveel maakten wij uic hare gezegden op, , dat
bet wel voor ons bet best zou zijn, ons oorfpronkelijk plan,
om van nit Dusfeldorp de Neander-Hdhle to gaan bezigcigen,
op to geven , daar grootere natuurtooneelen , die meet re-

gelregt in onzen weg lagen, daardoor to veel verwaarloosd
zouden worden . Hier rookten wij (u, den beminnaar der
herba Nicotiana, mag ik immers dit belangrijke berigt Diet
onthouden ?) de laatfte vaderlandfche pijp t Den volgenden
dag moesten er Duitfche aangefchafc worden , wilden wt op

de ftoombooten ons hart eens in den damp ophalen, en Diet
altijd cigaren zuigen . lit meende in bet logement cerftond
een' landsman aan to treffen , toen een beer , op bet gezigt
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van onze Gouwenaars , er ook eene vroeg ; maar, tot hem
gaande, hoorde ik, (bet was een Brit) dat hij , veel hou .
dende van clean fmoking, zich gaarne bij de Heeren Hollanders voegde. Om middernacht fliepen wij , na de bijkomende
vermoeijenis der beftijging van al de trappen, die ons naar
no . 51 au quatriPnre leidden, fpoedig in, en hadden van daar
den anderen ochtend een aardig uitzigt op al de overige appartementen, die mede op den ruimen binnenhof uitkomen .
En zoo Is bet dan nu Dingsdag de
11 Sept . geworden. Cuten Morgen, werthester Freund !
Denn wir find, na dezen eerften dag en nacht zoo prettlg .op
Duitfchen bodem doorgebragt to hebben, nu halve Duitfchers
met geworden, immers zoodra wij de Deutfche Pfeife zullen
aangeftoken hebben ! Na in de voorzaal ontbecen, en daar
over bet marktplein v66r ons en deszelfs levendige drukte,
met de bier ftaande prachtige Reiterftatue van Keurvorst j oH A N W I L H E L M, en bet ftadhuis tegenover ons , de oogen
met vermaak to hebben la ten weiden, gaan wij cerftond op
den flap, om bet overige bezienswaardige in en om de flad
op to nemen . Ik zal u bier echter weinig van vermelden,
daar bet u meet om een berigt mijns wedervarens, en van
den indruk, then land en yolk op mij gemaakt hebben, to
doer is, din om eene naauwkeurige befchrijving van ileden,
gebonwen, kunst- en prachtwerken enz ., die gij trouwens
in iedere nieuwe reisbefchrijving, beter dan ik ze u geven
kan, vinden zult. Wt hebben dan op onze morgenwandeling de Urfellner en een paar andere kerken bezochr . V66r
de kathedrale zagen we met verbazing eene groote en fchoone voorftelling van den gekruisten C H R I S T v S met de twee
moordenaars en verder bijwerk, voor welk tafereel eenige
menfchen van onderfcheiden' rang en leefcijd tang geknield
lagen ; terwijl vier daar voorbijgaande geestetijken, die zich
als Keulfche aan ons bekend maakten, ons zeer dienstvaardig
naar bet huis des kosters leidden . Ook binnen den ruimen
en fraai verfierden tempel vonden wij bier en daar talrijke ,
oogenfchijnlijk in diepe aandacht verzonkene geloovigen . Ver.
volgens naar de twee Protestantfche kerken vragende, kregen wij, gelijk later to Maintz , ten antwoord : ,, Es wird
der Mishe vicht lohnen ; denn da is nkhts zu fehen l" Ben
overheerlijlt paar uren hebben we voorts in de Teeken-Akadentie en in den Hofgarten doorgebrage. In de eerfte , die zich
in bet klooster der barmhartige zusters bevindt, waren wij
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zoo gelukkig , chans juist eene centoonflelling van fchilderftukken der voorname thans levende Duitfche meesters aan
to treifen ; waaronder ons vooral bogiden de itukken van
B A R Y nit Dresden :
Mofes am Brunnen ; B U S C H F R I E-

D R I C H uit Dusfeldorp : der Barbier ; E B E R S E M I L en H il-

beide uit Breslau, des eerften Volksaufiauf, des
anderen Pharifaer and Zollner ; M E I S T E R nit Keulen : der
Beduine auf der Tigerjagd ; M E IJ E R uit Bremen : e4braham
wit feinen beiden l"eibern beim Untergang- Sodoma's and Comorrhe's ; S C H A D 0 N : Herodias, en boven alles de twee
van inhoud wijd uiteenloopende tafereelen , van s T E 114B R ii c x nit Maagdenburg , dat de heilige Weihnacht, en van
B E N E R ,

S C H R A D E R uit Berlijn ,

dat eene fchoone flapende Turkin
voorftelt. De Garten, alsmede fommige partijen in de ftad,
verfchaften ons eene verrukkelijke wandeling . In de 41lee - Strasfe deed bet gunftige toeval ons de fcboone kavallerie der bezetting op hare milltaire promenade ontmoeten ; terwijl wij aan den R jn op bet heerlijk gezigt , 't welt
de rivier zelve , bet deftige Dampffchif -Expeditions - Haus ,
de gierbrug enz . opleveren , ons vergastten .
Doch keeren wij naar ons Gasthof terug! Daar zit een
zestigtal gasten to dindren in eene groote eetzaal, en dat,

naar voorvaderlijke wijze, met den klokflag van een! Nu,
na bet op eene breede fchaal aangelegde Dusfeldorp met zijne
naaste omt'reken in alle rigtingen doorkruist to hebben, deed
de maag reeds hare regten gevoelen . De fkeletachtige zeventiger tegenover mij , die ongeloofelijk fnel at en dronk ,
trok mijne aandachc , daar ik hem door zijne buren Toms met
Are Cnade hoorde aanfpreken ; ik vernam , dat bet een Baron en groote goedbezitter daar nit den omtrek was . Wij
waren overigens onder dit bonte mengfel van reizigers zeer
op ons gemak ; en als gij u eens in Dusfeldorp ophoudt,
durf ik u B E E R I N G'S huis , tafel en bed, met ruimte aanbevelen, door wien ge u dan ook bet allerlieffle reiskaartje,

tot gedachtenis en dienat op uwen verderen togt, moetdoen
medegeven, waarvan wij op de floomboot en elders, wanneer ons de ellenlange kaart van den Rijn tot boven Maintz,
waarvan wil tevens voorzien waren, voor bet oogenblik to
omflagtig was, een groot pleizier gehad hebben . - Om
3 ure zaten we weer in de diligence naar Keulen, die ons
door aangename oorden langs Benrath, waar we een weinig
vertoefden en bet juist kermis was, des avonds 7 ure , eerst
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binnen de vooraad of bet bruggenboofd Deutz, en daarna
over den langen Rijn-brug, de oude en vermaarde koopflad,
naar wellte, en naar welker Dom vooral, wij verlangden,
binnenbragt. Het was een gerij en geloop van belang, om
vandaar zum Kaiferlichen Hofe to komen, dat wij nit vier
logementen, die men ons om ftrijd aangeprezen had, om ik
weet niet meer welke reden , maar ik geloof om des heerlijken naams wit, en omdat er tilt et onbekende dan toch
eene keuze gedaan moest worden, nu eens hadden uitgekipt .

Het heeft ons daar dan ook aan niets, wat tot de gemakken
en genletingen des levens behoort, ontbroken ; maar daaronder zeide ik dan toch van dit Keizerlyke Hof tot mijnen

broeder , wien zijn Latijn nog niet gebeel door de orkanen
nit bet hoofd gewaaid is : nomen et omen habet! en maakten
wij , met opzigt tot de onderlinge toenadering en gemeenzaamheid der gasten, eene vergelijking, die zeer ter gunfle
van BEE R I N G'S gezelfcbap ultviel . • Hier zag 1k , op den
volgenden morgen, in de ontbijtzaal, - h gouverno zij bet

gezegd : dit is dan de ochtend van den
12 Sept., de vierde dag van onze reize , - hoe krachtig
de Engelfche familien van fashion gewoon zijn to breakfasten ; wordende zij door ons en de overigen - zoo werkt
bet voorbeeld en de zucht om alles re beproeven ! - daarin
meer of min nagevolgd . Zij trouwens maakten thans bet
meerderdeel der logerenden nit ; gelijk de nachtlijst der vorige dagen en weken dan ook met namen van gentlemen en
noblemen, met hun gevoig, opgevuld was . Zal ik u van
den grootfcheepfchen ftiji in dit hotel (de zeetermen zoowel,
als de gezegden nit de klasfieke auteurs , liggen mij , door
den omgang met mijnen zeeman en de gedachte aan mijnen
vriend, thans zeer nabij) nog een denkbeeld geven? Weet
dan , dat wij in een elegant rijtuig gratis, in gezelfchap van
een' Engelschman en zijne twee dames , naar de ftoomboot

gereden werden. Zulk eene toegift na betaalde rekening gaf
wel op den dliur minder belangrijke , maar toch voor bet
oogenblik veel indrukwekkender gedachtenis , dan bet mooije
kaartje van de Brie Kroonen . - Maar ik zou om bet fchoone hula, dat ons herbergde, bijkans de fraaije ftad zelve
vergeten . Nu , dit epitheton , weet• gij, dat hair flier oegt .
welke niet
De indruk, then Keulen bij den reiziger,
tot den koopmans-, maar bij voorbeeld tot den geestelijken
of militairen stand behoort, verwekt, is gansch verfchillende
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van dien, welken de andere Rijn-fteden in de nabuurfchap,
Dusfeldorp, Bonn en Koblentz, voortbrengen . Hier zijn bet
heerlijke akademifche inrigtingen en itudien , of krijgskundige
merkwaardigheden , met eene in oneindige afwisfeling van
zeldzame gewrochcen rijkenatuur, die bet gemoed treffen ;-daar eene oude handelftad, morfig en naauw, die alwat de
fchaduwzijde van de wereldilad san bet IJ uitmaakc, met
weinig van derzelver heerlijkheid, in zicb vereenigt ; en,
klimt men tot de hoogere belangen van den mensch en Christen op, door hare 25 van den Dom zigtbare tempeldaken,
onwillekeurig in bet Protestantsch gemoed gedachten opwekc,
waarvan de Aartsbisfchop D R O S T E V O N V I S S C H E R I N G
en zijne aanhangelingen een treurig hoofdbeflanddeel uitmaken. Doch mijne voor reisbefchrtjving thans verfnedene pen
wedrhoude zich, geiijk van dogmacizeren en moralizdren,
zoo nu en alt1jd van pQlemizeren evenzeer als politizere .l I
Want, cui bono ? Gelijk wij in Keulen zelf, voorzigtigheids- en
befcheidenbeldshalve, den naam van den daar buiten veelmalen
door ons genoemden Prelaat niet op onze lippen genomen
hebben, en elders weder foms vruchtelooze moeite deden,
om bet cot Belgisch - gezindheid opgezette gemoed van vele
Pruisfen, die wij op onzen weg ontmoeteden, ter gunlle van
onzen landaard, en cot erkenning van ons goed regt, om to
flemmen, - zoo zal 1k, alle kwade namen overilaande, en
de beilechting der groote kerkelijke en vooral ftaatkundige
twistvragen aan den Albeftuurder en degenen, die 1-nj tot
uicvoerders van zijnen raad wil gebruiken, overlatende, ook
in bet vervolg van dezen brief mij met voor mu gepaster en
u welgevalliger befchouwingen bezig houden . Ik gewaagde
toch eigenlijk zoo even van de grijze Keurvorllelijke ftad
flechts met bet doel, om u, nit een aeschetisch oogpunt,
met een paar woorden lets van haar, of, naauwkeuriger ge .
fproken, van 't geen in haar is, to doen kennen . Onzegids
dan (in ieder Casthof itaat steeds een Fi hrer gereed , die u
naar al bet bezienswaardige geleidt) bragc ons eerst naar den
Dom, then wij ons niet to onregte hadden voorgefteld, dat
sheen wel een nachtverblijf in Keulen waardig zoude zijn ;
en daarop , tot afwisfeling als 't ware van de majesteit der
bouw- met de bevalligheid der fchilderkunst, teritond naar
bet Mufeum van den Heer K A T z , een' rijken liefhebber ,
die, in verfcheidene zalen, eenen kostbaren fchac der voortbrengfelen van bet penfeel ten Loon gehangen heeft, en, teMENGELW . 1839. NO . 6 .
V
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gen betaling van ettelijke gute Crofchen , denzelven aan elk
fatfoenlijk mensch ter befchouwlng aanbiedt . Scheon Met
meer dan dilettanten, konden wij ons van fommige taferee .
len bijkans niet losfcheuren, to minder daar de meesterftukken van v A N D j K en andere groote fchilders der oud-Hollandfche en Plaamfche fchool onder deze kunstgewrochcen
uitblinken .
Doch manum de tabuld I zeg ik , mijzelven bedwingende ;
ik ken mijnen vriend als een' man, die boven alles door bet
grootfche en Route in natuur en kunst wordt aangetrokken .
Welaan dan, illico naar den Dom terug l Beftijg daar en ldee
met ons dat ontelbaar tal trappers , om op den vervaarlijken
tempel to komen ; ja letterlijk boven op denzelven : hoe gelukkig, denkt gij misfchien, die Reeds opPrieslands vlakken
grond treedt, en doorgaans niet veel hooger, dan op den
kanfel uwer kerk, komt, dat geene duizelingen onzen rei .
zigers bet hoofd deden draaijen 1 en 1k mag er bijvoegen
dat bet fchoonae weder onze klimpartij en bet vrij lang verblijf op die doorluchtige hoogte begunftigde, ja de heldere
dampkring ons een' vrijen blik over de voor ons uitgefprelde
vlakte, met hare bloeijende Reden en vlekken, vergunde l
Nook vergeet ik dat Dom-panorama , en evenmin den reuzenarbeid, then men, zoo wel in vroeger eeuw, bij deRichting van dezen kolosfus , als in den jongifen tijd , ter verfraaijing van denzelven, in het werk gefteld heeft . Gij zult
wet weten, dat de Dom een onvoltoold gebouw is ; en nu,
daar arbeidt men thans onafgebroken voort, en zal zuiks nog
eene lange reeks van jaren moeten doen, om heczelve, zoo
niet tot een der grootfte en volkomenfte gedenkteekenen der
bouwkunst in Europa to verheffen, dan toch hetgeen, waaraan de tand des tijds federt zes eeuwen geknaagd heeft,
fchooner to herftellen . Dit laatf}e reeds kost tonnen gouds,
die bet vrijgevige Gouvernement jaarlijks daartoe verftrekt ;
en, zoo de tijden guntig biijven, Raac bet gefchapen, dat
ook ket eerstgenoemde - de hartewensch der Keulenaren
- zijne vervulling erlangen zal . Het hoog bewind trouwens
trekt zich de zaak bijzonder aan ; de Prulsrfche Kroonprins
gal deswege bij zijn laatfte bezoek nog de meest voldoende
verzekeringen. Wordt eens het grootfche plan verwezenlijkt,
welk eene aanfpraak to meer heeft dan bet Protestantfche
Vorfenhuis op de hulde der erkentenis van deszelfs katholieke onderdanen in de Rijn-provincie! Dan zal de eetbled-
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wekkende Dom, die nu reeds Duitschlands roem is, een der
bewonderenswaardigfte praalgeflichten van ons . werelddeel
zijn . Het boekje althans, dat de Architect den reiziger as-nbiedt, wear bet voltooide kerkgebouw voorin ftaat to prijken, doet daaromtrent alles groots verwachten . Maar hoe
de kosten tot zulk een werk to vinden ? Hetgeen wij er
van zagen, bet doen nederzinken van zerken acs groote mo .
lenfteenen op de in aanbouw zijnde nieuwe kolommen, waarmede eene menigte van handen, zoo vele honderden voeten
boven den grond, onledig waren, en waarbij mij pie lentus
labor der Cyclopen van V I R G I L I U S, die
. . . . inter fefe magnd vi brachia tollunt,
onwillekeurig voor den geest kwam, - dit wine, om niet
meer to noemen, deed ons bijna can de voltooijing wanhopen . „ De Hollanders," zjide de bouwmeester fchertfende
tot ons, „moesten maar met hunne geldzakken overkomen ;"
doch bij ons rees de ketterfche dedachte op aan eenenfchat,
die niet met fchepen behoefde aangevoerd to worden, maar
voor de hand ligt , de reliquien , millioenen waardig, van de
drie Koningen, die deze kerk in een afgefloten heiligdom
bevat, voor welks bezigtiging een Pruisfifche daalder extra
wordt betaald . Vergeef mij , dat ik u over bet good en
edelgefteente dier heilige bewaarplaats, zoowel als over bet
uit- en inwendige van bet ganfche gefticht, niet verder onderhoude, uit vreeze van mijne zwakheld in topograpbi .
fiche en architectonifche befchrijving to veel bloot to leggen .
Ik wil u clever iets van mijne gewaarwordingen, bij de befohouwing van al dat otrgemeene en groteske, mededeelen .
Toen ik voor bet hoog-altaar itond, en langs de ftatige pilaren op bet verheven gewelf des tempels mijne blikken
wierp, viel mij, bij de gedachte, wat groote geest die middeleeuwfche bouwheer moet geweest zijn, bet eenvoudigverheven epitaphium op w tt a N, den hchter der Condenfche
St. Paulus-kerk, aanflonds to binnen : Circumfpice! Ook mag
ik de vernianing niet vergeten, om, zoo g1j ooit to Keulen
komt, en dan Dog moed en kracht genoeg hebt, om ook op
den Dom to klimmen, dan vooral van die hoogte, door de
valdeur op de bovenfle zoldering, in de kerk neder to zien,
't welk eene verbazende uitwerking doer : wij zagen daar be .
V2
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neden een paar menfchen wandelen, die ons als de flukken
van een fchaakbord toefchenenl
Na deze kunstbefchouwingen lieten wij ons door den gids
naar een koffijhuis aan den Rijn, to regt Schone Ausfcht geheeten, brengen, waar wij, met onze koffij en cigaar op
bet balkon gezecen, ons over onzen tot hiertoe zoo naar
wensch geflaagden togt, en in 't vooruitzigc van bet meerdere en grootere, dat ons nog to wachten flond, verheugden ; terwijl wij den ouden Vader Rijn met B 0 R G E R baden, om ook de bode der wenfchen van ons hart aan onze
geliefden, met wie wij ons den vorigen avond in bet logement fchriftelijk onderhouden hadden, to willen wezen . Derwaarts, na dit alleraangenaamfle ontfpanningsuurtje, nan den
breeden, door vele zeilen bedekten vloed, nabij de floute
fchipbrug, doorgebragc, teruggekomen zijnde, vonden wij
reeds bet meerderdeel der gasten am Tifche, wier blikken
alle, inzonderbeid die van den thane bier logerenden Pruisfsfchen Generaal en nog een paar Hoofdofficieren, zich fleelswijze op ons vestigden . Dit was de uitwerking van mjjns
broeders bier min gewone milicaire ordeteekenen, die de opmerkzaamheid der voor zulke zaken zeer gevoelige Duitfchers telkens boeiden, en waaraan wij foms wezeniijke ver .
meerdering van ons genot op reize hebben to danken gehad .
'c Was of dat ridderkruis den invloed der gouden W llems
krachtig ondertleunde, om ons tot alles, wat ons belangrijk
voorkwam , den weg ce banen. Sed ohe 1 jam fatis est ; vale, vale, Colonia 4grippina ! zeg ik van heeler harte met mijnen letterkundigen vriend , die nu reikhalzend naar de Bonn .
fche Univerfiteit en de wonderen der natuur, die daar in den
omtrek en hooger op zich bevinden, uitziet. Jammer maar,
dat voortlelling en uicdrukking verre to kort zullen fchieten
bij bet grootfche der onderwerpen! Doch uw levendige
geest zal bet ontbrekende in mime fchets aanvullen en vol .
komen maken .
(Het vervoig hierna.)

DE AFGESNEDEN KEEL .

(Gefchiedkundig Verhaal.)

In bet hevigfte tijdperk van den worftelflrijd om de Godsdienstvrijheid ; na de nederlaag, door de Puriteinen to Pent.
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land geleden, had een der verwonnenen, j o
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zich in de Schotfche gebergten verborgen. Na aldaar verfcheidene dagen vertoefd to hebben, beving hem eene ongeduldige zucht, om bet lot zijner wapenbroeders to vernemen , en tevens to ontdekken , of de vijandelijke benden op .
gehouden hadden, bet oord, waar hij eene wijkplaats gevonden had, to doorkruifen . Diensvolgens verliet hij op zekeren Novemberavond zijnen fchullhoek, en (loop omfreeks
middernacht in de vallel . Weldra had zijn zwerven hem voor
de deur van G A B R I e L j o H N s T o N, eenen zijner broeders
in den Heere, gevoerd, en daar hij er een licht ontwaar
werd, befloot hij binnen to gaan, als hebbende hij den bewoner Reeds voor een godvruchtig man gekend, vurig ijverende voor bet bell der goede oude Schotfche kerk.
H A L I D A Y derhaive naderde , fchoon met de uiterfe voorzigtigheid, bet hula, verwonderd en zelfs ongerust,, gelijk
hij was , dat hij er na middernacht licht zag brandbn, zonder bet deftig oplezen der avondgebeden of bet pfalmgezang
der vervolgden to hooren . Uit vrees dat bet geluid zijner
fchreden hem verraden mogt, deed hij zijne dikke fchoenen
ult, floop in filte tot voor bet kleine benedenvenfer, waarnit de iichtfchijn voortkwam, en wlerp fteeisgewijs eenen
blik near binnen. Doch hoe groot was Wet zijne verbazing,
toen hij niet j o H N S T o N, maar volkomen duldelijk een' ander' man gewaar werd, die, met een mes in de band, bezig
was eenen militair den hals of to fnijden, terwijl een zeer
bevallig meisje , j o n N S T o N's dochter, bedaard nevens hem
fond, en met eene lamp, welke zij in de hand hield, den
man bij zijne gruwelijke verrigting lichtte I
Een onbefchrijfelijke fchrik maakte zich Van H A L I D A Y
meester ; want op den vloer vloeide een (room van bloed ,
en her flagtoffer fcheen zich in doodsangst to wringen . De
Weeding van den lijder duidde eenen officier der kavallerle
van eenigen rang aan . Op dit gezigt was bet den Puritein,
alsof bet hart hem in den boezem omdraaide ; fuel wendde
hij zijne oogen af, en nam zoo hard bij loopen kon de vlugt,
vast befloten hebbende alien fchijn van medepligtigheid to
vermijden , en tot in de ziel ontroerd , dat hij ooggetuige
had moeten zijn van eene zoo gruwelijke misdaad als een
nacbtelijke moord , en zulks wel door lieden , die zich beroemden ijverige discipelen eener gezuiverde kerkieer to wezen . H A L I D A Y was door zulk een hevig gevoel van af-
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grijzen tevens en van fchrik aangedaan, dat hij zelfs vergac
zijne fchoenen op ce rapen, en barrevoets wegvlood . Naauwelijks echter was hij een fnaphaanfchot ver geloopen, of
hij oncmioette onverhoeds twee mabsperfonen, die, even bass .
tig als hij gedaan had, den weg naar bet huffs van G ASRIeL JOHNSTON volgden . Zoodra Zij HALIDAY op
hen zagen coekomen, namen zij van hunnen kant de vlugt .
Ult deze beweging , en uit de fnelheid , waarmede zij vloden , befloot hij , dat zij tot de parcij der vervolgden behooren moesten ; derhalve liep hij hen na , met al zijne magi
roepende, dat zij hem zouden inwachten . Al wat hg bun
zeggen kon fcheen hen flecbts tot fneller loopen aan to drijven ; en weldra , toen zij aan een dijkje gekomen waren,
hetwelk twee weilanden vaneen fcheidde, nam de een zljnen
weg regts, de ander links, zoodat H A L I D A Y , in de aarzeling, wien . van beiden hij volgen zou, hen uic het oog verloor en de zaak moest opgeven .
Het huisje, waarin G A B R I E L J O H N ETON woonde, lag
in eene foort van eenzame en verborgen kloof of daldiepte,
niet ver van Vest-Linton . Naar dit dorp was bet, dat H AL I D A Y thans zijne fchreden rigtte , zonder echter volkomen
bewust to zijn waarheen hij ging, voordat de eerf'e huizen
zijn oog troffen . Dar hij in bet gehuchr geene kennisfen
had, op welke hij vertrouwen durfde , en dear de ochtend
nijpend koud was, begon hij to begrijpen , dat bet voor hem
volftrekt noodig zou wezen, naar den kant van j o H N S TON'S
huis terug to keeren, om, zoo mogelij'k, zijne fchoenen weder to vinden, alzoo hij niet wist, hoe hij aan een antler
paar geraken zou . Derhalve floeg hij bet kortfle pad in,
dat derwearts leidde, bereikte bet huis v66r bet nog volkomen dag was, en flaagde zelfs , zijn fchoeifel weder in zijne
magt to bekomen . Terwijl hij bet aandeed , meende hij in
bet huts een gedruisch to hooren als dat van een hevig twisten , en daar hij tevens eene foort van fchildwacht gewaar
werd, die om hetzelve fcbeen to kruifen, durfde bij de woning Wet naderen, maar verwijderde zich op nienw,, zoo
fpoedig hij kon .
Evenwel, daar bet hem gelukte eenige levensmiddelen op
to doen , onthield hij zich vooralsnog naar zijne vorige fchuilplaats, eels' barren berg ten zuiden van Beggar, terug to
keeren, en verkoos zich gedurende den dag op de heide van
Craigengaur verborgen to houden . Toen de nacht gekomen
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was, befloot hij zelfs zijn zwervend leven op to geven, en
nogmaals naar de valleijen of ce dalen, om, bet mogt kosten
wit bet wilde, met de inwoners in aanraking to komen . Een
vrij helder fchijnfel, hetwelk nit een gebouw voorckwam,

waar hij bet niet verwaeht had, trof op nienw zijn oog .
Vreezende weder eenig fchouwfpel to zulien zien als dat van
den vorigen avond , naderde hij fcbroomvallig ; maar toen hij
digter bij kwam , hoorde hij de ilatige melodie der pfalmen

zijner kerk, die zachckens met den nachtwind ten hemel rezen . De vrome muzijk deed geheel bet gemoed van den
goeden Puritein zich ontiluiten ; nimmer hadden verkwik-

kender coonen zijn oor gefireeld , zelfs niet toen hij ongeftoord de godsdienstplegcigheden zijner kerk kon bijwonen,
en de Evangelieleer in vrijheid kon hooren verkondigen : bet
was voor hem bet feestmaal eener hongerende ziel, en als
't ware een voorfmaak van de lofzangen der zaligen. Met
fnelle fchreden naderde bij de plaats , vau waar bet zingen
gehoord werd , en , tot zin onuitfprekelijk genoegen, vond

hij er den vromen predikant L I V I N G S T o N, bezig de heilige dienst to verrigten in eene oude verlaten fchuur op de
landen van Stzipper-field, omringd door eene menigte oplettende en ernflige toehoorders, alien innig aangedaan door
bet gemoedelijke preken en bidden van den leeraar .
Nadat de dienst ten erode was, trad Ii A L I D A Y naar den
prediker, om hem eenige woorden van dankerkentenis over
zijne heerlijke leerrede to zeggen , en hem to bidden, hun

den troost z&jns woords to blijven gunnen , door hetwelk zij
hunne harcen zoo verkwikt , gevoed en geflicht gevoeld bad .
den. De omllandigheden , onder welke deze kleine Christengemeente zich verzamelde , maakten voor haar de viering van
hare kerkdiensc dubbel aandoenlijk, Hun genootfchap werd
vervolgd ; de daad alleen hunner godsdienflige zamenkomst
brags hun leven in gevaar ; hunne kerk , als 'c ware eene
nieuwe katakombe, was niecs anders dan een vervallen gebouw to midden eener wildernis ; daarenboven , de ruwheid

van bet jaargetijde en bet doodfche van den nacht werkten
mede, om hunne zielen to verheffen en met de innigfle ge .
waarwordingen ce vervallen. Vervolging is de ademtogt,
die, wel verre van bet vuur des geloofs nit to dooven,
hetzelve to flerker doec ontbranden . De goede predikant be .
willigde dus in den wensch, welken alien hem om bet zeerst
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to kennen gaven, en beftemde nogmaals eenen nacht, om
weder op dezelfde plaats bijeen to komen .
H A L I DAY , die federt lang den leeraar kende, verzelde
hem tot naar zijn huffs , onderweg met hem over al de wederwaardigheden pratende, met welke hun levenspad zoo digt
bezeald was . Onder andere dingen, welke hij den predikant
vertrouwde, verhaalde hij hem, wat hij den vorigen nacht
door bet venfter van G A B R I E' L J O H N S T O N'S huis gezien
had . Op dit berigt gevoelde de predikant eene innige droefheld, en uitte in flerke bewoordingen zijne verontwaardiging
over de boosheid en verdorvenheid der tijden, door welke,
behalve bet bedrijven eener op zichzelve zoo gruwelijke euveldaad, weder eene reden van haat en wrack tegen zijne
ongelukkige geloofsbroeders gegeven was . Eindelijk fpraken
zij af, om, ten einde grootere rampen to verhoeden, des anderen daags op de plaats zelve onderzoek to gaan does, en,
zoo zij de overtuiging bekwamen, dat de misdaad werkelijk
gepleegd was , alsdan de eerften to zijn , die de fchuldigen
aanklaagden en aan de verdiende ftraf overieverden .
Ten gevolge van dit beflu'it gingen zij den volgenden ochtend vroeg eenen ouderling der kerk van den Heer L I V I N G sT O N, W ILL I A M T A N N I N geheeten , tot deelgenoot van
bet geheim waken, en alien to zamen namen zij den wegnaar
bet hula van j O H N S T 0 N, om , zoo mogelijk, lets itelligs
omtrent de oorzaken en omftandigbeden van den moord to
vernemen ; maar aan de buitendeur vonden zij drie gewapende
fchildwachten, die hun bet verder gaan verboden ; beloften
noch bedreigingen, ja zelfs Met al de welfprekendheid van
den prediker, waren vermogend hen een duimbreed to doen
wijken . Zij zeiden alleenlijk aan den leeraar en deszelfs
vrienden , dat zij Met begrepen, wat men hebben wilde,
maar dat, daar bet fcheen, dat men geene vriendelijke voornemens bad, zij vast befloten hadden , niet to gedoogen, dat
men eenen flap under kwam . Vruchteloos gaf de Heer L IV I N G S T O N hem zijnen naam en bet heilig ambt, hetwelk
hij bekleedde, to kennen ; vruchteloos fprak hij bun van zijne oude vriendfchap voor den meester van bet huis , en verzekerde bun , dat hij , even zeer als deze, tot de goede partij behoorde ; de op fchildwacht flaanden waren onverbiddelijk, en toen de predikant bierop zeide, dat bet hem dan
ten minfle aangenaam zou zijn, ecn paar woorden met G AB R I C L 10 9 N 3 T 0 N zelven ce kunnen fpreken , fcbudden
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zij bet hoofd en zelden, dat hij G A B R I t L j O H N 6 T 0 N Op
deze wereld niet weder zou zien . Eindelijk waarfchuwden
de korzelig wordende wachters hen, om zonder langer verwijl been to gain, zoo zij Met wilden, dat hun lets ergers
overkwam, en voegden weidra bij dezen raid zulke veelbe .
teekenende gebaren, dat de predikant, ziende hoe niets ben
bewegen kon, raadzaam oordeelde, met zijne togtgenooten
de terugrels aan ce nemen , en de zaken in den toeftand to
lacen, waarin zij waren . Op deze wijs bleef dir geheimzinnige voorval, een' geruimen tijd lang, in duisternis en vergetelheid gehuld, daar niemand er immer van fprak, en ook
niemand er lets meer van wist, dan ik hierboven verhaald
heb . De drie gewapenden , die bet gezelfchap afgewezen
'hadden, waren aan alien, waaruit bet beftond, volkomen
onbekend ; aileenlijk meende H A L I D A Y vrij ftellig, dat een
hunner die zelfde jongman was , welken hij den militair met
een met de keel had zien affnijden .
Middelerwijl verliep de tijd, en met denzelven fcheen de
woede der papistifche partij nog gedurig to vermeerderen,
Die partij beheerschce uitfluitend den geest des Konings, en
de vervolging der non-conformisten werd hoe linger hoe geweldiger. Eene menigte bevelen en verordeningen ging nit
van den Raid, alle ten doel hebbende, de Puriteinen met
worcel en tak van den Schotjchen grond to verdelgen ; maar
al die onverdraagzame wetten dienden flechts om ben hunne
leer en hun vaderland beide nog vuriger to doen beminnen .
Eindelijk wamdenacht,(wanterstbijlangetusfchenpo
zen konden de arme lieden zich verzamelen) die tot de godsdienstvereeniging in de oude fchuur bettemd was, en bet getal der zaam gettroomde menigte was nog aanmerkelijk groo .
cer dan de vorige mail . Hoe zou men bet tooneel kunnen
befchrijven, bet welk de mengeling dier menfchen van zoo
verfchillende kleeding en geftalte, in deze fchuur opeengedrongen, in dit plegcig nachcuur opleverde? Her weifelende
fchemerlichc der lampen voegde nog lets meer geheimzinnigs
bij bet voorkomen der verzameling. Niectemin bemerkten
verfcheidene der sanwezigen , dat , omftreeks de heift der
dienst, een zeker aantal mannen, met breede boeden op bet
hoofd en wijde mantels om de fchouders, even als de nachtwachts gewoon zijn to dragen, binnentraden en vervolgens
in twee afdeelingen bij de twee deuren plaats namen, de hoe.
den op bet hoofd hielden , en van cud tot tijd lets in bunne
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zakboekjes aanteekenden . Toen echter de predikant bet (lot.
gebed zou uitfpreken , gaf hij hun een teeken om de hoeden
of to nemen , hetgeen zij deden ; maar naauwelijks had hij
bet amen gefproken , of al deze mannen wierpen ijlings hunne
mantelsaf,trokenfabels npiloenuit,dezijeron
der verborgen badden, en een hunner, die zich Generaal
D R U M M O N D liet noemen, eischte, in naam des Konings,
dat al de aanwezigen zich gevangen zouden geven .
Nu volgde er een tooneel van verwarring en fchrik . In
een oogenblik waren de lampen uitgebluscht . Bet grootile
deel der verzamelden ontfnapce door eene opening in bet dak
der oude fchuur, en geraakte in bet vrije veld, zonder veel
letfel ce ondervinden, niettegenftaande de fchoten, die op hen
gelost werden ; maar de predikant L I v I N G S T o N zelf en
nog elf anderen werden gevankelijk naar Edimburg gevoerd,
waar zij voor den Raad verhoord en vervolgens in de gevangenis geworpen werden . Onder deze gevangenen had ook
de Beer H A L I D A Y bet ongeluk zich to bevinden, gelijk
mede de jongman lien hij verrast bad, toen deze bezig was
den officier den bals of to fnijden. Die man bleek zekere
Beer J o H N L I N D S A Y van Edimburg to zijn, een jeugdig
leerling der Chirurgie, die de dochter van G A B R I e L JOHN$ T 0 N beminde , in den flag to Pentland medegevochten , en
federt zich verborgen gehouden had . Bezwaarlijk zou bet
vallen, bet weegeklag der broeders to befchrijven, toen het
bekend werd, dat de Heer I, I V I N G S T o N can zijne gemeence
ontrukt was . Niet alleen werd hij door de zijnen innig bemind, maar hij verdiende bemind to worden . De ilukken nit
zijne preek , welke bij bet proces als getuigenis tegen hem
ingebragt werden , dragen blijk, dat hij misfchien al zijne tijd
genootenn in talenten to boven ging . De tekst der leerrede,
welke hij djdens zijne gevangenneming uitgefproken had, was
nit bet boek Genefis (H . VI : 5) ontleend : En de Heer zag,
dat de boosheid des menfchen menigvaldig was op de aarde,
en al het gedichtfel der gedachten zijns harten t' Allen dage
alleenl%jk boos was. Een der fragmenten, welke men tijdens
bet geding in bet midden bragt , luidde aldus : „ En terwijl
• wij dus, mijne broeders, eene maar al to ruime ondervin .
„ ding hebben van de uitwerkfelen der zonde , zien wij , be• leas! voor onze oogen overvloedige voorbeelden van de
• zonde zelve , en van de zonde onder hare afzigtelijkile
• gedaante ; want zie, hoe zij zich onder ons, maar vooral
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„ onder de edeIen onzes lands, vermenigvuldigt . Zal mijn
„mond u de misdaden durven vermelden, welke zij begaan,
en voor welker gezigt de zon der regtvaardigheid haar aan .
„ fchijn verbergt, om hair licht niet over ooze onrelne hoof„ den nit to florten . Zal ik u durven fpreken van hunne
„ hemeitergende lasteringen tegen then God , die hen gefcha• pen, en dien Heiland, die hen losgekocht heeft ; hunne
,, vloeken en verwenfchingen ; hunne ontheWging van den
„ fabbatdag ; hunne wulpfche feesten en ontuchtighedeni!
• Maar, bovenal , zal ik u durven affchilderen, hoe laag• hartig zij ons bellig Covenant met voeten treden, en met
• welk eene woede zij bet bloed der heiligen en der marte .
n laren vergieten ? Ja , voorwaar, zij vergiecen bet als wa„ ter over bet oppervlak der aarde! Door hen is bet, dat
„ ons vaderland In zak en asfche treurt, en door hen, door
„ bun heilloos voorbeeld, dompelen tallooze fcharen zich
„ in een verderf zonder most en zonder einde . Er zijn er,
,, die u zeggen zullen, bet zijn manners van eer, beminne .
„ lijke, eerlijke, brave lieden, die alleenlijk niet veel werks
• maken van de Godsdienst ; maar ik zegge u, mijne broe„ ders, wee over die ijdele deugd, over die herfenfehimmige
• braaf held ! Wordt zij immer gewogen door Hem, die de
• heiligheid zelve is, words zij door Hem getoetst aan de
• geboden zijner wet, hoe deerlijk zal zij dan niet to Iigt
• bevonden worden! Is bet geene waarheid, dat de Konin.
„ gen der aarde tegen den Heere en deszelfs gezalfden heb• bets zamengezworen? Last ons dus eenig zijn om onze
A ketenen to verbreken en ijverig om de onderdrukking van
„ ons of to weren ! Ik voor mij , als lid van deze arme,
„ vervolgde kerk van Schotland, en its een , hoezeer on..
„ waardig, leeraar dier kerk, ik bezweer u bij den driewerf
„ heiligen naam van God, uwe aangezigten, uwe handen en
„ barcen to zetten tegen apes, wat, met woord of dead,
„ gevaar berokkenen kin aan bet heilrijk werk der herv%T„ miug, volgens bet Covenant, van dit Koningrijk, ten einde
• wij alzoo niet medepligtig worden aan de werken der on• geregtigheid, en de Heere ons gedenke in den dag alias
„ oordeels !"
Men vond getuigen, die onder ed bev stigden,denpret
dikant dit to hebben hooren zeggen ; en daar de Heer L IV I N G S T O N niet ontkende bet gezegd to hebben , ontflond
er in den Raad eene met drift gevoerde overweging betrek .

308

DE AFGESNEDEN KEEL.

kelijk de itraf, welke zulk eene opruijing tot oproer verdiend
had . De Advocaat des Konings drong, volgens gewoonte,
er op aan, den befchuldigde tot de galeijen ce veroordeelen ;
maar eenige vrienden, welke de gevangene in den Raad be .
zat, verwierven, dat hec vonnis in bannisfement veranderd
zou worden . Hij werd derhalve nit het Koningrijk verban.
nen . Zes andere befchuldigden, tegen welke men niets anders bewijzen kon , dan dat zij eene geheime bijeenkomst
hadden bijgewoond, werden elk tot twee maanden gevangenisfraf verwezen , en H A L I D A Y was een van hen . De vijf
overigen, van welke, zoo bet fch1jnt, bewizen werd, dat
zij de wapenen gevoerd hadden, werden veroordeeld, om,
op den 14 December toen eerstkomende, aan het kruis van
Edimburg opgehangen to worden, en onder hec gecal van
deze ongelukkigen beyond zich ook de man van bet mes,
JOHN LINDSAY.
Zoodra dit laatfte vonnis ultgefproken was , flelde H A L ID A Y alles in bet werk , om een mondgefprek met L I N D S A Y
to verwerven , ten einde van hem eenige ophelderingen ce erlangen betrekkelijk het buitengewone fchouwfpel, hetwelk
hij, op den bewusten middernacht, in bet huis van J off NS T o N gezien had . De gebeurtenis had zulk eenen indruk
op zijn gemoed gemaakt , dat hij bet tooneel gedurig voor
zijne oogen waande ce hebben ; geene aflelding hoegenaamd
was vermogend to beletten , dat hij zich niet aanhoudend bet
fchoone meisje uit hec gebergte voor den geest haalde, hoe
zij met een gelaat, dat eer welgevallen dan afgrijzen uitdrukte, en met eene lamp in de hand , nevens L I N D S A Y
fond , terwiji deze zijn vreesfelijk werk verrigtce . Aanvankelijk waren H A L I D A Y'S pogingen vruchteloos, omdat de ter
dood verourdeelden in andere kerkers zaten dan hij, en de
ftokbewaarders geen acht op zijne verzoeken floegen . Maar
in den geheimen Raad had zeker Edelman zicting, die, zoo
iU geloof, G I L M o u R heette , en wiens menschlievendheid
H A L I D A Y gedurende het geding had opgemerkt ; zelfs had
hij , met regt of ten onregte , zich verbeeld , dat hij en de
me sten zijner lotgeno ten hem hun levensbehoud verfchuld dfgd waren
. Hij kwam dus op bet denkbeeld om zich fchriftelijk aan dit Raadslid to wenden, met de bede, dat hij hem
een gehoor mogt gelieven ce verleenen, om daarin de openbaring eener buitengewone misdaad to ontvangen ; hem tevens
verwittigende, dat het onderzoek fpoed vereischte, want dat
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anders de mogelijkheid daartoe voor altijd verloren zou zijn .
De Raadsheer kwam teritond in de gevangenis , en H A L ID A Y openbaarde hem al de hierboven door ons verhaalde
omitandigheden, er bijvoegende, dat de moordenaar tegen_
woordig , ter dood veroordeeld , in de gevangenis van Tolbooth gevangen zat .
(Het vervoig en Jlot hierna .)

BIDDEN.
Wat geeft, ais zorg den boezem knelt,
Als 't angftig oog een train ontwelt ,
Den modgetobden lijder kracbten ?
Wat kan, bij 's werelds ramp en rouw,
Gerust op hooger liefde en trouw,
Het grievend leed der card' verzachten ?
Wit maakt met 's Hemels wit ons een?
Het is 'c gebed, 't gebed alleen .
Ja, 'c is een fchouwfpel Englen waard,
A1s, nit bet woest gedruisch der card',
't Gebed, als lieflijke offergeuren,
Van nit der vromen boezem ftijgt,
Die, waar de troost der aarde zwijgt,
Door hemeltroost zich op voelt beuren .
Ja, knielt en bids de fterveling,
Dan luiscert heel der Englen kring .
'c Gebed geeft troost ; bet flerkt den moed ;
't Is, hoe, bet hart van weedom bloed' ,
Het veilig anker, waar we op hopen .
Geen nood ! fchoon 't menschlijk oog zich fluic' ,
Als 't nokkend hart den klaagtoon nit,
Ons ftaat altijd Gods hemel open.
Vaak dealt, v66r 't amen van 't gebed ,
Een Engel nedr, die helpt en reds .
En blijft de bede ook onverhoord,
Wie aan den hoekfteen van Gods woord
Zich vastklemt, blijft fteeds biddend wachcen ;
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De Vader, die zijn kindren lieft,
Onthoudt bun vaak, fchoon 't pijnlijk grieft,
Wat zij zich weldaad zouden acbten .
In dat geloof rijst keer op keer
't Gebed tot onzen Vader weer .
Wie, door bet reinst gevoel bezield,
Met kinderzin voor de Almagt knielt,
Om van Haar wijsheid raad to vragen,
Zal, nit den allerzwartften nacht,
Gelijk de ton in nchtendpracht,
Het licht der redding op zien dagen.
't Gebed, in 's levens worftelperk,
Is 't leed, de magt der acrd' to flerk .
Zie Babels Vorst ; ht dreigt en woedt,
Maar 't drietal wandek in den gloed
Der ovenviammen onverfchrokken ;
Het bids, - geen vuurvlam fchaadt ; verplet
Staan Vorst en hof ; Gods Engel reds ;
De braven zijn 't geweld onttrokken ;
Terug 1 wat zet ge uw' moedwil voort,
Als de onfcbuld bidt en de Almagt hoort !
Wat hemelkracht bet bidden had,
Maalt ons 't gewijde orakeiblad ;
Die levensboom bledt rijke vrucbten .
Daar ftijgt de bed! bet lot wordt bang ;
Vergeefs zijn wacht en kerkerdwang ;
De grondvest trilt ; de wachten vlugsen ;
De kluiscers breken ; de Almagt hoort ;
Ontgrendeld worden floc en poort .
Volhard, volhard! hoe fel de gloed
Der hitte van den tegenfpoed
Rondom ons blaker', steeds gebeden!
Al groeljen distels om u been,
't Is onbegrensde liefde alleen ,
Die ze op doer wasfen voor uw fchreden ;
Hoe diep go in rouw gedompeld tit,
Het is een Vader, then ge aanbidr .
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Tuigt, zwervers op de levenszee I
Tuigt, Vaderlanders I hoe uw bed
Vaak werd verhoord in zielsbezwaren !
Bedrukt tradt ge uwe tempels in ;
Gij badt, en met verruimden zin
Verliet ge uw heilge kerkalcaren ;
Gij bade , en zaagt , op 't flit gebed ,
Vaak Volk en Staat verblijtl, gered .
Ja , eedle , Godgetrouwe fchaar !
Gij , vrome bidders in gevaar !
Wij zien op u, is 't lot verbolgen,
Godsdienilig, dierbaar Voorgeflacht l
Wij zullen in den rampfpoedsnacht,
Volhardend in 't gebed, u volgen ;
Mar zweve ons Heeds uw beeld bet meest,
Verheven Jezus! voor den geesti
Verdove, als 't oog Been hulp meer wacht,
Dan vrij de donkre grafkullnecht
Van 't levensvuur de laatfle fpranken !
In 't flit gebed volharden wij,
Om eenmaal, in der Englen rij,
Daar boven, vurig God to danken, Te danken , dat op 's levens togt,
De zwakke flerviing bidden mogt .
j . VAN HARDERWIJK, RZ .

GELURHIGE TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST .

Te Straatsburg viel onlangs de navolgende gebeurtenis voor .
De jongfle broeder van den koopman L-R , aldaar, een zeer
gegoed man, leed, v66r eenige jaren, aan bet onverzettelijk
begrip (idee fixe), dat hij de Zaligmaker was . Dien ten gevolge bragt men hem naar een Gekkenhuis , waaruit hij echter weidra, als geheel herfleld, ontflagen werd . Hij hernam
nu weder zijne plaits op bet kantoor zijns broeders , a rbeid .
de zeer vlijtig, en bleef een jaar lang opgeruimd, goedaardig, en volkomen bij zijn verfland . In bet laatst van Februarij 1 . 1 . beklommen de beide broeders , op een' helderen
rondagmor'gen , den toren van den Straatburgfchen Munffer .
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Boven gekomen, bewonderen beide bet heerlijke vergezigt,
en leunen, hand in hand, terwiji zij hunnen bilk naar alle
zijden wenden, tegen de borstwering van bet vooruitfpringende balkon . Op eens keert de jongtie, zich langzaam op .
heffende, zich met deze woorden tot zijnen broeder : ,, Zie !
gij noch iemand heeft bet willen gelooven, dat ik jazus
CH R I S T U S ben. Thans wil ik bet u bewijzen . Ik zal een
wonder doen . 1k en gij , wij zullen to zamen naar beneden
fpringen, en geen onzer zal een hair gekrenkt worden, zoo
waarachtig als ik l E z u s C H R I S T U s ben !" Hij fprak deze
woorden op een' vas ten toon, en had alreeds den eenen
voet over de borstwering naar buiten gebragt, terwijl hij met
zijnen regterarm den verbleekenden broeder krampachtig om .
vatte. Dit was bet werk van een oogenblik . Men verbeelde zich den toefiand des oudtlen broeders t Aan vreemde
huip viel hier niet to denken ; terwiji veelligt de eerfie kreet
den aanval der krankzinnigheid tot razernij kon doen overflaan . Maar de Heer L-R verloor, in din beflisfend tijdiiip,
zijne tegeawoordigheid van geest niet. Hij zeide : „ Goed !
Ik geloof, dat gij j E z u s C H R I S T U S zljt. Maar dat naar
beneden fpringen, zonder zich een hair to bezeren, is geen
kunst . Wilt gij werkelijk een wonder doen, laat bet iets
zeer buitengewoons zijn . Zoo gij u magtig gevoelt, met
mij van de ftraat op din balkon to fpringen, zonder dat
wt ergens fiooten, dan zal zeker de ganfche wereld in u
gelooven ." - , Ook goed ," antwoordde de jongiie haastig ;
» dat wil 1k! Kom!" En pijlfnel vloog hij de torentrappen
af, zoodat zijn broeder hem niet kon bijbouden . Beneden
gekomen, lien deze den ongelukkige in verzekering brengen .
Hij zit nu wederom in bet Gekkenbuis, en is, bij vlagen,
razend . - Dit geval is thans bet onderwerp van aller gefprek . En inderdaad, de redding des krankzinnigen zoo wel,
als die zijns broeders, mag wel een wonder heeten .
DE MINNEBODE TEGEN WIL EN DANK .

Te M. . . deed een braaf, maar onbemiddeld jongeling aanzoek om de band der fchoone nicht en eenige erfgename van
een rijk koopman. De jonge lieden wares bet eens ; maar de
oom weigerde volfiandig, verbood den jongman zijn huis,
en ontzeide hun alie, bet zij mondeling bet zij fchriftelijk
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verkeer . Liefde is vindingrijk. De briefwisfel ging zijnen
gang, werd min of meer ruchtbaar, en kwam ten laatfte ook
den oom ter ooren . War zou hij doen ? Goedhartig van
acrd, kon hij de vereenigde fmeekingen van her verliefde
poor, gerugfleund door die van bijzondere vrierrden, niet Ian .
get wedrfland bleden . Hij gaf dus in her einde zijae bewilliging ; maar onder deze voorwaarde, dot men hem her mid .
del kenbaar maakte, waardoor zij, ondanks al zijne waakzaamheid, de correspondentie hidden we ten ce onderhouden,
opdat hij voor 't minst de hem ongecrouwe handlangers konde
firaffen. Hoe flond hij to kijken, toen hij vernam, dot ht
zelf de overbrenger dier minnebriefjes was geweesc ! Den
minnaar, namelijk, was her bekend, dot de oude Heer dagelijks om denzelfden tijd zeker koffijhuis bezocht . Derwaarts vervoegde zich din ook telkens de jongeling, en
fpeldde, terwijl de oom , in een zijvertrek , zijn partijtje
whist fpeelde, onder diens mantelkraag een klein briefje vast,
waarop hij des anderen daags , op dezelfde wijze, her antwoord van zijne beminde bekwam . - De oude Heer lachte
en --- vergaf.
ONTEERENDE STRAFFEN .

Even als de waarlijk vrije man, ook in ketenen, vrij blijft,
zoo blijft de edelaardige onder onteerende flraffen, in bet
tuchthuis , aan de kaak , of waar men ook Wil, vereerenswaardig . De meening, niet alleen der braven, maar ook
veeltijds die der wereld in her algemeen, last zich hieromtrent flier misleiden ; ruw geweld, of de magtfpreuk des reg .
cers, bereikc her doel der onteering niec ; eigene fchandelijkheld alleen kan de eer ontnemen .
Ben Duitsch Monarch, in her begin der vorige eeuw, had
flreng verboden, eenig verzoekfchrift onmiddelbaar aan hem
to rigten . De Advocaten, die den verzoekers bunne pen
mogten leenen, zouden, luidens dit verbod, zelfs met tentoonflelling aan de kaak gefiraft worden . Desnietcegenflaande
waagde bet een Advocaac to P * * *, een achtingwaardig en
ook zeer geacht man, voor eenen ongelukkige, die door
fchreeuwende onregtvaardigheid onderdrukt en vervolgd werd,
een request op to flellen, en maakte geen geheim van de
keus , welke hij cusfchen pligtgevoel en de hem gedreigde
W
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fchande gedaan had . De vergramde Vorst deed hem werkelijk
aan de kaak fellen . Maar een Generaal , die den Advocaat
hoogachtce en beminde, trad, toen hij aan de kaak fond,

naar hem toe, en omarmde hem openlijk, in bet aanzien der
gapende menigte. De Monarch fchimpte naderhand meerma.
len op vriendfchap tot aan de kaak ; maar daarbij bleef bet .
Waarfchijnlijk gevoelde hij , dat de moedige en eerlievende
Officier niet anders dan de tolk de openbare meening geweest was, die in aller braven borst haren wedrgalm vond .
Ook de meening der wereld heeft hare kaak ; doch aan deze
fond nosh de Advocaat , nosh de Generaal. (*)

(*) Meermalen trof den Vertaler bet eergevoet bij den
dusgenoemden Gemeenen Man, dat, in de aangeplakte Publication van voltrokkene fraffen, waardoor de misdadigers

en hunne meestal gebeel onfchuldige familien als 't ware ten
tweeden male gefchandvlekt worden, altijd eenige der aldus
gebrandmerkte namen met zwarte verf onleesbaar maakt . O,

mogc dit wreede aanplakken, gelijk ook de grievende Advertentien, die den gerehabiliteerden nog eerst eens weder met
naam en toenaam aan de fchandkaak ftellen, - mogc dit een
en ander weldra voor mildere verordeningen plaats maken!

VERREGAANDE NAAUWGEZETHEID OP DE ZUIVERE UITSPRAAR

I

DER TAAL .

n een dorpje , waar een huisonderwijzer woonde , die met
bijzondere infpanning de Duitfche caal beoefende, en in bet
fpreken zelfs de klank en den klemcoon van en op ieder
woord altijd ongemeen duidelijk hooren liet, ontfond nabij bet
verblijf van dezen taalkundige brand . „ Feuer! Feuer!"

fcbreeuwde men op de fraat . Het geluid der roependen klonk
in bet oor van den geleerde, die juist bezig was met over
de zuivere uitfpraak van fommige woorden na to denken en
zich hierin to oefenen , niet als Feuer (brand !) maar als Feier
(feest!) Terfond riep hij nit bet venfer : ,, Hei, heidaar!
roept toch zuiver, en fchreeuwt in 's Hemels naam geen
Feier i Feier ! maar Feuer ! Feuer !" - Verder last zich de
naauwgezetheid op de zuivere uitfpraak der caal wel niet
drijven .

ONHEUSCHE TREK VAN EEN DUITSCH ISOOGLEERAAR.
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ONHEUSCHE TREK VAN BEN DUITSCH HOOGLEERAAR .

In den jare 1770 werd , na bet overlijden van eenen hoogsc
verdienftelijken eerflen Minister van eenen Duitfchen Staat,
die tevens tweeendertig jaren Curator der in zijn district
bioeijende Univerfiteit was geweest , bepaald , dat deze Univerficeic een lijkfeest to zijner ecre vieren zoude, bij welke
gelegenheid door eenige Profesforen aanfpraken zouden gehouden worden . In de tot dat einde gevoerde beraadfagingen vond men goed, eene bepaling to maken, door wien der
Hoogleeraren de eerfte aanfpraak zoude gedaan worden . De
keus viel door bet lot op den vernufcigen Hoogleeraar K .
Onder de uitvoering eener voortreffelijke treurnluzijk ontviel
den nevens K . zittenden tweeden fpreker zijn handfchrift.
K . raapte bet op, en bemerkte, door eenen vlugtigen bilk
op bet papier to flaan, dat de redevoering van zijnen ambtgenoot aanving met de woorden : „ Weenc ! weent 1" Daar
K . met zijnen nabuur juist op geen' zeer vriendfchappelijken
voet ftond , vond e;eze er geen bezwaar in , om hem ce dezer
gelegenheid eens een' trek to fpelen . Als ervaren en Aug
fpreker voegde hij aan zijne uitgewerkte redevoering een
voor de vuisc ontworpen floe toe . In hetzelve haalde hij kortelijk de verdienften des vereerenswaardigen dooden op , aan .
toonende, dat de droefheid over zijn verlies eene regtmatige
droefheid was . Doch , zich bijzonder tot de ftuderende jeugd
wendende, befloot hij aldus : „Maar gij, Jongelingen, fchept
cooed I gedraagt a als mannen en -- weent niet 1" De, door
dit onverwachte flot, bedremmelde tweede fpreker, de gaaf
nice beziccende van vlug voor de vuisc to fpreken, begon
dus zijne redevoering met de woorden, die hij had nedrgefchreven : „ Weent ! weent !" Men lean nagaan, hoe, door
fluisteren en meesmuilen , deze aanhef door de fluderende
jongelingfchap werd ontvangen !

AALMOES DOOR BEN' HUS .

Op

den maandag van hot Carnaval to Weenen trad des avonds
een bejaard beer, met zijne zeer fchoone dochter, nit een
gezelfchap terugkeerende, (volgens landsgebruik) in een koffijhuis, om een' kop koffij to drinker . Terfond daarop nam
W2
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tegenover hen een jonge Elegant plaats, die, met knevels,
kettingjes, ringetjes en anderen tool, zich cot bet befpottelijkfte faletjonkerde had uitgedost, en, waarfchijnlijk in zelfbewustheid hoe onwederltaanbaar hij was, de fchoone aan de
overzijde der tafel begon toe to lonken en to coquetteren. In
bet eerst wees zij hem met een' verachtelijken blik af, en
floeg vervolgens op zijn wenken en fluisteren geene verdere acht . Gedurende dit intermezzo verfcheen in de zaal
een arme grijsaard, die van tafel tot tafel aalmoezen begon
to verzamelen, en ook tot de plaats kwam , waar onze Incroyable gezeten was . Deze zeide, dat bet hem fpeet, geen
klein geld bij zich to hebben, maar riep , bij w1jze van
fchherts , den ouden half _overluid toe : ,, Zoo gij echter van
die juffer, daarover, een' kus bekomen kunt, zoo zulc gij,
waarachcig i een' dukaat van mij hebben ." -- Het meisje
fond oogenblikkelijk op, gaf den grijsaard een' kus op bet
voorhoofd, en fprak overluid : „ Ga nu, goede man, en
haal uwen dukaat bij then jongen beer ." - Een algemeen
bravo klonk door geheel bet koffijhuis , uitgezonderd van
den kant van den verbluften praler , die in den beginne van
feherts, plagerij en dergelijke fprak, maar eindelijk, tusfchen alien in de klem rakende, bekennen moest, dat zijn
geheele (chat in twee Jlukken zilvergeld beftond . Nadat hij
dit onvrijwillige offer op bet alcaar der weldadigheid nedergelegd had en onder algemeen gelach naar buiten gedreven
was, deed iemand den voorflag , om eene collecte to doen ,
en de geestdrift, welke de daad der jonge dame verwekt
bad, ten voordeele van den armen ouden man to doen ftrekken . Dit voorftel vond bijval , en er werd 16 Weener gulden
voor den grijaard ontvangen .
LIEFKOZINGEN IN GROOT OF KLEIN FORMAAT .

De

Franfche Dichter D E L I L L E leefde, v66r zijn trouwen,
met eene huishoudfter, die fomwijlen vrij driftig kon worden .
Bij deze itormen toonde hij de groot`te gelacenheid, en wist
bet onweder Met zelden door bet een of ander fchertfend
woord to doen bedaren . Op zekeren dag ontftond er een
twist, en de vriendin, door de kalmte van den Dichter tot
nog heviger toorn geprikkeld, begon hem met boeken to bombarderen , welke zij een voor een van de planken haalde .
Toen D E L I L L E zag , dat zij steeds de grootfte boekdeelen
nam , om hem naar bet hoofd ce werpen , zef hij met de uiterfte bedaardheid : „ Maar, kondc gij mij dan niet ook even
zoo goed uwe lief kozingen in een kleiner formaat doen toekomen ?"
. bl .
No . III. fag

LUaTIUr .

153 .

reg . s o v . b . flaw

8 A L L U S T E R P. 8, leer r A I-

MENGELWERK .
De mensch ,
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dat wonderbare fchepfel, hetwelk uit de
zamenvoeging van geest en vleesch beftaat, heeft, ingevolge der genoemde zamenvoeging, behoefte, zoowel
aan geestelijk als aan zinnelijk voedfel ; en fchoon bet
laatfte van oneindig minder waarde dan bet eerstgemelde
voor zijne hoogere belangen gefchat moet worden , zoo
is evenwel hetzelve almede ten uiterfte noodzakelijk tot
bet behouden van bet evenwigt tusfchen zijne twee naturen . Ten einde mij wtl to doen verfaan , moet ik
met een woord aan(lippen, dat ik bier met voedfel geenszins alleen bedoel, wat tot levensonderhoud vereischt
wordt , maar vooral al wat de zinnen op eene bekorende
wijze aandoet ; bij voorbeeld : aangename harmonifche
klanken , alwat de toonkunst verrukkelijks kan voortbrengen , noem ik voedfel voor bet gehoor ; helder licht,
ineenfmelting van tinten en kleuren , fchakering van licht
en bruin , alwat bet oog aangenaam aandoet , noem ik
voedfel voor bet gezigt ; de aanraking van iets zachts,
bet rieken van eenigen liefelijken geur, bet proeven van
iets, dat de tong op eene ftreelende wijze prikkelt, noem
ik voedfel voor gevoel , reuk en fmaak . Die zinnelijke
voeding nu , ftaat met de geestelijke gewaarwordingen
bij den mensch in een zeer naauw verband, zoodat al
wat bet ligchaam aandoet terugwerkt op de ziel , of wel
daarin opgenomen wordt , waardoor dezelve al ligt , bij
bet ontvangen van een' of anderen dier indrukken, den
mond gebiedt uit to roepen : Wat luidt dat liefelijk !
Wat is dat fchoon ! enz . en zoo wordt dan bet zinnelijk voedfel tot eene voeding der ziel . Deze werking
van bet uitwendige op bet inwendige , of, met andere
woorden , van bet zinnelijke , vleefchelijke , op bet ver .
hevene , geestelijke be(laande , zoo mag bet wel van
KENGELW . 1839 . NO . 7 .
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eenig belang gekeurd worden , ter opwekking en verfterking van aangename gewaarwordingen in de ziel , de zinnelijke uitwendigheden to baat to nemen . 1 rouwens , bij
bet wezen der menfchen , zoo als die zijn en wij lien
kennen , is wel bet geboren worden van eenige gewaarwording der ziel , zonder toevoering van een zinnelijk
orgaan , niet denkbaar ; want al wilde men de gewaarwordingen der ziel tot bet Wale bepalen, en zeggen
,, men kan in den geest iets ondervinden , iets denken,
al blijft bet ganfche ligchaam, behalve wat tot het denkvermogen behoort, daarbij geheel pasfief," zoo blijft
bet toch zeker , dat eenige vroegere zinnelijke aandoening plants heeft gehad, en zich , fchoon dan welligt
op eene onmerkbare of onvermoede wijze , vermengt
met hetgeen de ziel gevoelt . -- Dan, wenden wij ons
van hooge befpiegelingen, die ik tot mijn tegenwoordig
oogmerk niet behoef, naar bet gewone, dat in bet dagelijkfche levee plaats heeft, en pasfen wij bet vroeger
gezegde, omtrent den indruk van de ligchamelijke gewaarwordingen op die der ziel, naar mijne bedoeling toe .
Ik zeide , dat bet wel van eenig belang mag gekeurd
worden, ter opwekking of verfterking van aangename
gewaarwordingen in de ziel , de zinnelijke uitwendigheden to baat to nemen . Dit toch is to alien tijde als eerie
waarheid erkend geworden . Het oog wil ook iets hebben, is eene bekende fpreekwijze, die gebruikt wordt,
in gevalle men eenig voorwerp , waarvan de degelijkc
waardij erkend wordt, doch dat van uitwendige behagelijkheid beroofd is , ftaan ziet naast een voorwerp van
evengelijke degelijkc waarde, gefierd met uitwendig fchoon .
Moet er nu tusfchen beiden eene keuze gedaan worden,
zoo zal die zich ongetwijfeld ter gunf'e van bet laatst
omfchrevene bepalen ; waarom ? omdat toch bet oog ook
iets hebben wil . Zijn er niet van oudsher muzijkftukken en toonen , tot aanduiding of opwekking van eene
treurige , en geheel anderfoortige tot aanduiding of opwekking van eene vrolijke gemoedsftemming geweest ?
Had niet de kleeding van Priesters iets ernftigs ; die van
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regtsoefenende perfonen iets deftigs ; die van krijgslieden
iets flouts ; die van danfers en danferesfen iets luchtigs
en vrolijks ? Welvoegelijk en allezins gepast is zulk
eene onderfcheiding . Of zou bet niet algemeene afkeuring verwel ken , indien op eene bruiloft klaagtoonen
gebezigd wierden, of bij plegtige gelegenheden vrolijke
eadanfen, offehoon in beide gevallen de woorden in over .
eenflemming met de bedoelde zaken mogten zijn? \Vat
Loch zou men zeggen van den Kanfelredenaar, die ons
in de kleeding van een' Veldoverfte de waarheden van
de Godsdienst zou onder hot oog brengen, of eenige
plaatfen van bet zachtmoedig Evangelie uitleggen ? wat
van den Regter, die, gekleed als Pierrot of drlequin,
een doodvonnis , of de veroordeeling van een' zijner na .
tuurgenooten tot jarenlange gevangenisflraf, durfde uit-.
fpreken ? wat, eindelijk, van den danfer, die met mantel en bef, of met een' langen, wijden tabbaard, of
van bet hoofd tot de voeten in een ijzeren harnas beflo .
ten , fpringen en pirouetteren zou ? -- Ongepast , onvoegzaam , flrijdig tegen alle decorum , noemde voorzeker elk , orde en overeenfemming van uitwendigen fchijn
en inwendig gevoel liefhebbend mensch , zulke averegtfche handelwijzen .
Wel nu dan ; geeft men mij toe , dat harmonie tusfchen bet zinnelijke en geestelijke voedfel fchenkt aan
's menfchen edelst deel , terwijl tegenflrijdigheden tusfchen bet uitwendig vertoon en bet inwendig gevoel dat
edelst deel beleedigen en pijnlijk aandoen , zoo vlei ik
mij , dat men in bet algemeen ook met mij eens zal weZen , wanneer ik beweer , dat hot wenfchelijk zijn zou ,
ieder enkel mensch bij alle gelegenheden to zien bijdra .
gen tot het vormen van een uitwendig, met de onderflelde of voort to brengene geestelijke gewaarwordingen
van aile aanwezigen overeenflemmend geheel . Dat zulks
niet altijd plaats heeft , is de aanleidende oorzaak van
dit mijn fchrijven ; en wil men weten, bij welke bij .
zondere gelegenheid bet gebrek aan decorum mij trof en
X2
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noopte deze poging tot verbetering to wagen, men leze
wat hiez volgt .
In bet verleden voorjaar, en wel op den 24 Maart
1839, tegenwoordig zijnde bij de viering van bet H .
Avondmaal, in de kerk van de Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente to ZmJierdam , verbaasde mij bet onderfcheid
in de uitwendige houding der vrouwenfchaar , voor zoo
veel derzelver kleeding aangaat, met dergelijke houding,
in evengemeld opzigt, in vroegeran tijd, ik meen in bet
begin dezer eeuw, wanneer ik ook wel eens toezag,
wanneer genoemde plegtigheid bij dezelfde Gemeente onderhouden werd . Ditmaal zag ik niet alleen de deftige
zwarte japonnen zoodanig , bij zeer vele vrouwen, door
veelkleurige of fchitterend roode fhawls overdekt , dat
men naauwelijks gewaar werd , dat genoemde perfonen
toch waarlijk in bet zwart gekleed waren, maar ik ontdekte er meer dan eene in bet gekleurd . Laat nu dit
bruin of paars gewaad eene douillette geweest zijn ,
bet bedekte dan toch geheel de mogelijk zwarte japon,
over welke bet aangetrokken was , en de perfoon fcheen
althans niet in bet zwart to wezen . Behalve dit verfchil met hetgeen oudtijds in zwang plagt to zijn , toen
men niet anders dan eene algemeene zwarte tint over de
aanzittende zusteren zag uitgefpreid, was er een ander,
zeer in bet oog vallend ; dit betrof de kapfels of hoofdbedekfels . Eertijds waren bet mutfen van wit gaas of
andere dergelijke toffaadje , fomtijds wel met een fierlijk
gevormd doorfchijnend zwart kapje overdekt , fomtijds
ook zonder dat kapje , doch altijd mutfen , kerkmutfen ,
zoo als men die noemde , om aan to duiden , dat ze van
een zedig, eenvoudig fatfoen waren, NJ f'atige gelegenheden pasfende , en niets ter opluistering hadden , dan
eenig lint van eene niet opzigtige kleur . Nu waren bet,
op enkele uitzonderingen na, hoeden, hoeden gelijk men
die op de wandeling of in den fchouwburg dragen zou ,
hoeden van allerlei kleuren , met linten , ftrikken , bloeInen , pluimen gefierd , fommige fmaakvol , andere geheel fmakeloos , dikwijls van eene met de kleur van de
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fhawl of donillette geheel ftrijdige tint . Het algemeen
overzigt der vrouwenfchaar bood op deze wijze niets ,
een' ernftigen indruk wekkende , aan , en was buiten
alle harmonie met het plegtflatige en hoogernftige der
feestviering .
Wel verre is het van mij, to willen beweren, ja zelfs
to onderflellen, dat de gemoedsftemming der vrouwelijke
feestgenooten dezen keer minder goed, minder ernftig,
minder overeenkomftig met de vereischten van onze redel ke Godsdienst geweest zij , dan die in vroegere jaren bij flemmiger kleedij plagt to wezen ; alleen het decorum is hetgeen ik bedoel , en dit was ongetwijfeld
veel minder in acbt genomen bij deze laatfle dan bij
vroegere gelegenheden , en het oog , dat toch ook iets
hebben wil, werd niet voldaan en bragt geenszins aan
de ziel dat voedfel toe, hetwelk alleen door de overeenflemming van het uitwendige met het inwendige , van
het zinnelijke met het geestelijke , gefmaakt kan worden .
Van de mannen heb ik geheel niet gefproken, omdat
zij nagenoeg alien of in her zwart gekleed waren, of
zulke donkerkleurige jasfen aan hadden, dat men die
niet van zwart kon onderfcheiden, gelijk de hedendaagfche mode medebrengt . lvlaar indien die mode nog ware
gelijk voorheen, toen roode, grijze, vrij licht groene
rokken, en verfchillende lichte kleuren voor jasfen, in
zwang waren, en men had de mannen in dezer voege
ik vraag
bij dezelfde gelegenheid gekleed gezien
u , Vrouwen ! zou zoodanig een gebrek aan decorum u
niet geiluit , u geene klagten over de ongepastheid van
zulk eene vertooning in den mond gelegd hebben? Mij dunkt waarlijk ja ! -- Welaan dan gij, die ongaarne zulk een' aanfloot zoudt lijden, geeft zelve foortgelijken aanftoot niet ; gij doet het inderdaad ; gij , wier
uitwendig vertoon zoo grooten invloed heeft op de gemoederen dergenen , die u aanfchouwen ; gij , wier taak
onder anderen is , alwat zacht , alwat overeenflemmend ,
alwat harmonieus is to bevorderen ! Wat gij zonder erg
doet , wat gij doet met bet denkbeeld : , mijn uitwendig
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aanzien is van geen belang , mits fiechts mijn hart rein'
mijne gemoedsftemming ernflig en heilig zij," - gij bandelt ligt hierin verkeerd . In den grond der zaak hebt
gij gelijk, en waart of bleeft gij alleen, geen kwaad zou
nit uw zondigen tegen bet decorum kunnen voortvloeijen ;
maar dewijl gij a omringd van cene menigte uwer natuurgenooten bevindt en bevinden moet, betaamt bet u,
de tijdsgelegenheid to bedenken en to vermijden ook zelfs
den fchijn
ik wil niet zeggen des klvaads , (zoo
als de bedoelde fchriftuurplaats , 2 Thesfal. V : 22, fluit)
maar van hetgeen onwelvoegelijk kan geheeten worden ,
en een' vreemde, met uwe zedelijke waarde min bekende , die, de kerk intredende , de Tafel des Heeren toebereid zag , de gedachte zou kunnen inboezemen : „ men
fchijnt bier weinig werk to maken van overeenflemming
tusfchen uitwendig voorkomen en inwendig gevoel ; men
fchijnt bier to vergeten , dat de toebereide maaltijd ingefteld is ter gedachtenisviering van den dood des Heeren ;
men fchijnt bet hoogernfige uit bet oog to verliezen ,
met eenige ligtzinnigheid to werk to gaan , en de voegzame fomberheid bij dit p%gtftatig bedrijf moedwillig to
veronachtzamen ." Het betaamt u alien to zamen , en
elke uwer in bet afgetrokkene , to zorgen , dat zelfs bij
hen , die uwe innerlijke waarde kennen en eerbiedigen en
alles goeds gaarne van u gelooven willen, geene gedachten
oprijzen als bij voorbeeld deze : „ Hoe jammer, dat de
bier tegenwoordige , voorzeker welgeflemde vrouwen ,
hare magt, om tot de algemeene goede (lemming bij to
dragen , niet gebruiken ! dat zij den invloed van bet
kinnelijk aanfchouwen op de gewaarwordingen der ziel
niet gedenken ; dat zij , bij eene gelegenheid als deze ,
doen , wat zij , omgekeerd , zeer zeker niet doen zouden , wanneer bet zaak ware van de viering van eenig
wereldsc1 feest !" - Op eene bruiloft tocb , of op
gene vrolijke partij , zoudt gij wel zorgen , dat de in
uw gemoed opgewekte blijdfchap zich naar buiten deed
kennen , niet enkel door uw geiaat , maar ook door uwen
dog , zoodat bet oogmerk van uw to zamen zijn dadelijk
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bleek uit een overzigt van uwe kleedij . -- Welnu dan,
Discipelinnen van den grcoten Meester, die zelf, toen
Hij bet Avondmaal inftelde, een bewijs gaf van de kennis , die Hij had van den invloed , welken bet uitwendige op bet inwendige bij de menfchen heeft , dewiji Hij
ligchamelijk voedfel tot een zinnebeeldig voedfel der ziel
zjnen jongeren voorftelde, en zigtbare teekenen , brood
en wijn , aanprees als voertuigen , om zijne gedachtenis
in hunnen geest to verlevendigen , - neemt mijnen welmeenenden raad ten beste ; zorgt voortaan , om geen'
aantloot to geven , en geene verkeerde vermoedens aangaande uwe inwendige gefteidheid op to wekken door uw
uitwendig vertoon ; laat in bet vervolg bet uiterlijk aanzien van elke uwer, en zoodoende van u alien in masfa,
een voedfel voor de oogen zijn, dat voedfel geve aan de
ziel ; laat overeenflemming bij u heerfchen tusfchen bet
zinnelijke en geestelijke , de ernst van uw gemoed zich
affpiegelen in de zedige deftigheid van uw gewaad, en
ook in deze vlijtig door u betracht worden de les van
den Apostel P A U L u s (Philippenfen IV : 8) : Aiwat
waarachtig is , alwat eerlt7k is , alwat rcgtvaardig is ,
alwat rein is , allwat liefelt~k is , alwat wel luidt , zoo
daar eenige deugd is , en zoo daar eenige lof is , datzelve bedenkt !

LOP DER LIGTGERAAKTHEID .

V Y ie Nat niet met opmerkzame blikken de gevoelige
bewegingen van bet kruidje roer m!y niet en andere
fenfitive planten gade ? Menig bezoeker van een' uitgeftrekten plantentuin zoekt daarnaar bij voorkeur, vermaakt zich met bet telkens aanraken der teedere blaadjens, en maakt de omringenden op hunne plotfelinge fluiting optnerkzaam .
Hetgene men opzoekt en met welgevallen gadeflaat
keurt men niet of , en inconfeguent zou bet wezen , in
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menfchen
n of to keuren , wat ons in onbezielde planten
behaagt .
Vreemd is bet mij dan ook altijd voorgekomen , dat
men gewoon is de Ligtgeraaktheid, indien al-niet onder
de ftellige ondeugden , althans onder de beklagelijke verkeerdheden en dwalingen to rangfchikken , en bet words
tijd , aan dit vooroordeel perk to ftellen .
Gereedelijk gevoelt men , dat pier de rede niet flechts
is van dat zelfgevoel, hetwelk algemeen als betamelijk
words aangemerkt , en dat geene kwaadwillige krenking
van onze eer en dierbaarfte belangen toelaat , maar inzonderheid van die fttsceptibiliteit , welke den teedergevoeligen , in elk woord , in iederer. blik en in elke beweging dergenen, met welke hij in aanraking komt, ja
foms evenzeer in bun zwijgen en niet handelen , eene
beleediging , eene krenking doet vinden .
Deze Ligtgeraaktheid nu komt mij voor, bet individu
tot eer , der Maatfchappij tot veelzijdig voordeel to
ftrekken .
\Vie is wel meer veracht en inderdaad verachtelijker ,
dan een ongevoelig mensch ? Zelfs voor den grooten booswicht wordt otis medelijden opgewekt, zoodra wij
flechts een fprank van menfchelijk gevoel in hem ontwaren ; bet gemis daarvan doet ons hem , als eenen verftokten verworpeling, aan zichzelven en zijn lot overlaten . Is Ongevoeligheid alzoo eene afgrijfelijke ondeugd,
de Gevoeligheid is de daartegen overflaande beminnelijke
deugd ; bet beminnelijke en bewonderenswaardige eener
deugd neemt toe naarmate van hare meerdere ontwikkeling en verfijning ; de Ligtgeraaktheid ,, welke wij to regt
verdedigen , is de hoogfte graad van Gevoeligheid ; immers noemt men hem of haar, die er mede begaafd is,
ten uiterfle gevoelig ; en zouden wij dan iemand, bij
wien eene deugd zich in de hoogite mate ontwikkeld
heeft , taken en ontwijken ? Neen , prijzen en zoeken
wij den zoodanige veeleer !
Want dit verdient hij , niet flechts om zijne eigene
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voortrefl'elijkheid, maar ook om de genoegens en voordeelen , die hij der menfchelijke zamenleving aanbrengt .
Wat kan meer eentoonig en vervelend bedacht worden , dan een huisgezin of eene familie , (gelukkig zijn
ze niet talrijk !) waar eene volftrekte eenftemmigheid,
een volkomen begrijpen en toefremmen van aller goede
bedoelingen heerscht ? Zulk een gezin of familie heeft
al bet eentoonige van een uurwerk , zonder er bet nut
van aan to brengen . Echter, dat die flaperige eenftem
migheid door de ftellige ordeugden van een of meer der
leden verftoord zou worden , dit heeft to veel gevaar
in , dan dat ik bet wenfchelijk zou durven noemen .
Neen, de deugd der Ligtgeraaktheid is het, die er ons
van verlosfen kan . Stoffeer bet tafereel , dat gij u van
gezin of familie maakt, met een of twee ligtgeraakte
figuren ; een huisvader of eene huismoeder, een zoon
of eene dochter, een broeder of eene zuster, een neef
of eene nicht , - terftond verkrijgt gij overal licht en
bruin , levee en beweging ; uw tafereel wordt hoogst
interesfant . Trachten wij zulks met een voorbeeld op
to helderen . - „ Een allerbraafst gezin , de van
B * * s ." -- „ Ja , jammer maar , dat de oudfte zoon
P I E T E R en zijne zuster J E T J E zoo ligtgeraakt zijn ." In bet geheel niet jammer ; juist zij zijn het, die zooveel goeds in huis ftichten . Beide moeten als glas behandeld worden , 't is waar ; maar juist daardoor oefenen zich dan ook de overige huisgenooten in die loffelijke omzigtigheid in fpreken en handelen , in die infchikkelijke toegevendheid, welke hart en verltand beide
zoozeer tot eere verftrekken . Wie wordt niet veritoord
op den lomperd , die iedereen tegen bet lijf loopt en op
de teenen trapt ? De huisgenooten nu van P I E T E R
en J E T J E V A N B*, geoefend in bet ontzien van
deze , die zoo ligt warren op de teenen getrapt to worden , zullen zich wel wachten iemand anders to beleedigen .
Naauwlettende opmerkzaamheid is een der zekerfte
middelen tot bevordering onzer menfchenkennis . In bet
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huis van V A N B * worden de opmerkingen reeds in den
vroegen morgen aangevangen . Alles ziet naar de ka .
merdeur , om to weten , of P I E T E R en J E T J E niet
met het verkeerde been ten bedde zijn uitgeftapt ; zoo
ja , de fympathie der blikken uit ftilzwijgend bet : „ 't is
weir mis !" ; bet binnensmonds gebrom van den eerften,
bet wasfenbeeldig zwijgen der laatfte, fpoort aan tot
menschwaardig nadenken , wat thans weder de oorzaak
der befpeurde gemelijkheid wezen moge . Bij de eerfte
voegzame gelegenheid wordt hierover raad gehouden ;
na cenig over en weder fpreken is men bet eens , dat
de jongfte zuster, den vorigen avond, broeder P I E T E r.,
naar diens meening, in zijne deftige houding heeft nagebootst, en dat de huisvader iets van een neuswijs meisje
verteld heeft, hetwelk door Jufvrouw j E T J E als een
zet op haar is aangemerkt . Zulk een onderzoek naar
oorzaken en gevolgen is eene theoretifche oefening, the
tegen de gewone ontbijt-praatjes in een volkomen eenftemmig huisgezin ruim han opwegen ; en bet gewone
refultaat dier conferentie : „ laat bet rnaar loopen !"
behelst een (chat van levenswijsheid, waarlijk goedkoop
genoeg voor een paar toegefinaauwde woorden van P i ET E R en een zuur gezigt van JETJE ingeruild .
\'Vij zouden to breedvoerig worden , indien wij de
gedragingen van dit gezin , omtrent zijne zoo gevoelige
leden , gedurende een' geheelen dag , of op den duur ,
wilden nagaan , en daarbij aantoonen , hoe ook de dienstboden daardoor in onderwerping worden geoefend, uit
vrees van zich bet misnoegen der jongelieden op den
hals to halen . Liever willen wij den kring verruimen,
en zoo kort mogelijk eenige voordeelen opfommen , door
hunne Ligtgeraaktheid aan anderen , ja fomtijds aan de
geheele Maatfchappij , verfchaft .
Jufvrouw JETJE , door hare fekfe tot meer beperkten kring dan haar broeder bepaald, kan zeker niet zoo
algemeen ten goede werken, als wij ftraks van dezen
zien zullen . Nogtans verheugt bet ons reeds dadelijk ,
dat haar trouwe Arts , indien zij niet zoo ligtgeraakt
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ware, ettelijke guldens jaarlijks minder verdienen zou .
Want de vapeurs , het koortfig gevoel , en wat haar
ineer moge overvallen , wanneer zij zich beleedigd acht ,
vereifchen niet zelden zijne dadelijke hulp , waardoor
ook de Artfenijmenger zijn befcheiden deel erlangt .
In den kring barer jeugdige vriendinnen wordt doorgaans niet veel gewigtigs behandeld ; de gefprekken,
hoewel onberispelijk, zijn daar doorgaans luchtig en
fchertfend . Maar hare tegenwoordigheid ftemt t t meerderen ernst, tot oefening in die Itemmige bedachtzaamheid, maar al to weinig aan jonge Dames eigcn ; want
daar zij doorgaans de fcherts op zich toepast, wordt
dat kinderachtig fchertfen en lagchen weldra verbannen ,
en maakt voor deftige tronien plaats .
Schenkt zij eenmaal hand en hart aan eenen echtgenoot , welk benijdenswaardig geluk toeft niet dezen 1
Dagelijks zal hij de teedergevoeligheid zijner wederhelft
bewonderen ; dagelijks nieuwe aanleiding vinden , orn
haar zijne onbaatzuchtige liefde to betoonen , wanneer
hij , door herhaalde betuigingen , door honderde kleine
tegemoetkomingen , door talrijke lieve gefchenken en
verrasfingen , pleisters op de wonden leggen moet , haar
gevoelig en ligtgeraakt hart door een' niet vriendelijk
genoeg gekeurden blik , door een diet zacht genoeg uitgefproken woord, door her onberaden affaan van eenig
verzoek toegebragt . En dan die lieve , die fchilderachtige tooneeltjes van verzoening, van wier treffende bekoorlijkheid zich altijd eenftemmige echtgenooten geen
denkbeeld vormen kunnen !
Keeren wij tot p I E T E R weder. Daar wij hem reeds
als jongeling onder zijne huisgenooten aanfchouwd hebben , zullen wij hem nu in wat verder gevorderden leeftijd gadeflaan . Hij is eenen werkkring, met zijnen stand
en opvoeding overeenkomftig , ingetreden . De minder
gevoelige is , in elke betrekking , aan velerlei laagheden
blootgefteld , bet verdragen waarvan hem tot fchande
verftrekt . P I E T B 'R duldt laagheden noch beleedigingen ; de minfte vermoede krenking van zijne eer vordert
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vergoeding . Een bloedig tweegevecht , door hem gevorderd, geeft , terwijl bet hem die vergoeding ver .
fchaft , de fchoonfte iof tot belangrijke algemeene gefprekken , tot belangwekkende verhalen , die bet lezend
publiek de Karen to berge doen rijzen , - en welke andere verhalen wekken thans wel algemeener belang 1 - of
tot een regtsgeding , waarmede fommige dagbladen ganfche
kolommen vullen kunnen . Hij treedt als fchrijver op ;
een verwaten Recenfent , (lomperd , betweter , duisterling, e nz . in de taal der beleedigde Auteuren) vermeet
zich , eenige aanmerkingen op zijn werk to maken ; eene
fchitterende Antikritiek doet alles van P 1 E T E R B
fpreken, en fchenkt bet Publiek de gelegenheid tot vergelijken , wikken en wegen van gevoelens , eene tot opfcherping van bet vernuft en vermeerdering van kundia
heden zoo onwaardeerbare oefening . Dan, hierbij bepaalt bet algemeen voordeel zich welligt niet . P I E T E R
of een zijner vrienden , billijk met hem verftoord, flelt
zich aan bet hoofd van een nieuw Tijdfchrift , onpartijdiger , bondiger , fmaakvoller enz . dan al de tot hiertoe
beftaande , en voorziet daardoor in eene „ dringende en tot
hiertoe onvervulde behoefte van bet befchaafd Publiek," of althans der bears van zichzelven of van den Uitgever .
Wij zijn er op verre na nog niet . Onze fijngevoelige
jonge man zoekt, in de voile overtuiging zijner zeldzame bekwaamheden , tot eenig eervol en voordeelig
ambt to geraken . Zijne pogingen mislukken , en , terwijl de flaperige phlegmaticus zich daarin fchikken , en
tevreden wezen zou met in eene minder fchitterende loopbaan nuttig voor zich en anderen to wezen , wordt
P I E T E R Oppofant , valt lage en hooge Befturen openlijk met vinnigheid aan , verwerft zich een' geduchten
aanhang , doet den Staat op zijne grondvesten fchokken,
bewerkt welligt eene Omwenteling . Aan zijne Ligtgeraaktheid heeft dan tijdgeroot en nageflacht nieuwe ,
fchitterende bladen in 's Lands gefchiedrollen to danken ; zijne Ligtgeraaktheid wekt bet Volk nit die eenzelvige tevredenheid met bet beftaande, nit die flaperige
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gerustheid, die de Natien ontzenuwt . Het vuur des
opil:ands Nat naar elders over, - de Wereld verkrijgt,
ten gevolge van den fchok , door hem gegeven, eene
nieuwe gedaante , - en wat is wel fchooner , dan het
nieuwe ! Alzoo - - - Ik zocht oen Plot voor mijn Vertoog, maar kon er
niet opkomen . Daaraan heeft de Lezer die , aan de to
regt beroemde Engelfchehumoristenontleende - - - te danken , waarin men hen gemakkelijker dan in hun
humor kan evenaren .

B

GEVAAI1LIJt{ GEZIGTSBEDROG .

ehalve het gezigtsbedrog , dat ik waarnam en ook
door anderen opgemerkt is in den Tunnel, tusfchen Leuven en Tienen of Tirlemant , beftaat er een ander , hetwelk van belang is onder de aandacht to brengen, daar,
waar ijzeren wegen ingevoerd worden , en reizigers langs
die baan er de noodlottige flagtoffers van zouden kunnen worden , wanneer zij , door eene of andere onvoorzigtigheid, een' val van het Convooi mogten doen ,
terwijl het reeds de vereischte fnelheid verkregen heeft .
Het bedoeld gezigtsbedrog beli:aat hierin , dat de vallende
en natuurlijk draaijende perfoon , wanneer hij den grond
raakt, uit hoofde van de beweging, die zijn ligehaam
op het rijtuig aangenomen heeft , het Convooi aan de
andere zijde van zich gelooft , anders ziet , dan waar
het werkelijk is , en dus , in plaats van zich onbewegelijk to houden, of, zich bewegende, het to ontwijken, naar hetzelve toewerkt . Aldus laat het zich verklaren , dat de Heer L E V I , die in den afgeloopen winter van het Convooi , dat van Brusfel vertrok , afviel,
omdat hij een pak belangrijke papieren , dat hem ontvallen was , wilde redden , zijde beide beenen verbrijzeld zag door bet Convooi , nadat reeds vier wagens
hem voorbijgefneld waren ; waaruit volgt , dat , indien
hij zich l}ilgehouden had , hij er met den val , den fchrik
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en welligt eene ligtc kneuzing afgekomen zou zijn, ter .wijl nu de gelijktijdige afzetting der beide beenen zijnen
dood binnen weinig tijds ten gevolge had. Ook een
Garde , die zijne hand op deze wijze verloor , verklaart,
dat hij meende bet Convooi aan de andere zijde to zien ,
en , bet this willende ontwijken , juist zijne hand onder
een der wiclen flak .
Dit gezigtsbedrog is welligt beter to verklaren , dan
dat in den Tunnel ; doch bier is de rede niet van verklaren, maar van voorkomen van bet noodlottig gevolg, hetwelk is 1° . om met alle voorzigtigheid op
den ijzeren weg to reizen -- de meeste , ja bijna alle
ongelukken zijn in Belgie aan de onvoorzigtigheid der
reizigers to wijten - maar ook , 2° . zich dit gezigtsbedrog diep in to prenten , om , in geval van nood ,
bet noodlottig gevolg voor to komen ! Mogen ook deze
regelen , geplaatst in een veelgelezen Tijdfchrift , en
die , om tier menschheid wille , door alle Tijdfchriften
zonder letterdieverij zouden kunnen overgenomen worden , medewerken, oni zulke heillooze gevolgen voor to
komen , dan zou bet doel bereikt zijn van
8 April, 1839 .

A . GOEDKOOP,

Pred . to Gent .

HERINNERINGEN AAN EEN' TIENDAAGSCHEN REISTOGT LANGS
DEN RIJN, IN SEPTEMBER

1838 .

(Ves'volg van bl. 300 .)

Gij weet reeds, hoe wij uit bet logement aan boord kwa .

men . Wij zouden dan nit voor 't eerst in Duitschland eens
met de fioomboot varen. Alvorens echter op dezelve to
gaan, betaalden wij voor de eerfle kajuic aan bet kantoor
der Maatfchappij onze 15 Thaler . Zoo veel ? zegt gij : ja ,
wiji wij eene zoogenaamde perfonal-Karte namen, die
bet regt geeft, om tegen een rabat van een vierde der
vracht, op welken tijd men wil, met de vaartuigen derzelfde onderneming ook de terugreize to doen . Voornemens
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zijnde op de heenreis alles to bezigtigen, ten einde op den
bij ons bepaalden did, recta vid, zonder oponthoud door
uitftappen ter regter- of ter linkerzijde, van Maintz den
Ran of wedr naar Celderland to varen ; zoo konden we dit
uitgewonnen ftuivertje zeer aardig tot bet genot van andere
verlustigingen befteden : offchoon die fpaarpenning daardoor
al aanftonds genoegzaam weer verloren ging, dat we van
Bonn tot Konigswinter, en vervolgens van Bieberich tot
Maintz, zoo als ge ftraks vernemen zult, geen gebruik van
den floom gemaakt hebben . Wij vonden onze boot met atlerlei reizigers gevuld. Drie fraaije rijtnigen itonden voorop, waarin zich van tijd tot tijd de lieden van bet gevoig
der Engelfche eigenaars, die in bet paveljoen hunne refiden .
tie hadden, plaatften ; terwijl wij overige heeren en dames
van de eerfte kajuit zaten, ftonden, liepen, dronken, rookten, uitkeken, praatten, en bet genoegen fchier op ieders
aangezigt to lezen was . Waarlijk eene allerlieffte reismanier
met een zoo fraai en gemakkelijk ingerigt vaartuig als onze
Agrippina was ; en at die heerlijke geneugten der Rijnftoomvaart van Keulen tot Maintz en vice verfa, aan welker herinnering de volgende bladen grootendeels zullen zijn
toegewijd, hadden we voor f 271 Ja, bet is toch maar
zoo, mijn Vriend ! dat - welke ook de verhouding van den
tegenwoordigen ftand der hoogere wetenfchappen en der ze .
delijkheid tot then van vroegeren tijd wezen moge, (waarover wij wel eens zamen een ernflig woord gewisfeld hebben) - de toepasfing der uitkomften van de wis- en natuurkundige ftudien op mechaniek en industrie, en de daardoor
bewerkse bevordering in bet gemeen van ftoffelijke belangen
en maatfchappelijke genoegens, in onze dagen reuzenf% :hreden voorwaarts gedaan hebben . Een reisje bij voorb ., als
dat , 't welk fk u verhaal , waartoe onze voorouders Wet
dan na veel wikkens en wegens befloten, en waarover zij
een boekdeel befchreven zouden hebben, wordt thans door
elk, die over een weinig tijds en gelds befchikken kan, met
meer gemak en minder zorg volbragt, dan iemand heefc, die
met den beurtman van Harlingen (ontzettender gedachtenis !) naar ~Imflerdant overvaart . Twee dingen flechts , de
warme damp en trilling in bet vaartuig , zijn leelijke bezwaren . Zal men ook deze nog eens geheel to boven komen -gelijk op de nieuwfte der bootee , waarmed wij voeren ,
werkelijk, door veranderde drukking der machine, in bet
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laatstgenoemde opzigt reeds eenige verbetering aangebragt
was : - of moeten zij , als proeve der onvolkomenheid van
alle menfchelijk week, aanwezig blijven?

Dit een en ander dan is fomtijds wel eens lastig, als men
beneden is, en vooral , wanneer men daar fchrijven wil .
Moor odder omilandigheden, als waarin wij ons bevonden,
deert dot alles niet : bet dek was onze verblijfplaats, waarvan wij ons niet dan op bet fchaft-uur en tot enkele andere
oogmerken verwijderden . Ja , ook bet middagmaal zelfs

words bij zeer warm weder onder de tent op bet achterdek
gebruikt. Dot wandelen nu en than en nederzitten op zulk
een Dampffchif - hoe zonderling , dot de rijke Duitfche
tool, even als de armere Franfche, geen zelff andig naam .
woord heeft, om bet Nederduitfche en Engelfche Jtoom en
Jleam nit to drukken ! -- is eene bron van onophoudelijk ,
afwisfelend genot , no aftrek zelfs van de natuurbefchou-

wing, waartoe bet aanleiding geeft , en waarvan ik, na Bonn
achter den rug to hebben , u meet verhalen zal ., wiji daar
bet in Holland ongekende Goddelijk fchoone eerst regt een'
aanvang neemr. Flat is wel zoo , wat ik met juistheid hoorde opmerken, dot op de diligence nit den aard der zake
doorgaans eene meerdere toenadering der reizigers tot elkan_
der plants vindt ; maar toch moet ik zeggen, dot bet ons
aan allerlei levendig en voor ons hoogstbelangrijk gefprek,
zelfs in de moedertaal met enkele landgenooten , geenszins
ontbroken heeft. Flat doel van onze reize, en de daardoor
nimmer ons begevende zucht tot kennismaking met de men .

fchen zoowel als met bet land, dot wij bezochten, en, durf
ik bet zeggen, de gemakkelijkheid van onzen landaard, om
aan den vreemdeling zich aan to fluiten , heeft daartoe zeker
ook bet zijne bijgedragen . Kortom , daar we ons niet, als
echte Britten, waarvoor we bij bet eertle aanzien wel eens
gehouden warden , in onszelve opiloten , zoo waren wij to
Bonn , fchoon hat tlroomopwaarts bijkans eens zoo langzaam
gaat, veal eerder dan ik verwacht had . Tot die aangename
tijdkorting bragt onder anderen bet zijne toe de tweede gymoiafial-Lehrer van her fledeken Neufdadt in R Jn-Beijeren ,
die zich , naar de gewoonte des lands , Profesfor noemde,
en door bet prefenteren eener cigaar kennis met mij maakte .

Hat radde maar misfelijke Latijn-fpreken van then man, die
zich in zijne moedertaal met eenen vreemden tongval en onduldelijk, en in hat Fransch met moette uitdrukte, moest
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gij, mijn Cieeroniaan ! gehoord hebben . Nu, als men dan
elkander toch maar verftaat ! Mijn gutmuthiger Herr Profesfor verfehafte mij ook (en hiervoor was ik hem wel den
meesten dank verfchuldigd) gelegenheid, om wedr met een'
anderen geleerde van hooger rang, eenen gewezen Facul .
teits - Hoogleeraar , in kennis to komen . Gij weet van HE ,
GEL en zijne philofophie meer dan ik : o, waart gij bier aan
boord geweesc, gij hadt eenen Hegeliaan in levenden lijve
voor u zien ftaan, en ligc niet eerder met redetwisten opgehouden, vGbr gij to Bonn aan wal ftaptet. Zoo durfde noch
wilde ik bet nu niet aanleggen, maar heb mij met mijnen
man over den ilaat der godgeleerdheid en wijsbegeerte meer
historisch en uitvragend onderhouden , en over P A U L U S ,
DAUB , U L L M A N N, U M B B E I T en anderen, berigten, voor
mij zeer wetenswaardig , ingewonnen . De Heer it A P P toch,
ook als Schrijver bekend, is, na to Erlangen Hoogleeraar
in de wijsbegeerte geweest to z1jn, ten gevolge van een rijk
huwelijk, vandaar naar Heidelberg getogen, waar hij nu ten
ambteloos leven leidc, maar met de gemelde beroemde man .
nen in velerlel aanraking ftaat . Ik vond in hem en zijne echtgenoote een paar regt hupfche en met vele gezellige deugden
begaafde menfchen . Hoe 1k hem een paar dagen later to
Maintz wedervond, zulr gij beneden zien .
En nu, Amicisfime! nu galmt gij zeker nog tens, even
als op bet Groninger oud - ttudenten - feest , en laatftelijk bij
bet Jubild to Utrecht, fchoon dan minder lulde, toch een
bartelijk lo! uit, daar ik u verkondige : wij hebben Bonna
Rhenana voor ons, treden met een van verlangen kloppend
hart de clad der geleerden, zoo als gisteren en eergisteren
die der kooplieden en kunitenaars , binnen , en worden, door
vele lange ftracen, eindelijk in bet Hotel de TrPves, op de
groote markt gelegen, en uiterlijk veel naar ons Keulfche
Hof gelijkende, gebragt, waar eene nrijner eerfle vragen is
naar F R E Y TAG , N I T Z S C H enz . De lieftalige Madam
S I M R a c K, die ons to rede fond, wist van den eenen Hoog .
Ieeraar niet veel af, noch ook of de andere in de flad was ;
Prof. B L E E K was heden haar huffs nog voorbij gegaan : en
zoo ging zij, toen ik die fnaar flechts aangeroerd had, bet
ganfche perfoneel der Protescantfche theologifcke faculteit
fangs , met zoo veel kennis en belangftelling, dat ik de vrijheld nam to vragen , of zij ook tot de Evangelifchen behoorde. Neen, zij was Roomsch ; maar haar Gasthof werd door
MENGELW . 1839. No . 7 .
Y
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vote Protestancfche geestelijken bezochc, gelijtt er op dit
oogenblik vier afgevaardigden der Koblentzer Syn©de zich ht
de zaal tot bet Abendesfen begeven zouden . Ben hunner,
voegde zij er bij , is inzonderheid een geleerd en refpeetabel
man : zal ik u met hem in kennis brengen? Dit aanbod met
welgevallen aannemende , ging ik echter eerst op den draf,
om de Hooggeleerde Heeren op to zoeken ; waarbij mijn wa .
terheld , die van bet theologifche niet vreetnd is , en mijne
ontmoeting met die lichten van Duitschland wet eeus wilde
bijwonen , mij gaarne vergezelde . Wat hadt gij , liefhebber
der Duitfche l:iteratuur en godgeleerdbeid , gij , man der the .
ologifche Studien - and Kritiken , or intusfchen niet voor gegeven, dat gij met mij den Redacteur en een paar medearbeiders van die ons geiiefde tijdfchrift hadt mogen zien en fpre .
ken! - Met N I T Z S c u , die gelukkig juist van de groote
Kerkvergadering to Koblentz wader t' huis was, zaten wij een
hatfunr regt vertrouwelijk to zamen op de kanap* . Hij ging
van 't geed hem nu het naast aan 'c Bart tag uit , den kerkeiijken toefiand van Westfalen en de Rifn-provincie, de be .
langen van welke beide grooce rijks .districten door eene vergadering van 75 afgevaardigde leeraars en hoogleeraars nu
gedurende ettelijke dagen, op de om de drie jaren gehouden
wordende Provinciate Synode, behandeld waren . Hier hang
de geleerde man een tafereel op van de mobijelijkheden , die
de onderlinge betrekking van Staat en Kerk, das Eingreifen,
waarover hg zich bezwaarde, van den eertlen op de laati'e,
en dan daarenboven de overeenbrenging der zeer uiteenloopende belangen en behoeften der bride, khans onder den
kerkbeftuur vereenigde gewesten, hadden opgeleverd . Vervolgens tot andere waken, die hij dacht, dat mij belang inboezemden , overgaande, en ook met kieschheid naar her doel
en de uitgeltrektheid onzer refs zich informerende, vroeg hij
met eenigen nadruk, of wij ook niet Heidelberg zouden opzoeken? Op het outkennend antwoord was het dadelijk weder : „ Es wurde Ihnen anders vielleicht Freude gemacht haben den Herrn V L L M A N N zu fehen . " Met geestdrift dit
beaamd hebbende, word ik niet weinig verrast, den Profesfor to hooren zeggen : ,, Ich werde das Vergnugen haben
Sie mit Am in Kenntnisf zu fetzen ." Zoo gezegd, zoo godaan. Ult eon ander vertrek trad de man, lien ik neveus
den Bonufchen Orientalist F R E Y T A G, welke, helaas 1 af.
wezig wits, en den Heidelbergfehen U M a R E I T, misfchten
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bet liefst van alien op mijnen weg wensehte to ontmoeten,
met zjne gasthe r to vo rfchijn, en ma kte, na e nige o gen
blikken met gefpannen verwachting door ons verbeid geweest
to zijn, op mjj eenen indruk, zeer verfchillende van 't geen
1k mij voorgefteld had . Ik zag in den Apteur van die Sisndlofigkeit Jefu , Gregorius Nazianzenus der Theolag, das Leber.
Wesfels, en andere `heerlijke geestvruchten, een klein en onagnzien>iij.k man van een teeder iigghaamsgeftel, maar wiens
vurige blikken vorfehend, dooh uiterst minzaam, door zijnen
bril op miij affcraalden. De gewone onderwerpen bij dusdanige gelegenheid werden geregeld afgehandeld . Vernemende,
dat ik in Yriesland t' huis hoorde,, vroeg men met belangftelling near de theologifche Faculteit van bet naburig Gro .
ningen ; eene vraag , die mij vervolgens bb de godgeleerden
teikens weder voorkwam . Ik wenschte wet , dat gist gehoord
hadt , hoe N t T a s c .u, met zijne, nix de ffudien , uit zjnen
bundel Akademifctle gefchrifcen, en van elders, u bekende
fcherpzinnigheid-, over den that der theologifche wetenfchap
bij ons , bijzonder der dogmatielt, uitweidde, en vrijelijk aan .
gaande de betrekkeijjke hoogte, waarop zij .thana that' , over
de pogingen van fommige Godgeleerden nit den laatiten tijd,
om in den geest van s c S L Z I E K nt A C H E tt naar dee volma_
king voort to }revers, en van anderen daarentegen, om zich,
althans fcb.ijnbaar, aan bet hergebrachte to houden, zijn individueel nordeel uitfprak . Maar Wet minddr opmerkelijk
was in mijn ooh de tulle aandacht , waatmede u L t, Iota N N ,
zonder eenig teeken van goedkeuring, deze redekaveling aan .
hoorde , flechts onbewegelijk den fpreker aanf arende . Ik
wit in dezen, gedrukt aan u to zenden brief, de perfoonlijk
bij N I T Z S C H bekenden onder Hoogleeraren niet noemen ,
over wie hij zich in bet genoemde opzigt anders , dan ik
gewenscht had, uitliet . Ook hierover handelen wij, Ms bet
onder ons ter fprake komt, wet eens nader . Genoeg, ik
dacht bij de aangehoorde gefprekken : ne Jupiter quidem om .
nibus ! en vond in bet gem een daarin eene bijdrage tot Raving
van de door u meet dan eens met wedrzin voor mijne ooren
uitgefproken waarheid : de Duitfchers befchouwen den geest
en gang van onze godgeleerde ftudien , die geheel met hot
nationaal karakter overeenftemt , en ook in andere van onze
bemoeijingen en bedrijven, zoo in bet letterkundige alsmaatfchappelijke, valt op to merken, in een gansch ander licht,
dan wij zelve, en zijn er doorgaans zeer verre of van daar .
Y2
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aan met ons de benamingen : wijze gematigdheid, gepagr
eclecticisme, bedachtzaam vasthouden van bet beproefde onde, met vrijzinnige gebruikmaking van den tijdelijken voortgang in de wecenfchappen, toe to kennen . Doch, dem feie
We es wolle ; de indruk, lien bet belangrijke bezoek bij mij
verwekte, was over 't geheel aangenaam en weldadig voor
geest en hart . De praktifche zin der Duitfche Godgeleerden,
nevens hunne voorkomende gemeenzaamheid en vercrouwelijkheid , trokken mij zeer aan . NIT z S C H is eels welgemaakt en welbefpraakt man, wiens uiterlijk eerbied afdwingt,
en zoo ongeveer Is als ik mij , ik kan Met regt zeggen waarom , volgens zijne fchriften voorgefeld bad . Wegens u MB R E I T ontoing ik , door de gedienitige mededeelzaamheid
van deszelfs ambtgenooc, een en ander mij welkom berigt ;
terwijl dezelfde heufche en kort maar kernachtig fprekende
man , toen hij hoorde , dat wij ook Maintz bezoeken wilden,
fchertfend zeide : ,, dann hofe ich nur , dasf die Herrn fsch
als Ho'lldnder nicht zu fehr an die anders /*hone Statue des
G U T E N B E R G drgern werden" !

Vanhier ging bet naar B L E E K , then wij niet t' huis vonden, maar, door de uitnoodiging der zijnen opgewekt, een
bezoek tusfchen 8 en 9 op den volgenden ochtend toedachten, 't welk wij niet later konden,, en z66 vroeg durfden
itellen, nu we eenigzins met de landswijze waren bekend geworden . Onzen gids hadden we, N I T Z S C H t' huis vindende, weder weggezonden ; en toch kwamen wij ook nu langs
de naaste toegangen wedr aan ons logement op de markt .
Mijn adfiltent bij de Profesforale audii:ntien loodfle ons daar .
been ! Ook dat heb ik' bij mijnen kruistogt op deze vreem
de kusten gdleerd , hoe belangrijk bet zij , Reeds een oog in
't zeil to houden , en to zien, welken koers men nemen poet .
Wat heefc tochieder mensch, in de gevallen, dienst van
zijne kennis en de hebbelijkheden, die zijn beroep hem eigen
maakt ! Dat ondervond !k 's anderendaags vooral bij den
fchoonen toer, aistoen door ons gemaakt, die gewis niet
zoo doelmatig ingerigc geworden en zoo volkomen naar on .
zen wensch zou afgeloopen zijn , had niet mijn broeder, als
ervaren reiziger, nit al de plannen, ons door velen opgege .
ven, eene gepaste keuze gedaan, die terfiond mijne goedkeuring wegdroeg . Wij vonden toch in ons Trierfche Hof,
wear wij des avonds ce half 1 .0 terugkwamen, onderfcheidene wegwijzers voor de pelgrimaadje naar den Drachenfels en
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de overige heerlijke punten, die wij bezoeken wilden . Met
onze ilraks vermelde Pfarrern , de H . H . E s s L E a to Capelle bij Crefeld, T E R M E U LEN uit den omtrek van Meurs,
en M A A S S to Esfen , onderhield ik mij intusfchen over fynodale onderwerpen (gij herinnert u, dat ook zij kersvers
van Koblentz kwamen), en over andere, ons ambt en land
betrefiende . Aan eerstgenoemden beb ik de Nederlandfche
Schrijvers over den Heidelberger Katechismus nit de laatfte
tijden op een briefje moeten geven . Nadat zij zich vroeg
ter ruste begeven hadden, wikkelde ik mfj dieper in bet ge .
fprek met eenen in algemeene kennis uitmuntenden koopman
van Elberfeld, die, met Holland, dat hij meer dan eens bereisd had, zeer ingenomen, zich verheugde, wegens hec

bombardement van Antwerpen ,, den flaat onzer West - Indifche
kolonii:n, en andere zaken de Marine betreffende, van eenen
ooggetuige eenige nadere bijzonderheden to mogen vernemen .
In genoegelijke berfnneringen ann bet dezen dag geziene en
gehoorde fliepen wij in, met hec uitzigt , dat de volgende
nog rijker zijn zou aan wetenfchappelijk en vooral natuuren kunstgenot . Ten einde zoo veel mogelijk op denzelven
of to doen, gingen wij, reeds tegen 8 ure in den ochtend
van den
13 Sept ., de Univerfiteitsgeb .ouwen doorloopen, welker
ruime gehoorzalen , de 4ula inzonderheid , voor Akademifcbe
plegtigheden beflemd, uitnemend voor her oogmerk gefchikt
zijn, en aan bet grootfche van den ganfchen aanleg en de
inrigting alhier beantwoorden . Vooral boelt in laatstgetwem-

de lokaal elks reizigers aandacht bet vermaarde viercal Cafe .
reelen in fresco, de vijf Faculteiten voorflellende, - de wisen natuurkundige coch zijn met die der letterkunde en befchouwende wijsbegeerte op ddne fchilderij vereenigd . Hier ziet
men op den voorgrond de levensgroote afbeeldingen der beroemdfte mannen uit alle tijden, die zich door uitvinding, volmaking en nuttige toepasfing van kunst en wetenfchap een' onflerfelijken naam verworven hebben . Op bet aan de Godgeleerdheid gewijde tafereel prijken de , ult andere goede kopijen bekende borstbeelden der Kerkhervormers, die omtrenc
de naauwkeurigheid der overige portretcen een gunilig vermoeden inboezemen . Zoo gecuigde dan ook des Pedels vrouw,
die met eene ongemeene deftigheid en vlugheid , alsof de geleerde lucht, waarin zij ademt, op haar ook haren invloed
uitgeoefend had , oils al de Arabesken en allegorifche voor-
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flellingen op den rand der flukkep, benevens elite fignur eens
wijzen of geleerden nit den ouden en nieuweren tijd, en verMaarde, dat de gelijkenis der mannen, die men nog bij hail
leven gekend bad , volkomen was . Inzonderheid maakte zij
ons to dezen op R A N T' opmerkzaam , wiens verwaarloosde
kleeding en peinzende blik op de vierde fchilderij terflond in
het oog valt ; terwijI op n° . 3 de zittende B o E R n A A V E,
met zijn Hollandsch gezigt en nette dragc, bijzonder onze
belangftelling wekte. Wilt gij een blijk, hoe de zoo vin .
dingrijke als fmaakvolle bewerking en ordonnantie dezer beeldtenisfen van de verlichcets der menschheid en voorgangers In
M I N E R V A's koor, ook op niet-geleerden werkt, zoo zeg ik u
in 't vo rbijga n, dat mijn broeder met niet me r ingefpand nenheid na r
D E R U Y T E R'S afbeeldlng of die van den vermaardflen zeeflag had kunnen flaan to kijken ; zoodat ik, die
zoo zeer wenschce, om, vddr het verlaten van de ftad, ook
de bepaalde vifite bij Prof . B LEEK of to doen, hens nag
nit zijne mijmering wekken moest . Wij vonden den als uitlegger, met name van het Nieuwe Verbond, bij u hooggewaardeerden man in zijn boekvertrek, en badden reden, om
ons ook over het half uur, voor deze kennismaking van onzen koscbaren tijd afgeknepen, bljzonder to verheugen, De
op het Akademifche zwarte-bord door mij gelezene aatikondiging van zijne over een paar Boeken des Ouden Testaments
in dezen winter-curfus to houden collegign gaf ons gereede aanleiding, om over onderwerpen, tot deszeffs uitlegkunde betrekkelijk, uit to weiden . Nach wechfelfeitiger Empfehlung namen wij, uitflekend over den minzamen Hoogleeraar, gelijk over ous ganfche verblijf to Bonn, voldaan,
van hem en daarna van de flad affcheid, die wij wel wederzien , maar Met wedr intreden zouden .
In de gemakkelijke opene kales , die onze hupfche s I as
A o c R beheld heeft, words cegen half 10 door ons plants
genomen, onder begunfliging alwedr van uicflekend fraai weder, om ons met dezelve langs de voornaamile punten tot
san Rolandseck to laten brengen . Door den heerlijken Hofgarten en de Poppelsdorfer Allee gaat het alzoo regelregt
naar bet flatige flot Clemensruhe. Hier afgeflapt, om ons
op het rijke Mufeum van natuurlijke historie en mineralogie
to vergasten. Het was ons wezenlijk goed, geene Manner
loom Fiche to zijn ; anders hadden we hier cabernakelen willen
bottwen, en veel van hetgeen nog v6dr ons Ing er bij inge-

LANGS DEN RIJN.

339

fchoten . Inderdaad bet is verwonderlijk to zien, hoe eene
Univerfiteit, die fechts twintig jaren telt, reeds tot zulk
een' bloei en uitgebreidheid, in bet materieel zoowel als bet
perfoneel, is aangewasfen . De landsvadertijke zorg der regering, om op dit westelijke punt des Koningrijks weten .
fchappen, letteren en kunflen derzelver weldadigen invloed
over de maatfchappij to doen verfpreiden, blinkt in alle deelen nit, en dwingt de loffpraak, ook van meer bevoegde
beoordeelaars, dan uw vriend is, af . Wie in de uitgeftrekte
zalen van dit voormalig vorflelijk kasteel met eenen weetgierigen geest tusfchen de fchatten der natuur, die dear ten
coon gefpreid liggen, henenwandelt, zal gewis in die niet
bet kortst vertoeven, wel to met den hoogklinkenden naam
van Saal der urweltlichen Verfleinerungen ons werd aangeduid, en waarin wij dan ook bet genoegen hidden, de been .
deren van den Mammouth en andere vermoedelijke overblijff
felen der voorwereld van nabij gade to faan . In delfitoffen
Is overigens ook de otntrek van Bonn, ingevolge den aard
van zijnen bodem, bijzonder rijk ; geen wonder dus, dat de
mineralogifche verzameling bier zeer aanzienlijk is . Twee
vettrekken hielden ons door derzelver kunillge verf Bring opgetogen . Wij zagen er namelijk cascades en andere tooneelen der natuur, geheel nit zeldzame en fchootte fleenfoorten
zamengefleld, aan de muren aangebragt, die daar wonder .
voile, heerlijke wanden vormden . - Doch laat ik, aan
mijn oorfpronkelijk plan getrouw , in de mededeeling van alwat gij ook bier en daar in bet lieve vaderland op groatere
of kleinere fchaal aanfchouwdet, fpaarzaam aijn, om u , betgeen noch Holland noch Gelderland bezitten , door de kracht
der verbeelding, thans to zien to geven . Het eerie is de
Kreuzberg ; dan volgen de Godesberg, Rolandseck en de Drachenfels, met al de op dezen weg gelegene Paradijsachtige
landfchappen . Nu is bet dan eerst regt : tlrrige aures, Pamphile! en terwiji gij ons in dlen Goddelijken tempel der natuur ziet rondvoeren , voel dan bet fnijdende contrast , dat
de bevrozen Vriefeke bodem , waarop 1k deze beelden van
bet verledene voor u fchets , met den verheven' grand , toen
door mij betreden, en de balfemende luebten, tsar ingea •
demd, oplevert. Als ik mij zoo den broederlijken uirreep
op den weg van den Drachenfels naar Kanigswinter,, met de
fituatien, die derzelven uit bet binnenfle der `Liel deden opwellen, to binnen breng : ,, bier moesten wij onze overige
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dagen kunnen flijten ; war zou dat niet voor geest en ligchasm beide hoogst weldadig zijn !" - din, Vriend ! ja dan,
zoo verbeeld ik mij , vult gij mijne rede sin ; ontglipt u
toms de wensch
0 mihi praeteritos referat fs - - - eet. I
maar ik meen tevens van mijne zijde u, den vielbefchdftigten
man., half mistroostig to hooren zeggen :
Non cuivis homini contingit adire

cet. I

Daarom , zijn wij met bet tegenwoordige tevreden , voor her
genetene dankbaar, en blijde in de hoop op de toekomst!
Zooveel althans is zeker, dat elke toeftand zijne eigendommelijke aangenaamheden mar zich brengt ; en, genoot een
o s S I A N ruimfchoots de rreugde der treurigheid in de kille,
doodfche natuur, die hem omgaf, gij en ik hebben hetthans,
van den warmen haard op her bladerloos geboomte en den
befneeuwden grond uitziende, even goed, ja ik meen veel
beter dan hij .
Van de Mufea dan, den Botanifchen ruin en andere Akademifche inflellingen te Poppelsdozf ons met een triste defiderium verwijderd hebbende, werden we door onzen koetfier

bij iteilten opgereden , die in den eertten opilag met rijtuig
ongenaakbaar fchenen . Her ging nu den weg naar den Kreuzberg op ; een onwaardeerbaar ridje, dat elk oogenblilc de
pracbtigfte gezigcen in de laagte , vooral op her meer en
meer achteruic wijkende Bonn, opleverde . Maar dan de berg

zelf l Hoe fchilder ik u bet panorama van den toren der
kerk, die aldear op den hoogiten top ais in de lucht fchijnt
to zweven? Ik waag er mij niet aan . Liever terftond afge-

itegen, en nog eens in bet oude heiligdom, ja onder hetzelve rondgefnuffeld. Er onder? Och ja ; want daar liggen
de verdroogde ligchamen der klooster-monniken, een ganfche
grafkelder vol, met de nagels der vingeren bij voorb . nog

gansch gaaf en ongefchonden ; fchoon ze federt onheugelijke
tijden dear bijgezet zijn, en de Franfchen ook dit verblijf
der dooden geenszins ontzien hebben . Ja, her kwam mij
voor, dat deze mumien beret bewaard zijn gebleven dan die

te/Yieuwert, aithansdanber rifvan ANNA MARIA seauuR-

M A N s, dat ik daar, volgens des kosters geloofwaardige (1) ver-

zekering, met mijne handen heb omhoog geheven . Her was
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mij aangenaam , dit tweede flaal der natuurbijzonderheid ,
waardoor zoowel die oude Labbadisten als deze geestelijke
broeders , zonder andere middelen dan alleen de eigenaardige
gefleldheid der lucht in deze kelders, voor verrotting bewaard blijven , in oogenfchouw to hebben eenomen . Om bet
derde, in een adellijk graf to Bremen, naar ik meen, aanwezig, zal ik nu geene reize meer maken . Het tooneel
heeft bovendien ook zoo lets akeligs, dat de merkwaardigheid van hetzelve alleen in flaat is, om den of keer er van
to overwinnen . Eene dame, die nevens ander gezelfchap
gelijktijdig met ons in de duistere fpelonk rondw*arde, moest
zich verwijderen , om niet in onmagt to vallen . In bet kerkje
zelf moeten met meer ander vooral worden bezigtigd de 30
heilige marmeren trappen, op iederen van welke zich eene
reliquie beyindt, en die door de devootfle Roomschgezinden
niet dan met de knieen betred'en cvorden . Een pair jonge
heeren naast mij bij de uitlegging van een en ander ziende
meesmuilen, vernam ik, dot zij Bonnfche fludenten waren ;
doch op mijne vraag naar lets, dot ieder Protestantsch kweekeling dier Hoogefchool wel weten moest , betuigden zij
hunne onkunde ; waaruit ik een befluit trok tot bet ongeloof
van befchaafde Katholieken omtrent hetgeen de goede koster
ons opdischte .
Vervolgens ging onze weg over bet dorp Kesfenich, langs
den fchilderachtigen tuin van den Profesfor in de natuurkundige wetenfchappen, G 0 L D F v a s . De Hoogleeraren toch
houden in de verrukkelijke omilreken van Poppelsdorf, zoovelen zij daartoe bij magte zjn , bun zomerverblijf, en geven , gedurende bet fchoone faizoen , in de Mufeums , of in
hunne woningep in dot dorp de kollegien . Kan men bet beter uitdenken ? Wit hebben Prof . G O L D F U S s en andere
Collega's door telkens eene opwekkende wandeling! Eindelijk kwamen wij door Friesdorf, waar belangrijke aluin-bergwerken zijn, van welke wij zeggen moesten : transeant cum
ceteris ! terwijl overal langs den weg de rijpe pruimen , de
peren en appelen , en dan weder wijnfilokken , als voor den
greep des reizigers hingen,-bij Godesberg, omtrent anderhalf
uur van Bonn, nan . Veel hadden wij reeds gezien en genoten ; maar nu zou bet, volgens aller eenparig en voorwaar niet door onze eigene bevinding gelogentlrafc gecuigenis, eerst regt beginnen . Aan bet trotfche gebouw, dot cene
fmaakvolle inrigting en elegance meubilering met eene hoogst
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gelukkige Jigging zoodanig in zich vereenigt, dat zelfs B .
(door deze letter zal ik in 't vervoig, kortheldshalve, mijnen btoeder, als ik van hem fpreke, aanduiden) i!ich nit
vier werelddeelen geen zoo heerlijk logement kon herinneren, fiapten wij af, tastten gretig naar de Amflerdarrfche
Handelsbladen, die ons hier voor bet eerst eens weer voorkwamen, en gingen, na de tafel in de onafzienbare zaal to
hebben zien aanregten en onszelven wat verfierkt to hebben,
terfiand op de wandeling . Onze wegwijzer voerde ons regelregt naar de oude, ontzagwekkende bergruine, welke wij,
onder geleide van eene daar aanwezige opzienfier, tot boven beklommen . Maar wag wij op die hoogte gevoelden en
zagen, daarvan zult gij mij nogmaais de befchrijving to goede houden ; zoo ook van de zeldzame mineraalbron in den
omtrek, bij welke wij op den terugtogt fangs een' anderen
weg gebragt werden . Sla f. v . pl., over een en ander, ook
van 't geen ik verder aanftippen zal , inmiddels uwe boeken
eens na, en il k ben er gerust op, gij zult niet zeggen : bet
treffende der nieuwheid heeft hem , die vroeger niet dan de
Elter- en Kleeffche bergen belegen had, alles door een vergroorglas doen aanfchouwen . Eenfraijmogbep
ling op den Godesberg kung gij lezen in den Muzen-Almanak
voor 1839, bl. 20. - Voor 't oogenblik van natnurgenot
verzadlgd, en did en krachten voor hetgeen volgen zou
moetende fparen, lieten wij - na ter loops de drie fiatige
gebouwen, die bier, nevens eenige andere teekenachtige
landhuizen , op eene rij laan, en waarvan ons Casthof bet
eene is, terwijl bet andere tot nachtlogles dient, en bet huis
van den eigenaar van alles, die, naar lk boor, bier uitmun .
tend wel bij vaart, in bet midden prijkt, re hebben opgenomen - ons rijtulg wedr aanfpannen, en deden een' rid,
mijn Wend 1 - een' rid, zoo als ik althans er nag noQit
een' gedaan had, en leider! ligt nimmer wedr zal doen . 6 Goddelijke R#O-tooneelen ! o benijdenswaardige Jigging der dorpjes Plittersdorf en Mehlem , welke wij doorkwamen I De
grand belt hier langzaam naar de rivier af, is alomme met
wijnfiokken, mangelwortel en de bij ons meer gewone gewasfen beplant, en levert een verheven-fchoon amphitheater
op, de indruk van weiks aanfchouwing flechts overtrofFen
wordt door then , welken de tegenover liggende regter Rijnoever met zijne, in de helling van bet Zevengebergte hangende, of hier en daar voor deszelfs voet gelegene fieedjes
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en dorpen, voortbrengt . Hier is bet land der dichterlijke
verrukking ; bier, bier gevoelt men, ontworfleld aan diep en
damp, als eenen anderen geest in zijn binnenfte varen .
poeta non quetannis naseitur ;

anders zaagt gij thans, in plaats van prozaifche herinnerin
gen , vast een carmen in laudem Rheni, of lets dergelijks ,
in de Letteroefeningen ; maar gelukkig nog, dat ik A P E LL E-S' vermaning flechts in zoo ver vergeten heb , dat ik u
deze regelen door bet kanaal van dit keurige Tijdfchrift heb
durven toezenden .
(Her vervolg hierna .)
DE AFGESNEDEN REEL .
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(Vervolg en hot van bl. 309 .)

Raadsheer G I L M o v R feheen door bet gemelde verhaal
verbaasd en zelfs, meet dan men bad kunnen verwachten,
door hetzelve ontroerd to zijn , en , oogenblikkelijk een aan .
teekenboekje vol fchrift en cijfers nit den zak halende, doorliep hij bet met gretige blikken , en zelde vervolgens tot u AL I D A Y : „ De dagteekening, welke gij zegt die der gebeurtenis to zijn, komt juist overeen met cene andere, welke
een foortgelijk voorval betreft, waarbij ik zelf betrokken ben ;
maar de omflandigheden der beide verhalen zijn zoo verfchlllend , dat mij niets anders overblijft, dan to gelooven , df
dat gij u vergist, of dat gij deze overeenkomst hebt uitgedacht, om andere misdadigers tan bet oog des regts re onttrekken . H A L I D A Y verzekerde hem , dat geenerhande zoo.
danige beweegreden hem aandreef, en volhardde ten plegtigite
in hetgeen hij gezegd had . Hierop nam de Raadsheer hem
met zich naar den kerker van Tolbooth, alwaar belde eene
geheime zamenkomst met den veroordeelden hadden . Bij dezelve befchnldigde H A L I D A Y den Heer L I N D S A Y, in deszelfs tegenwoordigheid, van moord , begaan op eene pleats
en tijd, welke hij met juistheid aangaf ; maar de aangekleagde ontkende bet hem to laste gelegde met veel hoogheid .
Alstoen zet II A L I D A Y hem, dat hij vrucbteloos de misdaad
ontkennen wilde, want dat hij zelf hem gezien had in bet
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oogenblik, dat hij dezelve in koelen bloede en in tegenwoordigheid der dochter van G A B R I e L j o H N s T o N beging,
die hem daarbij met de lamp in de hand gelicht had .
» Zwijg, ellendeling ;" zet L I N D S A Y, met een' glimlach
van verontwaardiging, „gij weet niet war gij zegt. Volgens
uw eigen verhaal moet gij de lafhartigile bloodaard geweest
zijn ; want zoo gij mij een' man hebt zien vermoorden, w aar .
o m zijc gij hem dan pier to hulp geviogen?"
„ Het was op dien tijd Met in mijne magr, dien Militair
to redden," hernam H A L I D A Y met fchaamce, „ en ik begreep dus, dat het wijzer gedaan zou zijn, mij zonder reden
in zoo bloedig eene zaak niet to betrekken ."
„ Derhalve," zei de Raadsheer, zich tot L I N D S A Y wenderide, „erkenr gij, op den bewusten nacht in j o H N s T o N's
woning geweest to zijn ?"
„ En al was dat zoo , war raakt bet u ?" riep de gevangene. „ Doch, war kan her mij, of wien ter wereld ook,
nu nog verfchelen ? Wel nu dan , ja , ik was er then nacht ,
en ik fcbaam mij over de rol, die fk er toen gefpeeld heb,
want thans ontvang ik er eene fraaije belooning voori Ja,
juist de belooning, die ik verdiend heb, daar ik een' Papist . . . . : Doch wij willen er niet verder aan denken ; en
dat ten niinfle zweer ik voor mij , dat er geen woord van
bet gevai verder uit mijn' mond zal komen, zoo lang iknog
op deze wereld ben."
Na deze foort van eed gehoord to hebben, verlieten beide
den veroordeelden, en de Raadsheer voerde H A L I D A, Y langs
een' zeer hoogen trap naar cen vertrek in Parliament -flreet ;
zij traden er binnen , en vonden er een' man ziek to bed liggen . Nadat G I L M O U R naar deszelfs toeffand vernomen had,
zet hij met eene foorc van drift : „ Waarde broeder, ik geloof, dat wij nu eindelijk den jongen man ontdekt hebben,
met wien gij in de flulp in bet gebergte to doen gebad hebt ."
„ Ik zou de belft van hetgeen ik in de wereld bezit willen geven , dat gij de waarheid fpraakt . Wie en waar is hij ?"
,, Ala ik mij in mijne gisfingen pier bedrieg," hernam de
Raadsheer, „ zoo zit hij op dit oogenblik, in Tolbooth, onder een doodvonnis gevangen, en heeft nog flechts weinige
dagen to leven . Maar zeg mij, waarde broeder, zoudt gij
in flaat zijn hem to berkennen , of herinnert gij hem u daartoe to onduidelijk ?"
„ Helaas !" hernam de zieke, n ik heb de gebeele berin-
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nering daarvan verloren ; want mijne wonde bloedde zoo
perk , dat ik in flaauwte viel, en , om zoo to fpreken , aan
hetgeen rondom mij voorviel , gedurende at den tijd , lien ik
daar bleef, vreemd was . Ik weet zelfs niet, of ik immer
zijncn naam heb hooren uitfpreken ; in alien gevalle heb ik
dien volfirekt vergeten . Geheel bet geval komt mij thans
voor als eene gaping, als een flilftand in mien aanwezen. Atwat ik weet is, dat de man een held moet zijn, en dat bet
uw pligc is, broeder, hem to redden, welke ook de mis .
daad mag wezen, waarvoor men hem thins zou willen
ftraffen."
,, Iiij heeft tegen de wetten van zijn land zijn levee gewaagd ," antwoordde G I L M O U R , , en hij moec met zijne
medepligtigen fterven ;'
,, Neen, hij zal met de anderen niet flerven I" hernam de
zieke met heftigheid . „ Moet er iemand fterven, dan fterf
ik in zijne plaats . Hemel en aarde zal ik bewegen, eer ik
duld, dat hij door beulshanden omkome !"
„ Bedaar, lieffte broeder," hernam G I L M OUR, „ en last
de zorg voor die zaak aan mij over . Ik geloof, dat mijn
invioed niet geheel nucteloos geweest is, om dien Heer (hier
wees hij op H A L I D A Y) en ook nog eenige anderen bet
leven to redden ; en zoo 1k mij bun lot ter bane nam , was
bet juist omdat ik de mogelijkheid onderftelde, dat onder
hen de perfoon of de twee perfonen zich bevinden konden,
in welke gij belang ftelt . - Maar, doe tnij bet genoegen
en fielder thans aan den geen , die mij herwaarts verzeld
heeft, de geheimzinnige gebeurtenis op, van welke hij ooggetuige geweest is , zonder die to begrijpen ."
O.p dit oogenblik trad de ziekenoppasfter,, die zich reeds
meer dan eens vruchteloos aan de deur vertoond had, ftoutelijk binnen, en zeide tot haren meester : „ Is bet gefprek
van uwe Edelheid haast ten einde? Beneden flaat een jong
meisje, dat met aandrang begeert coegelacen to worden ."
„ Ben jong meisje? wat kan die mij to zeggen hebben,
en hoe is haar naam ?" vroeg de zieke.
„ 0 Mijnheer," hernam de oppasfter, ,, zij ziet er nit als
een eerlijk meisje ; maar, ik weet wel, dat is tegenwoordig
geen bewijs, dat zij beter zon zijn dan de rest . Wit mjj
becreft, ten minfte, ik zou er niet voor willen inftaan. Zoo
veel is zeker, dat zij at dikwijls bier in den omtrek gezwor .
ven heeft, en ik geloof, dat zij in de eene of andere kwade
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zaak gewikkeld is, want zij heefc mij gezegd, dat zij niet
been kon gaan, v66r zij uwe Edelbeid gefproken bad ."
De oppasfter bevel bekomen hebbende om hair binnen to
laten, zag men een jong meisje de kamer intreden, dat uiterst bedeesd en met hare bonding verlegen feheen . Een
lange mantel omfloot hare leest, en eene foort van kap ver .
borg haar grootendeels bet aangezigt . De zieke fprak haar
aan , haar verzoekende to naderen , en to zeggen , wet zij
van hem begeerde . Zij antwoordde alleenlijk, dat zij hem
in bet bijzonder wenschte to fpreken , indien hij wdl genoeg
was om aan lemand gehoor to verleenen . De zieke, zich
in zijn bed een weinig opheffende, zeide, dat zij flechts vriljelijk (preken zou, want dar hij voor de aanwezigen geene
geheimen had . Men zag, dat het meisje blijkbaar met hare
fchroomvalligheid worftelde,,maar dat zij sets zeer gewigtigs
mede to deelen had . Eindelijk verzamelde zij moed genoeg,
om de volgende woorden to zeggen : „Ik ben meer verheugd,
dan ik ken ui ;fpreken, Mijnheer, u zoo verre heriteld to
zien, offchoon ik bljna zeker ben, dar gij mij niet harken .
nen zult
Welnu , de geen, die u , in de vreefelijke
kunstbewerking, welke gij ondergean hebt, heeft bijgeftaan,
ben 1k ."
En H A L I DAY herkende bet jonge meisje, dat de lamp
hleld . De zieke, Kapitein ROBERT GILMOUR van de
Vrijwilligers , thans , even ais zijn broeder, lid van den geheimen Raid, greep de hand van bet jonge meisje , en , zich
near H A L I D A Y wendende , zeide hij , op den toon der opregttte dankbaarheid en vreugde : ,, Verneem dan thans de
waarheid van bet gebeurde f" en vervolgens verhaalde • hij ,
in e6ns door, hetgeen volgt :
,, Sedert eenigen tijd was bet ons gelukt, zekere ddpeches
to onderfcheppeu, welke Edellieden nit de Laaglanden aan
den Heer N E 9 ii en andere hoofden der dweepers afvaardigden . Aanzienlijke fommen werdeh uitgeloofd voor diegenen,
welke de fchuldigen zouden kunnen in handen krijgen , toen
ik omtrent de fchuilplaatfen van eenigen hunner vrij zekere
berigten kreeg . Zonder tijdverlies floeg ik, nit pligtgevoel,
niet om loon, den weg in naar bet oord , waar ik er ten
minite twee dacht meester to worden .
a Derhalve begon ik op zekeren ochtend in bee begin van
November mijnen verhaasten togs, en deed mjj op denzelven door nies meer dan vijf, maar alien goed beredene en
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gewapende ruicers vergezellen . Wij verlieten Gilmerton nog
lang v66r dat de dag aanbrak , en , daar wij ons van eenen
vertrouwden gids hadden weten to voorzien, namen wij . regtftreeks onze rigting naar hunne fchuilplaats , wait wij tegen
den avoud aankwamen . Wij verrasten onze vijanden . Zij
waren zeven in getal en met ftokken en fabels gewapend .
Zoodra zij zagen , dat wij hen naderden om hen aan to grijpen , hielden zij niet hand, maar weken naar eenen veengrond, over welks weeke oppervlakte wij onze paarden niet
been konden drijven, j)och , daar ik fpoedig in de verse,
op eenen anderen heuvel , nog drie menfchen bemerkte, die
de vorigen to huip fchenen to komen , zag ik , dat , zoo ik
hen wilde aantasten, er geen tijd to verliezen was . Derhalve
gaf lit tertlond onze paarden aan een van mijn yolk to bewa,
ren, en droeg, - met label en plitool iin de band, verzeld
dgor de overigen, in bet moeras . ft eiscbte, dat .zij zich
overgeven zouden ; maar , verre van zulks to doee , maakten
zij zich, van hunnen kant, tot gewapenden tegenftand ge .
reed . Zelfs van een pogenblik gebruilt makende , dat wij tot
aan de ktiieen in bet moer gezakt waren , reudett zij alien
to gelkjk op ons aan, en een par minutes lang hidden wij,
man tegen man, een vrij hevig gevecht to verduren . Inzouderheid was er een zeer oude Puritein , die mij met zijn'
knuppel eeu' verfchrikkelijken flag toebragt, en, daar hij
then herhalen wilde, wierp ik hem, met een piftoolfchot,
deed op deft grond . Alatoen vloog een jong mensch, die
acne tabej in de hand had , woedend op mfj aan , en , daar
ik de beenen nit bet flik nog niet had kunnen loskrijgen,
kon ik zijneu houw niet afwetiden, en ontving then dwars,
flag vlak op den hals , die mij ongetwijfeld geheel doorfneden geweest zou ziju , zoo zijne fabel beter geilepen ge .
weest .ware . Niettemin de houw was goed toegebragt, daar
hij tot op bet been toe doorging , en eene der groote halsaderen gekwetst werd . Ik viel ; maar, daar op hetzelfde
oogenblik mljn volk eene losbranding op den vijand deed,
hield deae af, ]let fchijnt, dat ook wij vervolgens de wijk
genomen bebben ; maar , van hier of kan ik niec anders meer
fpreken, don naar bet berigt van anderen, want ik heb geene duidelijke herinnering van hetgeen verder voorviel . M.ijn
yolk droeg mij op hunne armen van bet veld ; zij hieven mij,
zoo goed zij konden, to paard, en poogdetr, zoo goed bun
mogelijk was, mijn bloed to ftelpen, dat onophoudelijk mij nit
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den bals bleef vloeijen . Weldra nogtans zagen zij, in de
verte, verfebeidene andere benden Puriteinen opdagen , die
bun den terugtogt fchenen to willen affnijden, en, daar zij
zelven Loch geen middel of hoop meer hadden omm mij her
leven to redden, oordeelden zij geraden , mij ' in de eerlte
eenzame itulp neder to leggen, welke zij op hunnen weg
oncmoeteden . Mij aan de menfcherjkheid der bewoners aanbevelende, zeiden zij bun, wie ik was, en vervolgens,
flechts op hunne eigene veiligheid bedachc behoevende to

zijn , gelukte her bun, behouden to ontkomen .
De eenige bewoners van her eenzame huis , waar mijn gelelde mij afgezet had, waren, ten minfle op bet oogenblik
van bet mij overgekomen ongeluk , twee PuriteinIche gelieven, uitgemaakte Whigs . Mijne foldaten hadden zich vergenoegd met mij op den grond van cene benedenkamer neder
ce leggen , en mijn bloed , hetgeen zij zoo goed zij konden
geftelpt hadden , begon op nieuw to vloeijen, en overftroomde den vloer van her vertrek, waar ik lag. De jonge man
zeide terftond, dat her beste, war men doen kon, was, aan
mijn lijden eon eind to maken, door mij geheel en al to dooden ; maar bet jonge meisje begon to fchreijen, en fmeekte

hem integendeel , met den vurigften aandrang, eene poging
to doen om mij to redden . -- „ 0 mijn J , O H N !" riep zij
in hare bergtaal, ,, hoe kunt gij zulk eene gedachte koesteren ? Onderfteld zelfs , dat hij een onzer doodvijanden is,
zoo is hij daarom nier minder een fchepel van God ; en beefc
hij nier, even als wij, eene ziel ce behouden? En dam ook
nog, moet een Militate nier doen, war hem bevolen wordt ?
Nu, mijn vrier.d, gij weet, dat gij tot her dokcersberoep
zijt opgeleid ; zou bet nier beser wezen, zijn bloed, dat al
gedurig nicer wegloopt, to ituiten, en to trachten, her leven
van dien ftervenden Oflicier to redden, dan hem in ons huis
ce laten omkomen? De fchuld van dien dood zou ons wel
geweten kunnen worden ."

,, Dar de zegeningen des Hemels u steeds verzellen, mijne
waardite SALLY!" bernam de jongeling, „ gij hebt inderdaad de teal van mijn hart gefproken, en, daar gij her van
mij verlangt, zoo zweer ik bij uzelve, dat, al moesten wij
er om lijden, ik, verre van nier alles aan to wenden, war
in mijn vermogen is, om dien man to redden, hem zelfs tot

den laatften druppel van mijn bloed, des noods, tegen onze
eigene partij verdedigen zall"
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„ Terftond floeg bij de handen aan bet werk, en, ondanks
mijne pijn en zelfs mijn' wederftand , want mijn lijden belette
mij to begrijpen wat hij met mij voorhad , llaagde hij er in ,
de vreefelijke wond, weike ik in den hals had, op eene zeer
kunstmatige wijze ioe to naaijen ; en daar, bij de wanorde,
waarin bet huis zich beyond, eene fchaar niec zoo fnei to
vinden was , fchijnt hij tot bet affnijden pier draden een groot
keukenmes gebrnikc to hebben . Het is waarfchijnlijk, dat
juist gedurende dic gedeelte der bewerking de verborgen ooggetuige van dezelve door bet veuiter gekeken heeft, en door
den uiterlijken fchijn van bet bloedige tooneel bedrogen geworden is . Na de toenaaijing volbragt to hebben, bette de
jongeling de wond een' geruimen tijd met fchoon water, en
dekte dezelve vervolgens met pleister en windfels ; hierna
legde hij mij to bed, en verzekerde zijne beminde, dat hij
veel hoop had, mij in bet leven to behouden .
„ Naauwelijks was dit alles gebeurd, of de twee broeders
van hec jonge meisje kwamen nit de plaats, waar zij zich
fchuil gehouden hadden, naarhuls terug . Toen zij den vloer
vol bloed zagen, was bet eerfte, dat zij deden, to vragen,
wat er voorgevallen was . Hunne zuster verbaalde bet bun ;
maar, eer zij nog uitgefproken had, grepen beide met drift
naar hunne wapenen, en de oudfte, SAMUEL, riep met de
woede van eenen bezetene : „ Gezegend zij de regtvaardige
wreker van hec vergoten bloed ! Het is dan waar , dat de
Heer zijnen wreedften tegenfander in onze handen geleverd
heefc 9" - „ Houd op,, hood op, waardite broeder !" riep
bet meisje, cerwijl zij hem met hare armen omftrengelde ;
„ zoudt gij dan eenen armen jongman willen om bals bren_
gen , terwiji hij weerloos op bet bed der fmarte ligt 9 Zeker,
zoo bet de Heer is, die zijn leven in uwe handen gefteld
heefc, zal Hij er u, zoo gij thans op eene lage wijs van uwe
overmagt misbruik maakc, eons eene vreesfelijke rekenfchap
over afvragen ."
„ Zwijg, onzinnige deern 1" hernam S A M U E L met dezelfde woede ; „ ik zeg u , dat, al had hij duizend levens
to verliezen, ik die op dic oogenbllk hem alle ontrukken
zoul Verderven moge deze onhandige en verroeste label,
waarmede bet mij Met heeft mogen gelukken, hem op de
weide bet hoofd of to flaan, toen alle katifen van her gevecht zich voor ons verkiaarden !" Hij wierp de label weg
en greep bet mes . ,, Die man zal iterven . Weet gij wel,
MENGELW . 1839 . No . 7.
Z

350

DE AFGESNEDEN KEEL .

dat hij , nog geene twee uren geleden , onzen ouden vader
met een piftoolfchot vermoord heeft ? Zie naar buiten ; van
bier kunt gij bet misvormde lijk in bet flijk van den veengrond zien liggen !"
• 0 God!" riep bet meisje, „ is onze arme oude vader
dood I" . . . De fmart beletce haar meer to zeggen , en be .
wusteloos zeeg zij in den ouden armftoel, waarin de gekwetfle verbonden geworden was .
• Hare broeders floegen op haar geene acht hoegenaamd ,
maar, elk met een wapen in de hand, fnelden zij naar bet
kamertje, wear men mij to bed gelegd had, en, in gloeijen .
den dorst naar wreak, zwoeren zij, dat zij mijn leven hebben zouden . Gelukkig kwam toen de jonge vreemdeling,
die mij verbonden had, tusfchenbeiden . Dwars voor de deur
gaande flaan, zwoer hij van zijnen kant, dat men niet dan
over zijn lijk tot mij zou genaken . Hoe zal ik u de onfluimige wisfeling van drangredenen en verwijten, die nu v oig.
d e , naar e1sch vertellen ? Geene der twee partijen wilde
een duimbreed van haar opzet afgaan . Eindelijk rees s AM U EL'S woede tot zulk eene hoogte van razernij , dat hij ,
zijn wapen zwaaijende, uitriep : „ Hoe durft gij mij in mijne regtvaardige wraak to keer gaan, daar bet lijk mijns vaders nog in bet veen ligt to bloeden? Hebc gij de onbe .
fchaamdheid , om in mijn eigen huffs over mij den meester to
willen fpelen? Ult den weg, of dat uw bloed over uwen
kop komel"
„ Ja ," hernam de Chirurgijn, ,, ik zal den meester fpelen
over den Duivel zelven , en dat in zijn eigen huis , wanneer
hij geen rede verftaan will Sla dan, en wij zullen zien I"
• Toen trad S A M U E L een' flap terug, om meer kracht
can den flag to gevnn, then hij zijnen tegenflander dacht toe
to brengen ; maar in een' oogwenk , en zonder hem tijd to
laten den onvoorzienen aanval of to keeren, fprong de dappere jongeling op hem toe, wendde met eene krachtige be .
weging van zijnen linkerarm de hand af, die bet flaal
voerde, en bragc hem gelijktijdig met den regter een' vuist .
flag toe , die hem , in bet bloed van den gekwetfte , op den
vloer wierp . De andere broeder wilde den aanval voortzetten, en bragt den Chirurgijn, door eenen floot, inderdaad
eene ligce kwetfuur toe ; maar, gelukkig voor mij, lag hij
bet volgende oogenblik nevens zijnen broeder op den grond .
Toen ontwapende mijn verdediger hen beiden ; maar, zich
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daardoor nog Wet genoegzaam tegen eene hernleuwing hunner woede gewaarborgd achtende, oordeelde hij voorzigtigst
hun de handen to binden ; vervolgens hield hij zich eeniglijk
met bet jonge meisje bezig, hetwelk, hoezeer bitterlijk over
den dood hears ouden vaders fchreijende, nog altijd bleef
volhouden, dat her eene ontmenschte wreedheid zou zijn,
den armen gekwetfe om hals to brengen.
„ 0 mijne waarde broeders f" zeide zij , terwijl aanhoudend fnikken hare woorden afbrak, „ komt tot bedaardheid,
en weet u to gedragen als menfchen en Christenen betaamt 1
Er is voor cdnen dog al genoeg bloed geftort ; en al fneedt
gij nu dien ongelukkige geheel aan ftukken, kan dat son onzen vader her leven teruggeven ? Neen , neen, dir zou zijne
ziel, welke dit jammerdal van zonde, lijden en ongeluk verlaten heeft, daarin niet terugroepen ; en wilder gij flechts
acht geven op hetgeen de Zaligmaker ons geboden heeft,
zoo zoudt gij niet this de zucht naar wrack u her hart laten
doorknagen . Daar bet de wil des Heeren Is, al deze wederwaardigheden op zijne heilige kerk van bet Schotfche Covenant to laten drukken, waarom onderwerpt gij u dan niet
met lijdzaamheid, als uwe overige broeders, in gehoorzame
onderdanigheid san dien wil? Nimmer toch zal bet eene,
door enkele perfonen bedrevene dead van bloed en wraakneming zijn, die onze vervolgde zaak geluk kan aanbrengen f"
,, Toen eindelijk hare broeders van hunne eerie woede teruggekomen waren, maakten bet meisje en hair minnaar bun
de armen los, en na langdurige en aandoenlijke vooritellingen
gelukte her hun, hen to doen begrijpen, hoe onteerend her
voor mannen van cooed was, zulk een lafhartig middel to
bezigen om zich to wreken . Ten laatfte leverden zij mij in
de handen mijner vrienden over . Liefderijk was dit van hen
gedaan ; maar her was de ongekunftelde welfprekendheid van
bet jonge meisje, die her vermogen had, den woesten geest
der Puriteiren to bedwingen, bij welke de wet van weder.
vergelding eene gevestigde en als volkomen wettig b efchouw .
d e gewoonte fcheen to zijn .
,, Toen mijne vrienden kwamen om mij weg to voeren, en
ik , na eene bewusteloosheid van verfcheidene uren, mij
weder eenigzins beter beyond, was her eenige, dat ik mij
herinner in her huffs gezien to hebben, bet lijk van den armen grijsaard, dien ik gedood had, en her fchoone jonge
meisje, dat nevens hem fond en fchreide . Waarlijk, op
22
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dat oogenblik ondervond ik zoo fmartelijke sandoeningen,
dat ik voor piers ter wereld zou willen, er dergelijke ten
tweedenmale to gevoelen ; en hetgeen nu buicen kijf geacht
moec worden is , dat bet in mij , of in iemand der mijnen ,
de zwartfte ondankbaarheid zou wezen, immer of ooit to
vergeten, was dit lieve meisje en haar minnaar voor mij gedaan hebben ; want bet is, om zoo to fpreken, niet mogelijk, dat zich iemand andermaal in eenen coefland als den
mijnen bevinde, daar ik van den dood gered geworden ben
in bet hula en door de kinderen zelven van den man , aan
wien ik zoo even eerst de doodwond bad toegebragt . "
Dus fprak Kapitein R 0 n E R T, van dankbaarheid fcbreijende op de eene hand van bet meisje, terwijl zijn broeder, en
ook H A LID A Y, de andere teederlijk drukten . Dic alles
deed hear meerderen moed vatten, en eindelijk bragt zij , onder eenen vloed van tranen en al fnikkende, de volgende
woorden uit : „ Er is een arme jongeling, die, volgens uwe
meening, gelijk de mijne, u bet leven gered heeft, en bet
is juist de geen, die veroordeeld is om overmorgen aan de
galg to fterven. Wilt gij Met uwen invloed gebruiken, om
voor hem to doen , was hij voor u gedaan heeft ?"
,, Voeg er geen woord verder bij , mijne lieve en waardige
dochter 1" zet de Raadsheer ; „ want offchoon ik pies regt
weet, hoe ik bet aanleggen zal, om iets ce doen voor eenen
rebel, die de wapenen tegen de regering gevoerd heeft, zal
ik evenwel, om zijnent-, om uwentwil, doen, was ik flechts
immer vermag."
„ O, zeg liever, Mijnheer, dat de Whigs tot wanhoop
gebragt waren, en dat die ongelukkige door de warmte van
zijn Bart en de drift der jeugd weggefleept geworden is !
Wat kan ik er nog bijvoegen? Maar gij zijt goed, zeer
goed, en op mijne knieen fmeek ik u geen tijd to verliezen,
want er blilft u flechts weinig over ."
Raadsheer G I L M O U R nam bet meisje bij beide hare handen, en, haar vriendelijk opheffende, verzocht hij hear, bij
zjnen broeder en de oppasfter to willen vercoeven, tot dat
hij terug zou zijn . Oogenblikkelijk ging hij naar den Voorzitter van den Raad, en een half uur daarna bragt hij aan
bet jonge meisje een bevel mede, om de uitvoering van bet
vonnis tegen J O H N L I N D S A .Y drie dagen lang Bit to ftelten, sevens met verlof voor haar om den gevangene to be .
zoeken . Z1j dankte hem met de tranen in de oogen, meat
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voegde er bij : „ 0, Mijnheer, zal ik hem dan, no die drie
dagen, toch nog voor eeuwig vaarwel moeten zeggen ?" „ Tracht uwen moed to herzamelen, mijne lieve," zei de
Raadsheer, „ en bemoedig ook uwen minnaar . Kom aan.
ftaanden Donderdag, op dic zelfde uur, andermaal bij mij ;
want vbbr dat de Raad vergadert , kin ik niets verder doen."
Ligtelijk zal men befeffen, hoe verbaasd de arme veroordeelde was, toen hij zijne SALLY, met her bevel tot uitfiel in de hand, zijne eenzame kerkercel zag binnentreden,
en hoe veel hooger nog den volgenden Donderdag zijn hart
moet geklopt hebben, toen zij hem zijne geheele onbeperkte
gratie bragt. Kort daarna waren zij echtelingen, en werden
door de familie G I L IM o U R in de wereld voortgeholpen .
J O H N L I N D S A Y werd een der voornaamfte Chirurgijns to
Edimburg, en de afftammelingen van then goeden en onverfchrokken jongman bekleeden nog tegenwoordig in die flad
eenen aanzienlijken rang.

ItALABRISCI1E'ZEDEN EN NAPOLITAANSCIE REGTSOEFENINO .

(Een merkwaardig Verhaal.)

.lien naar her Geregtshof van appcl ce Napels verwezen en
voor hetzelve nog aanhangig lijftlraffelijk geding, welks onderwerp met al deszelfs bijomilandigheden niet alleen in seders mond, maar ook voor een gedeeite reede in de open .
bare nieuwspapieren is overgegaan, levert een al to treffend
kenmerk van de denk- en handelwijze der Kalabrezen, alse
mede van de Napoli:aanfche regtsoefening, dan dat bet Wet
verdienen zou in deszelfs vollen zamenhang ook bij ons bekend to worden ; vooral daar dit in onze tegenwoordige tijden
gebeurde voorval ons als 't ware in de duisterfte dagen der
Middeleeuwen en op hec gebied der Romantiek verplaatst .
Her tooneel is her kleine Kalabrifche fladje Mifura ; de ge.
beurtenis zelve vale in her jaar 1837 .
Niet flechts de gefchiedboeken der magtiger Staten van
Italie vertoonen ons op elke bladzijde die bloedige trekken ,
welke eeuwen lang bet Schiereiland tot een fchouwtooneel
van innerlijke cweedragt , burgerkrijg en vreemdenheerfchappij
gemaakt hebben ; ook de kronijken der klainere fleden en vlekken leveren daarvan den we&fchijn, en bieden allerwegen
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hetzelfde bedroevende fchouwfpel van om her gebied wor.
flelende Edelen ; van maatfchappijen, door partijhaat verfcheurd ; van misdaden, welke, door hartstogt ingegeven,
ftraffeloos onder den dekmantel der wetten begaan werden ;
van burgers, die op den wenk hunner dwingelanden elkan_
der naar de flagtbank fleepten, in plaats van hunne vereenigde krachten tegen hunne onderdrukkers to keeren .
Zoo was ook Mifura finds onheugelijke tijden bet tooneel
geweest der kampfrijden van twee adellijke geflachten, dat
van L O N G O B U C O en P O L I Z Z I, en was door do vijandfchap Bier familien in partijen gefcheurd geworden . Naar
gelangedrafwiselndetijdsomftandighednhadend kleun
ren der ftrijdenden gewisfeld , doch niet de beweegreden van
den frijd - hun haat . Toen de Ridders nit hunne rotsnesten naar de fteden daalden, en her ijzeren pantfer tegen bet
burgerkleed ruilden, was die onverzoeniijke wrok bun trouwe
medgezel gebleven . Van nu of aan werd , in plaats van her
zwaard , de pen hun wapen , hun flagveld de regcszaal , en
de wederzijdfche verbittering door den fcbijn van wettigheid,
met welke iedere parcij hare aanvallen poogde to bekleeden,
nog flechts verhoogd .
De hoofden der twee familien waren nu laatfelijk F E L ICE LONGOBUCO en ALOYSIO POLIZZI, welke laatfte
her ambt van Stadsfyndicus bekleedde . Deze was gebuwd en
vader eener dochcer, terwijl Don F E L ICE nog ongehuwd
was en zijn huts door eene oudere zuster liet befturen .
Mifura is Wet groot genoeg, dat twee doodvijanden er
elkander uit den weg zouden kunnen gaan, en bezit to weinig openbare plaatfen van verlustiging, dan dat zij er elkander niet dagelijks zouden ontmoeten . Elke dier ontmoetingen
drupte nieuw gif in de opene wonder gif, dat daarin to die .
per voortknaagde, hoe minder de befchaafder gewordene ze .
den eene ruwe uitbarfing der driften gedoogden, hoe meer
Don A L O r S I o op her bewaren zijner ambtswaardigheid bedacht moesc zijn , en Don F E L ICE zich in acht moest nemen, den opperften magiftraatsperfoon daarin niet to kwetfen .
Op zekeren avond croffen de twee tegenflanders elkander
weder aan in her eenige koffijhuis der plaats . Don F E L I C E
fpeelde domino . Toevallig fond achter deszelfs floel de Syndicus in gefprek met andere gasten, aanvankelijk zonder op
her feel achtogevn,dar chtenlosrpdkn
ken en aan elkander voegen der fleenen befchouwende ; waar-
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fchijnlijk wist hij niet eens , dat zijn vijand hem zoo nablj
was. Don F E L I C E fpeelde ongelukkig . Is nu reeds op
zichzelve bijna ieder fpeler met eenig bijgeloof behebt, zoo
is zuiks de verliezer in nog hoogere mate, en Reeds geneigd,
zijn ongeluk minder aan began misfagen of de wangunst der
fortuin, dan aan toevalligen invloed van buiten toe to fchrij .
ven . Op bet hoogst van zijne kwade luim keerde Don F EL I C E zich om , en werd den man, then hij haatte, achter
zich gewaar .
De gelegenheid, om ten koste van zijnen
vijand aan zijnen wrevel lucht to geven, was to gunflig.
» Gij floort mijn fpel, Don A L o I s i o ," begon hij op gebiedenden en tegelijk verfmadenden Loon, „ en zoudt mij ver.
pligten, wanneer gij van plaats veranderen wildet." In den
Syndicus rees terfiond bet befluit op, om aan bet toeval,
hetwelk hem naar die plaats gebragt had, den fchijn van opzet to geven . Derhalve, verre van een vingerbreed terug to
wijken, boog hij zich veeleer op den rietfoel, waarop hij
leunde, voorwaarts, mat Don F E L I CE met een' koud verachtenden blik , en wierp zwijgend bet hoofd een weinig
achterwaarts, alsof hij zijne tegenpartij geen antwoord waardig keurde . „ Hoort gij niet , wat ik u zeg, Don A L o 1s I o ?" herhaalde L o N G o n u c o met fiijgende grimmigheid ;
„ uwe nabijheid is mij lastig . Gij flaat mij in den weg -bier als overal elders ." - „ Ergert u mijne nabijheid," her.
nam P o L I z z I honend , ,, wel dan , hoop ik , zal God ver .
gunnen , dat bet u in de eerfte twintig jaren daaraan Met ontbreken moge !" - „ Misfchien zou die tijd wel to bekorten
zijn," was bet antwoord . Deze woordenwisfeling werd luid
genoeg gevoerd, om door ieder der aanwezigen gehoord to
worden ; doch de vijandfchap der beide flamhoofden was to
bekend, en botfingen tusfchen hen hadden to veelvuldig plaats
gehad, dan dat deze nieuwe vijandige ontrnoeting bijzonder
opzien gebaard of oplettendheid gewekt zou hebben.
Den volgenden morgen reed de Heer P GL I z z I naar zijn
vhf miglien van de flad gelegen landgoed Monfelice . De met
laag muurwerk omzoomde weg voerde hem door een olijvenbosch bergopwaarts .
Het was in bet midden van den
zomer. Heinde en ver zag men geen levend wezen ; alles
bad zich voor den gloed der hooger en hooger ffjgende zon .
nefchijf verborgen, en alleen bet verdoovend geluid der kre .
kels, dat uit de mirte- en andere fruiken gehoord werd ,
brak de algemeene flilte af. In gedachten verzonken en door
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de hitte nedrgedrukt, had de ruiter den teugel van zijn ltrsteloos bergop klimmende paard uit de hand laten flippen, toen
bij zich eensklaps bij zijnen naam hoorde roepen, met fchrik
uit zijne mijmering fchoot, en ee ien wilden, ruiggebaarden
kerel, wiens fpitfe hoed met bonze linten verfierd was, van
achter den muur her geweer op hem zag aanleggen . Don
A L o I s 10 greep fnel naar zijne karabijn ; een wapen, zonder
hetwelk geen Kalabrees zich ook flechts een kwartier uurs
verre op bet veld waagt, en fpande den haan . ,, Weg met
den fnaphaan !" riep de bandies . ,, Maak geen noodeloos gerucht t Wij zijn met ons tienen ."
Werkelijk rees ook van achter de deepen en de aloeplanten een half ddzijn door de zon verfchroeide, van top tot
teen gewapende kerels , als borgen voor bet woord des fprekers, in de hoogte.. Her oog van den Sindaco vloog fuel
over de bende. Een oogenblik welfelde hij , of hij niet zijn
fchot losfen , zijn paard omwerpen en zijn hell in de vlugt
wilde zoeken ; doch, eer hij dit met zichzelven eens werd,
was de roover den muur overgefprongen, en , met trotfche
gerustheid zijn geweer over den fchouder werpende, greep
hij her paard in den teugel . „ Verfta rede, Don A L of s 10!"
zeide hij ; ,, ftijg af ; leg de wapens neder , en vrees niet ;
wij zijn galantuomini." De Sindaco begreep nu maar al to
zeer, dat wederfland of vlugt even onmogelijk waren, en
gehoorzaamde bet bevel des roovers . Middelerwijl waren ook
de overigen genaderd.
„ Ik ken u wel ," zef de Heer P o r. I z z I tot den eerften ;
„ gij beet VAL$NTINO, met den bijnaam MoriOCOLO,
en hebt reeds eons , nu twee jaren geleden , wegens ftruikrooverij to 1Nlifura in de gevangenis gezeren ." - „ Kent
gij mij zoo goed ," hernam de eenoogige , „ zoo zult gij ook
weten, dat ikvan ouds tot bet loochenen to trotsch was :'„ En gij ," keerde A L o 1 s 10 zich tot den bun her naast
ftaande, „ Zijt MARCO D O N N O L A, en tot tuchthuisftraf voor uw leven veroordeeld, wegens . . . ." -- „ Wat
beteekent dit nutteloos gebabbel, Signor?" viel de eenoogige
hem in de rede. „ Hier houdt gij geen gerigt, en wij flaan
niet voor de balie . Wilt gij u in uw lot fchikken - goedwillig, anders dwingt gij ons geweld to gebruiken ." - , Nog
flechts dene vraag," riep de Syndicus . „Gij zijt door LoNo o n u c o gezonden ?" - ,, Waarlij k ," hernam MARCO,
n gij kent den vogel aan zijn gezang !" - ,, En hoeveet
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heefc hij u voor de vangst beloofd?" - „ Weinig, fpotweinig," gromde M 0 N 0 C o L o . „ Maar wat helpt bet ; is
de koop eenmaal gefloten , zoo is loven en bieden mosterd
no den maaltijd . Tweehonderd ducat!, Signor, brengt gij
ons op ; ge'en quattrino meer . " - „ 1k geef u bet dubbele,
zoo gij mij vrijlaat . " - Een gemor van misnoegen liep door
den hoop . „ Wij zijn mannen," riep M A R C O, „ en een
man houdt zijn woord . Foei, Signor, dat riekt weder naar
de griffie 1 Geen fyllabe meer, en laat u blinddoeken ."
Na een half uur long met moelte bergop geklauterd tohebben, gedurende welken tijd Don A L o 1 s i o door twee der
roovers geleid werd , hield de troep halve . Men nam den
gevangenen den blinddoek van de oogen ; hij fond in eene
ruime fpelonk . Vrouwen , volwasfene meisjes en kinderen waren om een helder vlammend vuur gelegerd , waarop een ketel bing re koken, faarden hem met domme nieuwsgierigheid
aan, en fluisterden vervolgens onder elkander . In bet achterile gedeelte van bet hol lagen nog meer mansperfonen to
flapen , half verfcholen in een' hoop dorre bladeren . Een
magere grijsaard, met grof nitfekend gebeente, rees in een'
hoek overeinde, trad naar den Syndicus toe, en heette hem
welkom . Dan A L Of s r o knikte, zonder to fpreken .
, Gij
fchijnc mij niet to kennen, Eccellenza," ging de oude man
voort . „ Zeker, de oude vas is feeds to flim geweest, om
zich in owe knippen to lagen vangen. Mijn naam , echter ,
kan u niec wel onbekend zijn ; want ik denk niet, dat er velen tusfchen Napels en Reggio wonen, die nook van den ouden TRENT A - T R E hebben hooren fpreken . "
A L o 1 s 1 0 was joist geen weekhartig, zenuwachtig man ;
doch toen hij den naam van den roover vernam, en zijue
regterhand in deszelfs ijzeren vuist geklemd voelde, liephem
eene rilling door de leden . T R E N T A - T R E was de medogenloosfie, de meest gevreesde bandiet in beide de Ibruzzo's
- zijnen naam ontleende hij van de drieendertig door hem
begane moorden . „ Wees Wet bevreesd , Don A L 0 19 10 1"
vervolgde de roover ; ,, zonder noodzaak zal u geen haar gekrenkc worden . Gebied over mij , over de mijnen , over geheel ons huishouden - gij zijt padrone ."
Het karakter des Kalabri/chen roovers is een wonderbaar
mengfel van ruwheid en fijner gevoel , van laagheid en eerzucht . De uitoefening van zijn handwerk komt hem niet an .
ders voor, don als de eervolle flrijd der onderdrukten tegen
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de magtigen, der behoefte tegen de doode letter der wet ;
her fireelt hem, aan zijn bedrijf eene glansrijke, bijna ridderlijke kleur to geven, jegens armen den grootmoedige to
fpelen, jegens zijne gevangenen den dienscvaardigen gastheer .
Hij is roover en moordenaar - doch beide als galantuomo .
T R E N T A- T R E en deszelfs gezellen wedijverden in oplettendheden jegens den Syndicus . Een vorst, die bet buis van
een' zijner vazallen met zijn bezoek vereerd had, zou niec
met grooteren eerbied ontvangen , niet met meer zorg be.
diend hebben kunnen worden . Wel bevroedende, hoe druk.
kend hunne nabijheid voor hunnen onvrijwilligen gast moest
wezen, ruimden de zonen van her gebergte hun hol voor
hem in, en floegen zich op een effen bergvlak voor hetzelve
neder, waar zij de gelukkige vangst van den dag met wijn
en dans begonnen to vieren . Alleen MARCO D O N N O L A
bleef als fchildwacht aan den ingang .
Her begon reeds to fchemeren, toen een vreemdeling bet
hol binnenkwam, langzaam op Don A L o i s I o toetrad, en
met over elkander geflagene armen voor hem fiaan bleef.
Her was Don F E L I C E L O N G O B U C o . De Syndicus zag
op, wierp zijnen vijand eenen blik vol van den doodelijkfien
haat toe, en rigtte vervolgens zijn oog weder op de in asch
verzinkende kolen . Elk hunner gevoelde her gewigt van dit
uur, waaraan beider noodlot verbonden was , en begreep,
hoe de langdurige flrijd thans deszelfs befisfing naderde ;
elk bedacht in zlinen geest de woorden , welke hij zijnen
doodvijand wilde toefingeren, en peinsde, hoe hij den angel
zijner rode fcherper maken , her knagendfe gif in de wond
van den gehaten tegenflander druppen zou .
L o N c o B u c o brak bet eerst her fiilzwijgen ; „ Gij zijt
in mime magt, P a Liz z i I Her sang gewenschte oogenblik
is gekomen, waarop ik mijne wraak voldoen, waarop ik u
vernietigen kan . En dat wil ik - dat zal ik ." - Misfchien," hernam Don A L O i S I o met verachting, ,, zoo gij
,Denkt gij dat? Waarlijk, een
er den cooed toe hadt ." woord fechts van mij , en TRENT A -T R E words door u
tot T RENT A - Q U A T T R O . " - „ Gij hebt mij fechts voorkomen ." -- „ Luister naar mij, P O L I Z Z I 1 lk ben niet
bier gekomen om naar uwe jongensachtige grootfpraak to
luisteren, of mijnen wrok, als een wijf, met fchelden lucht
to geven . Wij haten elkander doodelijk - nevens elkander
kunnen wij Met leven . Een van ons moet bet veld ruimen
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en die eene zijt gij . Her kost mij flechts eenen wenk,
om u to doen vermoorden -- geef ik dien niet, zoo gefchiedt zulks eeniglijk, om u uw geheele leven lang met
her bewustzijn to folteren, dat gij elken ademtogt aan de
grootmoedigheid van uwen vijand to danken hebt . Zwijg,
zeg ik u! Geen woord . Ik laac u vrij . Daarvoor flaat gij
mij uw landgoed Monfelice of -- verfla mij wel, regtskracht1g. Een fckijnverkoop moet mij her bezit verzekeren . Gij
verkoopt mij voorts huis en hof to Mifura . Gij ruimc her
land - waarheen, is mij onverfchillig ; zoo ver mogelijk over de grenzen . HerKonigjkhftvornsbeidgc
ne ruimte . Antwoord ! Wilt gij ?" P o L I z z I wierp fcham .
per . lagchend her hoofd in den nek . ,, Ik heb uwe weigering verwacht ." vervolgde L 0 N G 0 B U C 0, terwijl hij zijne
tegenpartij eene fchrede nader trad . „ lit zou even min als
gij den voorllag aangenomen hebben . Hoort dan mijnen twee .
den! Overweegc dien wdl ! Gij hebt nog flechcs de keus
tusfchen denzelven en den dood . Uwe docbter V I T T O R I A
is fchoon - Beef ze mij tot vrouw !" - „ Eerder aan den
ellendigiten fchurk tit T R ENT A - T R E's bende," floof de
Syndicus op, ,, dan aan eenen L o N G o a v c o !" -„ P oL I z z I, ik waarfchuw n , terg mij niet ; bij de ziel derMadonna, gij zijt anders verlooen1" - „ Liever fterven, dan
mijn kind aan den vijand van ons geflacht ten offer geven !"
- „ Eer eene week verloopen is, oordeelt gij misfchien anders . Zoolang geef ik u nog bedenktijd . Tot wederzien,
Heer Sindaco I"
Drie dagen waren reeds verflreken , federt P o L I Z Z I verdwenen was . De verflagenheid van zijn gezin nam toe bij
den terugkeer van elken naar Monfelice gezonden bode . Niemand had, noch daar noch onder weg, den Syndicus ge .
zien . Mevrouw GONE G O N D A P O L I z z I kende den aard
barer landslieden, vooral dien van den vijand haars gemaals,
to goed, dan dat zij een oogenblik getwijfeld zou hebben,
van weaken kant de flag gekomen was . Even goed wist zij
echter ook , dat de tusfchenkomst van her openbaar gezag
alleen dienen zou, om de wraakzucht der tegenpartij nog
meet aan to vuren, en de noodlottige ontknooping to befpoedigen . De verlosfing van Karen gemaal king eeniglijk
van Don r• E L I C E's welgevallen af ; en, hoe weinig ook van
dezen kant to hopen mogt zijn , hield Signora P 0 L I Z Z I
her desniettemin voor pligt, ten minfle eene poging to doen,
w--
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om den vijand van haar huls tot andere gedachten to brengen . In rouwgewaad gekleed, begaf zij zich met hare dock .
ter naar zijn huis , en drong in de kamer van L O N GOB Uc o's zuster . Daar wierpen beide vrouwen zich op de knieen,
en hieven , zonder een woord nit to brengen , fmeekend de
handen naar haar op.
M A R I N A L o N G o B U c o deelde in de vijandige gezindheid , welke haar fam tegen de r 0 L I z z i's koesterde . Het
eerfte gevoel der Kalabreze was dus dat van eenen triumf
over de gehate . familie - eerst later deed vrouwelijke zachtheld hare regten bij haar gelden . „ Signora 1 gij eene fmeekende , eene knielende , en dat voor mij , voor eene L 0 NG o B u c o ? Staat op - fpreekt - wat voert u herwaarts ?"
Zwijgende en fchreijende bleven beide in hare demoedige
houding liggen. Van haar fluk gebragt, trad Duffer MARINA
een' flap nader tot de moeder, en verzocht haar dringend,
deze voor haar onvoegzame bonding op to geven . Zachtere,
vriendelijker , haar onwillekeurig ontfnappende woorden bewezen, dat haar hart voor dit fprakelooze treuren niet ongevoelig bleef. Allengskens begon zij, in de ongelukkige,
de vijandin to vergeten, en bezwoer haar met aandrang, haar
de reden hater tranen ce vercrouwen - wat in hare magt
fond, om dezelve ce droogen, beloofde zij heilig to zullen doen .
„ Mijn' gade - mijn' vader !" riepen de twee vrouwen .
„ Geef hem ons terug! Uw broeder houdt hem gevangen .
Wees barmhartig, Signora! Bij de fmarten der Madonna
bezweren wij u, bid hem vrij !"
Zij kende den bast en de
MARINA fchrikte hevig.
wraakzuchtige Inborst baars broeders to goed, dan dat zij
hem niet tot zulk eene hartstogtelijke gewelddadigdheid in
faat gekeurd zou hebben . De maar van den jongst voorgevallen twist was ook tot haar doorgedrongen : thans eersc
brags zij de raadfelacbtige verdwijning van den Syndicus met
de bedoelde woordenwisfeling in verband .
" Gij nit daar een verfchrikkelijk vermoeden, Signora!"
hernam zij met bevende fem . ,, Ik weet wel, dat mijn
broeder met den Syndicus in vijandfchap leefde ; maar zoo
gewelddadig, zoo misdadig eenen flap - neen, peen! Sea
op, Signora! Oogenblikkelijk begeef ik mij naar Don FELICE . Hij moet zich in uwe oogen regcvaardigen ; hij i&
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bet u fchuldig , mij , zichzelven . Wacht bier mijne terugkomst !"
Een kwartier uurs daarna keerde M A R I N A van haren broe-

der terug . Hij was met harde woorden tegen haar uitgevaren, haar verwijtende, dat zij zich tot voorfpraak maakte
van leden uit dit gehate geflacht . Van den Sindaco, zeide
hij, wist hij niets . Was hij verdwenen, des to beter. Hij,
wat hem betrof, had daaraan geene fchuld . - De hevigheid,
nogtans, waarmede hij weigerde deze verzekering aan de
twee vrouwen to geven, ja haar flechts to willen zien, was
zijner zuster verdacht voorgekomen, en had haar in het vermoeden, dat hij wel niet zoo geheel fchuldeloos aan de zaak

kon wezen, nog verflerkt. Met ongehuicheld leedwezen gaf
zij moeder en dochter van den onvoldoenden uitflag barer
voorfpraak kennis . Anderen troost, dan hare opregte deelneming, vermogt zij haar niet to verleepen .

Weder verliepen er vijf dagen , en nog altijd bad men van
den Syndicus geen fpoor kunnen ontdekken . De overige leden en aanhangers der familie P o L I z z I deelden in bet ver.
moeden van Mevrouw G O N E G O N D A, en gaven dit onbewimpeld to kennen . Geen hunner , echter , wilde den eerflen
flap wagen , en den gevreesden tegenflander rekenfchap afvorderen . Hunne zedelijke overtuiging, dat L O N G 0 a U C 0
bet hoofd van hunnen flam nit den weg geruimd had, kon
bet gebrek aan geregtelijk bewijs niet vergoeden . In dezen
toeftand befloten G O N E G O N D A en V I T T 0 R I A nog eene
tweede poging voor hunnen man en vader to doen , en zich
regtftreeks tot Don F F L I C E zelven to wenden . Zij namen
bet oogenblikkelijk waar, dat hij den trap afkwam, vielen
hem to voet, en omklemden, eer hij er zich aan kon onttrekken, fcbreijende en fnikkende zijne knieen.
Vergeefs trachtte de bedremmelde L 0 N G 0 B v C o zich 108
to maken en zijne blijkbare verlegenheid onder den fchijn van
toorn to verbergen . ,, Wat wilt gij van mij , krankzinnig

vrouwvolk I" riep hij met onvaste flem en afgewend gezigt .
„ Laat mij los ! Waarom hangt gij aan mijne kleederen ,
V I T T O R I A ? - Laat mij los, zeg ik - ik kan niets meer
doen - gij komt to laat I"
Toen Mevrouw G O N E G O N D A deze onwillekeurige bekentenis en de vreesfelijke bevestiging van haar vermoeden

hoorde, gaf zij een' luiden fchreeuw en viet in onmagr . An-
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dere huisgenooten fnelden ter hulpe toe. - Getuige van
L O N GOB U C o's woorden was echter niemand geweest .
Op den ochtend van denzelfden dag was de Marchefe
S A N T A S P I N A, een der rijkfte goedbezitters van Mifura ,
ter jags gereden . De honden waren reeds ontkoppeld en
doorkruisten her kreupelhout, toen de Markies bet met ge .
blaf vermengde gehuil van een' zijner brakken vernam . In
bet denkbe ld, dat de bond e n, in dit geb rgte niet zeld, za m ,
wild zwijn had opgeftooten en door hetzelve met de
fagtanden gekwetst geworden was, beval hij zijnen onderhoorigen toe to fnellen, drong zelf in bet bout, en kwam, de
item van den bond volgende, aan eene kleine grasplek, waar
geene boomen ftonden . Hier ftond bet dier voor eenen nog
rookenden aschhoop, (prong, toen bet zijnen beer zag, tegen hem op, trok hem naar de brandplaats toe, en begon
weder klagend to janken . Met ijzing bemerkte de Marchefe
in de asch half verbrande beenderen . Ben nog volkomen kenbaar bekkeneel itelde bet buiten kijf, dat die gebeente tot
een menfchenligchaam behoord had . Vol vermoeden, dat
bier eene affchnwelijke grnweldaad bedreven was, gelastte
de Marchefe zijnen bedienden, de geheele plek met de naauwkeurigfte zorgvuldigheid to doorzoeken, en op elk teeken to
letten , dat eenig fpoor van bet gebeurde kon leveren . Eindelijk zag een der jagers op de asch een' kleinen fleutel liggen . Marchefe S A N TA S. P I N,& nam denzelven in zijn bezit ,
en deed, naar de (tad teruggekeerd, oogenblikkelijk bij de
regering aangifte van hetgeen hij in bet bosch ontdekc had .
De fleutel werd door Mevrouw P o L I z z I als eigendom van
haren man herkend, en opende elk zonder moeice de chaiouillc, waarop hij, voigens hare verklaring, moest pasfen .
Er bleef geen twijffel meer over, of de Syndicus was ver
moord en zijn lijk verbrand geworden . De weduwe klaagde
Dory F E L I C E L 0 N G 0 B U c o nun als moordenaar van haren
gemaal . De befchuldigde werd in hechtenis genomen, en
bet regtsonderzoek begon .
Ben geitenhoeder nit den omtrek kwam vrljwillig als ge .
tuige op, en verklaarde hetgeen voigt : „ In den loop der
vorige week heb ik Don F E L I C E herhaalde malen in bet
gebergte gezien , en wel eenmaal in gefprek met den mij welbekenden ouden roover T R E N T A - T R E . In de morgenfchemering van den dag, op welken de Marchefe de overblijffels
van den vermoorde gevonden beeft , dreef ik mijne kudde
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bet bedoelde boschje voorbij . Op eene kleine opene plek
tusfchen bet kreupelhout zaten verfcheidene mannen om

een geweldig groot vuur, waaruit de wind mij een' walgelijken brandreuk toewaaide . Toen ik digt bij de verdachte
plaats gekomen was, fprongen twee dter mansperfonen overeind, en, mij hun fchietgeweer voorhoudende, geboden zij
mij oogenblikkelijk van daar to gaan . Beide deze lieden nu

behoorden tot de bende van T R E N T A- T R E ."
Op bevel van den Governatore werd de Guardia civica
onder de wapenen geroepen en bet gebergteomfngeld . Twee
roovers vielen in handen der Gendarmes : bet waren de eenoogige en M A R C O D O N N 0 L A . De eerfte bekende oogenblikkelijk , dat TRENTA - T R E van L O N G O B U C O den last
gekregen had , om den Syndicus gevangen to nemen . „ Wij
volvoerden bet bevel," dus luidde verder deze bekentenis,
„ en bragten Don A L 0 1 S 1 0 naar de fpelonk . L 0 N G 0 B Uc o verfcheen des avonds van dien zelfden dag, en hield een
gefprek met den Syndicus . De woordenwisfeling was-luid

genoeg, om buiten door ons verftaan to worden . Don FELICE vorderde van z1jne tegenpartij afftand van deszelfs
vaste goederen en verwijdering nit bet Koningrijk, en ver .
volgens, toen deze dien eerfen voorfag verwierp, de hand
van deszelfs dochter. Toen Don F E L I C E onverrigter zake
uit bet hot trad, hoorde ik hem aan TRENTA -TRE zeg .
gen , dat hij den volgenden morgen de beloofde tweehonderd
ducati kon doen afhalen .
Mijne vrouw ging hierop naar
Mi/ura, ontving op ftaanden voet bet geld in klinkende munt

uit L o N G o s u c o's handen, en nog daarenboven eels' aardigen buon' mono . Onzen gevangene hebben wij Reeds wdl
behandeld -- waarlijk, hij heeft geene reden van klagen over
ons gehad . Na verloop van vier dagen kwam L o N G o B U C o
weder, en hield andermaal een gefprek met zijnen vijand,
zonder bet echter met hem eens to kunnen worden . Na drie
andere dagen verfcheen hij voor de laatfe maal . Hun gefchil werd heviger dan ooit . Met een gelaat bleek van gramfchap trad Don F E L ICE bet hot nit , en zeide tegen T R E N-

„ De Rijfkop wit niet buigen . Zijn bloed kome
over hem 1 Ik geef hem aan u over . Maak bet kort ! Alle
fpoor van hem moet vernietigd worden ." - Nog eenmaal

TA-TRE :

vroeg de oude fluisterend lets wegens den prijs . Don F EL I C E fnaauwde hem ongeduldig toe : „ Ik heb bet u im .
mers reeds gezegd -- vierhonderd l" WaarOp TRENTA -TRE ,
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tevreden gefteld, zich afwendde, en L o N c o B U C o, to paard
fpringende, naar huis ijide. Kort daarna ging onze hoofd .
man naar den gevangene , en verkondigde hem, dat hij fterven

moest . Hij liet hem nog twee uren tijd, om zich met den
Hemel to verzoenen, waartoe hij hem ook zijnen eigen' ge .
wijden rozekrans leende . Na verloop van then tijd volvoerde
hij het hem gegeven bevel . Wij droegen het lijk in het bosch,
waar wij het op een' ftapel rijshout wierpen en verbrandden .
Eenen nieuwsgierigen herder heb ik zelf met den kogel be-

dreigd, zoo hij zich niet wegpakte ."
M A R C O D O N N O L A'S verhoor leverde in het wezenlijke
dezelfde uitkomften . Beider verklaringen , als ook die van
den geitenhoeder, werden aan L 0 N o o B U C 0 voorgelegd,
en door de twee roovers hem in het aangezigt herhaald, zonder dat hij daardoor tot bekentenis to brengen was . Men
herinnerde hem zijne eigene tegen de weduwe gefprokene
woorden : ,, dat het thans to laat was ." Hij ontkende, im .

mer lets dergelijks gezegd to hebben ; de verklaringen der
vrouw en doehter van den vermoorde hadden , volgens de
Napolitaanfche wetten, geene kracht , en andere getuigen
hadden de woorden niet gehoord .
De Koning , nadat hem van de zaak berigt gegeven was,

beval, dat voor dezelve een buitengewoon crimineel geregtshof ingefteld zou worden . Zulk een geregtshof mag, zonder beroep, over leven of dood beflisfen , mits eene vol-

ftrekte meerderheid zich voor of tegen verklare . L 0 N G oB U c o werd near Napels gevoerd . Aldaar bewoog hij Don
A U R E L I 0 T O S T A, den bekwaamiten Advocaat der hoofdflad , zijne zaak in handen to nemen , en beloofde hem 5000
ducati, ingeval hij zijne vrijitelling wist to bewerken . Hierop voerde Don A U R E L I O aan : dat de verklaringen van

twee bloedverwanten ongeloofwaardig, die van twee roovers
onregtskrachtig waxen, en die van den eenigen geitenhoeder
tot veroordeeling wegens eene halsmisdaad ontoereikend was ;
voorts , dat het vinden van den bewusten fleutel niets be .
wees , omdat dezelve door de verwanten van den Syndicus ,
nit wraakzucht tegen zijnen client, later op de brandplaats
kon neergelegd zijn, lets dat fcheen to blijken, aangemerkt
hij op en niet in de asch gelegen had . De flemmen der le .
den van het criminele hof werden door deze , 5000 ducati
wigtige, redenering genoegzaain verdeeld, dat het gedingaan
het hof van appc'l moest overgaan . Nog is het eindelijke
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vornis niet geveld ; maar niemand twijfelt er aan, of LON
o a u c oo zal, op grond van ontoerelkend bewjjs der be_
fchuldiging, vrijgefproken worden .

t

OP

EEN' VROEGEN MORGEN IN DE LENTE, TE HEEMSTEDE .

(dan een' Jlaapgragen Vrknd.)
Slaap dan voort, gij Zevenflaper 1
Nog uzelven naauw bewust ;
Druk uw hoofd wedr in de vdren ;
Druil en dommel naar uw' lust ;
Droom u, als ge kunt, zoo zalig,
Als ik wakend mij gevoel :
Waar ik werklijk mag genieten,
Schijnt de fchoonfte droom mij koel .
'k Heb uw bijzijn niet van noode,
Me anders dierbaar t' elken flood
't Onderhoud, mij thins geboden,
Vloeit nit een' gewijden mond .
't is Natuur, die met mij fpreken,
Die mij leeren wil op aard',
't Hart to heffen naar den Hemel ,
Die in hair zich openbaart.
'k Hoor den leeuwrik, in den boogen
Reeds mijn flarend oog ontfneld,
't Lied, dat zij hem leerde, zingen,
Dat den lof haars Seheppers meldt ;
'k Hoor de nachtegalen fluiten
En den vink zoo lustig flaan . . . .
Mijn gedachten zijn gebeden ;
't Oog ontrolt een dankb're train 1
Heerlijk ftaat het veld to prijken,
En de boomgaard rijk in knop ;
't Vischje dartelt in de ftroomen,
'c Vogeltje in der linden top ;
't Vee, den fomb'ren ftal onttogen,
Huppelt in het malfche gras ;
Zelfs 't infekc geniet zijn aanzijn,
En de kikvorsch in zijn' plas .
A a
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Meimeaud! ja, een zoet verlangen
Start ge in alwat leven heeft.
Liefde teelt gij , liefde deelt gij ;
Liefde is 'c, waar bet all' naar ftreefc .
Liefde nestelt in de boomen ;
Liefde fpartelt in den vloed ;
Liefde blaakt de logge rund'ren,
Als her wormpje aan onzen voet.
Ook de Mensch gevoelt uw' invloed ;
Maar, war heel de fchepping yiert,
Door een bloot inftinkt gedreven,
Heft hem boven 41 't gediert' .
Liefde zij voor 'c reedloos fchepfel
Niece den doelloos zingenot,
Zij, zij voert bet reedlijk wezen
Tot lets hoogers op - tot God !
Tuigt bet, gij, wien de eigenfe aandxift
Eens den rang van echtgenoot Tuigt bet, gij , wien refine liefde
Dien van vader, moeder bood !
Liefde, 'c doel der fchepping, was bet ,
Die bet all' to voorfchijn riep ;
Liefde ook is de naam des Scheppers,
Die Natuur zoo beeriijk febiep !
o! Ik dank U, goede Vader!
Die mV eens bet aanzijn fchonk ;
U, wiens grootheid, magi en Wde
Mij wear fchitt'rend tegenblonk !
o I Ik dank U voor den zegen
Van deez' fchoonen morgeaftond,
Mij gelijk een. blijde bode,
Dien Gij uit Uw' Hemel zondt!
'k Zag dien bode in ieder voorwerp,
Dat mijn' geest tot U verhiet ;
En mijn aanzijn werd mij dierbaar,
En bet leven mij ipeer lief.
'k Heb als aan diens hand gewandeid
In Uw heerlijke Nacuur ;
'k Voelde mij in Uw nabijheld . . . .
God! ik dank U voor dic uur!
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Niets treat eenen vreemdeling to Louden zoo aleer en wekt
bij hem zoo veel verbazing, als de ontzettend groote brouwerijen met derzelver onmetelijke ketels en vaten . Op dit gezigc drinks zich bij hem steeds de vraag op , wie Loch at dat
bier drinkt, daar men bezwaarlijk gelooven kan, dat eenig
hoe groot aantal van menfchelijke kelen, zoo dorftig zij ook
wezen mogen, in Nat kan zijn, deze oceanen van bier even
fuel to verzwelgen als zij bier voortgebragt worden . Elf der
groottle Londenfche brouwerijen verbruiken jaarl#ks vijfmaalhonderdduizend quarters mout, en nrenige brouwer# geeft
jaarlijks voor mout en hop meer dan vijf millloenen guldens
nit . Veel gelds kosten ook de voorraadvaten, die meer naar
buizeit dan naar eaten gelijken. In w x I T a R.E A D'S brouwerij zija dertig zoodanige vaten aanwezig, die tusfchen de
twintig en dertig voet hoog zijn en eenen naar evenredigheid
grooten diameter hebben . Zij zijn met fterke ijzeren haepels
digt omflagen ; want kwam een zoodanig vat aan itukken to
fpringen, zoo zouden de gevolgen niet zonder gevaar aijn.
V66r eenige jaren is dir gebeurd, en de daardoor to weeg
gebragte fchade was vrij aanmerkelijk, om nu niet eens er
van to fpreken , dat bet naar buiten lkroomende bier in een
naburig huis, eon gezin letterlijk do dear nit fpoelde. De
grootite brouwerij is die van B A R CL A Y P E-R K I•N S E N
coMP ., welke jaarlijks tusfchen de drie- en viermaalhonderd,
duizend tonnen bier levert . Geene der aanmerkelijke brouwerijen van Leaden levert er winder dan honderdduizend . Doze
inrigtingen ftellen zich met tappers en herbergiers in verband,
aan welke zI} bet vereischte geld, om itch neder to zetten,
voorfchieten , en die nu bet bier, dat zij noodig hebben ,
van den geldfthieter moeten nemen . Zij hangen diens NUN
boven de deuren van zulke bierhuizen ; en in welk eene uicgeftrektheid dit itelfel gedreven wordt, moge. d e lezer daaruit
afleiden, dat eene eenige brouwerij to Leaden., alleen voor
zulke brouwersfchilden, bij de tweemaalhonderdduizend guldens uitgegeven heefr . Wet is waar zijn ook deze fchilden
meestal zoo breed, dat zij van bet eene eind van bet huis
tot her andere reiken ; heeft een huis twee fronten aan de
itraat , zoo zijn beide met zoodanige fchilden verfierd , van
welke geen onder de honderd k tweehonderd guldens to krij .
Aa 2
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gen is . Eene andere merkwaardigheid dezer groote Londen .
fche bierbrouwerijen zijn de paarden, die bet bier in de flad
rondbrengen, de fferkite, dikite, grootfte en glimmendite
trekdieren hunner foort, welke men met oogen zien kan,
wezenlijke reuzen onder bet paardenras . Vele der grootere
brouwe-rijen bezitten meer dan honderd zulke geweldig groote paarden op hunne fallen ; elk derzelven heeft eene eigene
itandplaats en maim, welke met groote letters boven die
ftandplaats to lezen is en then bet paard naauwkeurig kent .
DE TWEE ARTSEN.

Bij bet krankbed eener jonge vrouw, die ijlende koortfen
had, werd een tweede Arts in confult geroepen . Deze, na
alvorens van den eerften de noodige inlichtingen omtrent den
loop der ziekte to hebben bekomen, begaf zich dus met hem
derwaarts . Zoodra de patience den vreemden Doctor ontwaarde, riep zij , to midden van haar Ijlen : „ Die daar zit,
" is een ezell" Nu wendde zich de Huisarts zeer hoffelijk
tot zijnen kunstgenoot, zeggende : „ Gij ziet, Collega, dat
„ bet is zoo its fk u reeds zeide : de zieke heeft oak hare
„ heldere oogenblikken ."

V

DEFINITIE VAN EENEN ARTS .

OLTAIRE omfchrij£t eenen Arts its een ongelukkig
mensch, van wien men dagelijks vordert, dat hij een wonder
doen zal ; to weten : gezondheid met onmatigheid to verzoenen .
VItOEG OPSTAANI .

Het tijdsonderfcheid tusfchen bet opi'aan ten zes en dat ten
acht ure, bedraagt in veertig jaren 29,200 uren, of drie jaren
eenhonderd - negenentwintig dagen en zestien

urea, of ook

acht uren daags den jaren fang ; zoodat ten zes in plaits van
ten acht ure op to itaan, met betrekklng tot betgeen men in
zijn leven verrigten kan, even zoo goed is alsof men tien
jaren linger leefde.
GEDACHTE VAN BULWER .

Zeg niets van uzelven, noch goed, noch kwaad, noch lets

onverfchilligs . Geen goed, want dat is verwaandheid ; geen
kwaad, want dat is gemaaktheid ; niets onverfchilligs, want
dat is vervelend .

M

E

NGELWERK .
PUBLIUS,
OVER HET RECENSEREN .

In alles hebbe ik alleen ghefocht to believen
de waerheydt , die my wel befchermen
fat teghen de Raet van die, wekke met
leugentael ende pluymflrijcken haer felf
ende andere foecken to behaghen , maer
met der daedt bedrieghen .
Id. Z. BOXHORN,

Voorr. veer de Chronft vax
Zeeland, D . IL.

V

CAJUS .

ind ik u, mijn waarde P U B L I U S , dan altijd in uwe
fudeerkamer, omfchanst met een paar (lapels boeken,
de pijp in den mond, de pen in de hand, en verdiept
in uwe letteroefeningen ?
PUB IAUS .

Is het bij toeval of met opzet , c A J u s , dat gij daar
zulk eene fraaije woordfpeling bezigt ?
Hoe meent gij dat ?

CAJUS .

PUBLIUS .

Met uwe uitdrukking letteroefeningen . Daaraan was
ik in eene dubbele beteekenis werkzaam , toen gij inkwaamt.
CAJUS .

Letteroefeningen - zoo , dan waart gij vast weder
bezig aan het recenferen ; een arbeid , then gij nog al
gaarne en dikwijls fchijnt to verrigten , fchoon ik mij
niet kan begrijpen , da't gij zoo vele kostelijke uren kunt
zoek maken , met u to vernederen tot dat ellendig werk.
AIENGELW . 1839 . NO . 8.
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PUBLIUS,

PUBLIUS .

Ik kan gemakkelijk aan uwe wrevelige uitdrukkingen
hooren, mijn vriend! dat gij op uwen uitgegeven' letterarbeid aanmerkingen gehad hebt, die gij niet wederleggen kondet . Dat het recenferen juist zulk een vernederend werk zou wezen , kan ik nog niet inzien . Ellendig is het -- wanneer het ellendig wordt gedaan . Het
komt mij voor , mijn C A J US, dat gij in het algemeene
vooroordeel tegen dit werk Wet weinig deelt . Het is
zeer jammer, dat dit beftaat .
CAJUS .

Ja wel is het jammer, dat het beflaat , namelijk dat
heele hatelijke recenferen! Zie, de weinige goede niet
to na gefproken , zijn de meeste Recenfenten gelijk aan
de fpinnekoppen , van welke men verhaalt, dat zij vergif zuigen suit dezelfde bloemen , waaruit de bij honig
haalt . En is het Been ellendig werk, een boek to gaan
lezen met het bepaalde oogmerk , om er grootere of kleinere gebreken in to zoeken , die to meer worden gevonden, naarmate men ze fcherper zoekt 2 Hoe vele verdienf'elijke Schrijvers , die anders eer konden inleggen en
nut tichten met het uitgeven hunner werken , worden
nu daarvan teruggehouden door vrees voor eenen Recenfent , die u niet in het open veld aan durft , maar als
een fluipmoordenaar zijn' dolk in het duister rigt ! Bovendien , gij moet mij mijne rondborfligheid niet kwalijk
nemen , P U B L i u s , maar ik vind er ook eenige verwaandheid in, zich alzoo tot regter over den letterarbeid
van anderen op to werpen. Het zou eens to bezien
itaan, wat vele Recenfenten voor den dag brengen zouden , als zij zelve een onderwerp moesten behandelen ,
dat zij in een' ander' zoo diep vernederen . La critique
est aifee, mail fart est difficile . En dan, hoe partijdig meestal !

PUBLIUS .

Ik moet zeggen , dat gij den inventaris van oude en
nieuwe grieven tegen het recenferen goed in uw hoofd
bebt . Vergun mij echter u to doen opmerken , dat gij
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rnisfchien wel anders zoudt gefproken hebben, indien
uwe woorden niet voortkwamen uit vooroordeel en gekwetfle eigenliefde ; en behalve dat , uwe recenfie van
bet recenferen liep , naar ik merken kon , over bet misbruik , dat toch bet gebruik niet wegneemt .
CAJUS .

Het is waar , ik ben een paar keeren over lets , dat
ik in bet licht gegeven had, fchandelijk mishandeld uit
partijdigheid, en dat kennelijk door iemand, die van de
zaak zie zooveel niet wist ; maar bet is toch noch uit
gekwetfte eigenliefde, noch uit vooroordeel, dat 1k zoo
fpreke .
PUBLIUS .

Ik wil gaarne gelooven , dat gij , zonder bet zelf to
weten , bevooroordeeld zijt . Zoo zijn er velen . De
ganfche wereld klaagt over bet recenferen ; en toch , de
Schrijver zendt zijne werken aan de recenferende Tijdfchriften toe . De lezende wereld zit op bet recenferen
to hakken , en to klagen , dat men er niet op afgaan
kan ; en toch, recenfien zijn de bakens van de lezende
wereld . Is dat nu geen vooroordeel en napraten ? Men
moest ons veeleer dankbaar zijn ; want goede recenfien
hebben een uitftekend nut .
CAJUS .

Nu ja, bet groote nut, daarover willen wij nu geene
lans breken . Het is ook van u niet to vergen, dat gij
uw eigen werk voor nutteloos verklaren zult ; en wat bet
goed rece~sferen aangaat , daar heb ik u !
PUB LIUS .

Ik kan niet hopen , 11 van bet nut to overtuigen , als
wij bet er niet vooraf eens over zijn , wat wij eigenlijk
door recenferen to verflaan hebben . Er loopt, gelijk bij
alles in de wereld, natuurlijk kaf onder het koren ; maar
van dat recenferen, waarin gij bet geheel acht gelegen
to zijn, daarvan fpreek ik niet . Onbewezene magtfpreuken op to disfchen ; zich met .fchelden en perfoonlijke beleedigingen van eenen Schrijver of to maken ; buiten noodzaak den geefel van fcherpe fatyre to zwaaijen ; van den
Bb 2
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eenen Schrijver nooit iets goed, van den anderen nooit
iets kwaad to vinden ; de aankondiging van een boek tot
een fchotfchrift to vernederen, - van dat alles fpreek ik
niet ; dat is bij mij geen recenferen .
CAJUS .

Nu moet ik waarlijk lagchen , P U B L I U S! Gij zondert zoo verbazend veel uit, dat er nagenoeg niets overfchiet .
PU ELI US .

Van bet fcherpe , dat gij den Recenfenten to laste legt,
ihoet gij waarlijk uzelven niet uittluiten ; want naar uwe
meening zouden er nagenoeg geene andere dan fchteve ,
oppervlakkige en partijdige recen/ien ziju . Doch dit
daargelaten . Gij zult misfchien van uwen overdreven
afkeer van het recenferen wel terugkomen , als wij er
nader over gefproken zullen hebben .
CAJUS .

Gij kept mij ten minfle genoeg, om to weten, dat
ik , overtuigd zijnde, mijzelven gaarne gewonnen geve .
PUB LIUS .

Wij fpreken ook alleen over hetgeen men in eenen
engeren zin recenferen noemt . Eigenlijk zijn alle kunstvoortbrengfelen voorwerpen van beoordeeling . Hier geldt
het algemeene : die timmert aan den weg, moet lijden
alle mans gezeg . Maar er zijn ook gewrochten , hetzij
van beeldende kunften, hetzij van gefchriften , om alleen
deze to noemen , die eene opzettel~yke beoordeeling ondergaan ; gelijk b . v. alles , wat ter behaling van eenigen
geilelden prijs wordt geteekend , vervaardigd , gefchilderd, gefchreven , wordt onderzocht en beoordeeld door
bevoegden , hiertoe opzettelijk aangeileld . Doch ons gefprek loopt alleen over aankondigingen en beoordeelingen
van uitgegevene boeken , en dat wel in daartoe opzettelijk ingerigte Tijdfchriften .
CAJ US .

Ik heb aan geene andere gedacht . Maar juist door
hetgeen gij daar zegt , P U B L I U S , geeft gij mij gelegenheid, om terug to komen op iets , dat gij llraks met
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t _- thin flilzwijgen zijt voorbijgegaan . In de gevallen ,
die gij daar fleldet , was de fprake . van beoordeelaars ,
opzettelijk tot bet onderzoek door de bevoegde autoriteiten (om bet zoo to zeggen) aangefield . Het Genootfchap, of wat bet dan wezen moge, kiest perfonen,
van welker kunde en gefchiktheid het zich overtuigd
houdt . Deze hebben, om bet eens in juridifche termen
to zeggen, titel, waaruit zij hun oordeel uitbrengen .
Gansch anders is bet met den boeken-reeenfent . Vanwaar ontleent die zijnen titel ? Van niets . Hij heeft
zichzelven opgeworpen .
PUBLIUS .
Ik zou u kunnen antwoorden, dat de boeken-recen,
Pent zijnen titel ontleent van bet Tijdfchrift, waaraan hij
arbeidt. De Redactie van hetzelve fielt vertrouwen in
zijne kunde , id zijn doorzigt , goeden fmaak , en wat
dies meer zij . Maar dan zoudt gij mij misfchien naar
den titel van het Tijdfchrift vragen . Ik zeg dus liever,
dat de Recenfcnt van boeken volfirekt geenen titel, of
commirfic, of noem bet zoo als gij wilt, evenmin als
het Tijdfchrift, noodig heeft .
CAJUS .
Hij werpt zich dus eigendunkelijk op .
PUBLIUS .
;
maar
niemand kan hem het refit daartoe
Dat zij zoo
betwisten ; of, zoo als ik ook zou kunnen zeggen , de
Schrijver erkent dit fiilzwijgend, wanneer hij hem zijn
werk tot dat doel tQezendt .
CAJ US .
Dit laatfte zegt alles ; fchoon ik buitendien ook gevoel, dat hij, die eenig gefchrift in bet licht zendt,
daarmede aan elk vrijheid geeft, om er zijn oordeel,
natuurl-ijk altijd onder voorwaarde van algemeene regelen
van gegrondheid en befchaafdheid, over to zeggen .
PUBLIUS .
En dus ook to fchrijven . De Recenfent heeft daartoe
geene nadere aanllelling noodig . Maakt hij misbruik van
dit zijn regt , zulks is voor zijne verantwoording : ook
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zone recenfie heeft hij in openbaren druk gegeven, en

het ftaat zoowel den, zoo deze meent, miskenden Schrijver , als ieder' ander' vrij , dezelve aan de kritiek to onderwerpen . Wat de verantwoordelijkheid van de Redactie aangaat : dit is eene overeenkomst tusfchen haar en
den Recenfent , die verder niemand aangaat . Ik heb ook
niet onopgemerkt gelaten , dat gij er zekere verwaandheid in hebt gemeend to vinden , zich tot openbaar beoordeelaar op to werpen . Wat het openbare aangaat,
drukt deze uwe befchuldiging meer het Tijdfchrift, dan
den fteller der beoordeeling. Bet eerfte uit zijn gevoelen over eenig uitgegeven boek . Dat mag hetzelve vrijelijk doen . Ook maakt het geene aanfpraak op eenig monopolie in bet leiden van het algemeene oordeel . Een
ander Tijdfchrift heeft hiertoe hetzelfde regt . En behalve dat , wil het publiek , wil de Schrijver in min
oordeel berusten , min oordeel uitlokken , op mine
woorden afgaan ; wie zal dit beletten ? Maak ik van
dit crediet misbruik , welnu ! dan zal ik het fpoedig
kwijt zijn . Aan dat gevolg onderwerp lk mij uit den
aard der zaak . Ik heb niemand genoodzaakt, mij als
hoogften regter in het gebied der Letterkunde to erkennen . Wil iemand er mij voor zichzelven voor houden ,
dir is buiten mij . 1k uit flechts mijn gevoelen . Aan
anderen laat ik het hunne . Kan ik dat wederleggen,
men mag her op zijne beurt ook het mijne . De waarheid kan bij wrijving van denkbeelden nooit anders dan
winnen .
CAJ US .

Maar als nu uw gevoelen den Schrijver krenkt, beleedigt, ten toon fteit ?
PUBLIUS .

Dat kan mijne meening nooit , wel de uiting van dezelve ; en dan nog ligt de fchuld bij hem, of bij mij ,
,naarmate van de- zijde , aan welke de waarheid ligt .
CA JUS .

Pat begrijp ik nict regt .
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PUB LIUS .
Gij ftelt bet geval , dat ik eenig werk ongunitig heb
beoordeeld . Is nu dat oordeel naar waarheid , dan heeft
de Schrijver bet niet mij , maar zichzelven to wijten .
Heb ik daarentegen ongelijk : ik pretendeer niet , onfeilbaar to wezen , en men mag Itlij op zijne beurt teregtwijzen .
CA JUS .
Maar alvast heeft de mishandelde Schrijver de neep
beet, en is voor bet publiek ten toon gefleld .
PUBLIUS .
Heb ik ongelijk gehad , en weiger ik dit , cafu quo,
to erkennen, dan heb ik mijzelven ten toon gefteld . En
ligt bet aan den toon , heb ik fcherp b . v. en op farcastifchen toon beftreden, hetgeen waar is, dan ben ik
door de publieke oplnie bet zwaarfte geitraft .
CAJUS .
Dus is een Tijdfchrift met regt veroordeeld , zoodra
het flechts eenmaal een verkeerd oordeel heeft uitgefproken .
PUB LI US .
Wanneer bet , overtuigd zijnde, zou weigeren zulks
to erkennen , ja ; anders niet, want ik kan op eon punt
d.--walen , en overigens de ganfche waarheid aan mime zijde hebben .
CAJUS .
Maar wie is bier dan de eigenlijke beflisfer, wat waarheid zij ?
PUB LI US .
Her gezond verftand ; bet oordeel van alle deskundigen ; de regelen van goeden fmaak, b . v. in de voortbrengfelen van fraaije letterkunde .
CAJUS .
Op de uitfpraak daarvan beroept gij u dus . Daarnaar gaat gij dus to werk . Maar wk is die g !~ 2 lemand, die in bet donker, achter de fchermen zit . Is
bet niet veel edelmoediger , wanneer gij uwen vijand in
bet open veld aantast7
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PUB LIUS .
Het veld is waarlijk open genoeg, wanneer ik in open .
baren druk mijn oordeel zeg . En wat edelmoedigheid
aangaat ; ik kan nog niet inzien , dat deze bier juist zoo
bijzpnder to pas komt . Bovendien fpreekt gij van eenen
v%jand . Gij onderftelt alzoo , dat Schrijver en Recent fent in eene meer of min vijandelijke houding tegenover
elkander flaan . Dit is bet geval niet . De laatf}e beoordeelt (daarom nog niet veroordeelt) bet werk des eeriten ; kan hij met grond gebreken aanwijzen , noemt gij
dat vijandfchap ? Hij zou dan met den Apostel P A UL u s moeten vragen : ben ik uw vijand geworden , u de
waarheid zeggende ?
cAJUS .
Gij ontwijkt fluw een regtfhreeksch antwoord op mijne,
vrij duidelijk uitgedrukte bedenking .
PUB L . US .
Ik beb zeer wel opgemerkt, dat gij bet nameloos recenferen veroordeelt, en kan dit vooralsnog niet verdedigen .
CA JUS .
Zoo als gij wel nooit zult kunnen . Trouwens bet
verwondert mij in geenen deele , dat gij dat namelooze
eenigzins in uwe befcherming neemt . Zij moeten wel
in bet duister fchuilen , die aan de lettervruchten van
anderen zitten to knagen , en eenen Schrijver mishandelen , tot wien zij niet zouden durven zeggen : ik ben
de man .
PUBLIUS .
Uw fpreken over bet recenferen fchijnt mij toe to kennen to geven , dat gij zeer verkeerde denkbeelden van hetzelve hebt . Waartoe meent gij , dat bet dient ?
CAJ US .
Die vraag heeft naauwelijks antwoord noodig . Om
op alles to vitten , wat niet naar de wrevelige luim van
Mijnheer den RecenJent gefchreven is ; om naar -willekeur, of misfchien vriendfchap, of mogelijk eigenbelang,
den eenen hemelhoog to verheffen , en den anderen to
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behandelen als een citroen, then men uitperst tot den
laatften droppel , en dan verachtelijk wegwerpt .
PUBLIUS .

Gij fpreekt weder van misbruiken, die toch gelukkig
veel minder algemeen zijn , dan gij bet wilt doen voorkomen . Het doel der openbare boekbeoordeeling is , uitgegevene fchriften to doen kennen in hunnen inhoud ,
ftrekking en waarde . Hieruit volgt dus , als eer[le pligt
van eenen Recenfent , dat hij den inhoud van bet boek
volledig opgeve . lk verlta daardoor niet, dat hij bet in
alle deelen en onderdeelen ontlede , den gang van des
Schrijvers denkbeelden naauwkeurig volge , kortom een
uittrekfel van bet werk geve . Dit is meestal niet noodig, en zou zelden doeltreffend wezen . Met geringe uitzonderingen , mag hij zich meer tot bet algemeene bepalen , zoodat de lezer zijner recenfie een algemeen begrip
hebbe, vat hij in bet werk aantreffen zal . Van dit
denkbeeld behoort men, als ik niet geheel verkeerd zie,
nit to gaan ; en de toepasfing van hetzelve verfchilt hemelsbreed , naar den aard van bet werk zelf. Eene wetenfchappelijke verhandeling eischt meer uitvoerige ontwikkeling van den gang der redenering en bet hoofdbeloop des werks . Bij eene gefchiedenis mag men zich
vergenoegen met bet tijdvak en bet onderwerp , dat behandeld wordt , en den geest , waarin dat gefchied zij .
Van eenen bundel leerredenen of reAvoeringen kent men
den inhoud , wanneer men tekften en onderwerpen vindt
opgegeven . Den aard en de ftrekking van een woordenboek ken ik , wanneer men een paar artikelen heeft medegedeeld . Regtsgeleerde eri geneeskundige boeken vorderen veelal niet meer, dan mededeeling van bet onderwerp en de beginfelen , vanwaar de Schrijver uitgaat ;
aangaande bet laatfte b . v. of hij der fehole van B R o w N
of van H A H N E M A N N toegedaan zij , en zoo meerderen . Van Romans is bet zelden geraden, bet hoofdbeloop aan to wijzen, daar de verdienfle van deze foort
van fchriften meestal in bet verrasfende van de uitkomften ligt . Kortom , gezond verfiand en kennis van za-
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ken behooren bier to beflisfen, hoeverre men to gaan
hebbe, hetgeen ook grootendeels van den aard van bet
Tijdfchrift afhangt . Is hetzelve aan eene of andere wetenfchap bij uitfluiting gewijd, dan kan men meer tot
bijzonderheden afdalen . Een algemeen Tijdfchrift moet
doorgaans meer bij het algemeene blijven .
CAJUS .
Ik zou bet_ veel doelmatiger vinden, dat men zich
dan ook bij die inhoudsopgave bepaalde, en den lezer
zelven oordeelen liet .
PUBLIUS .
Men heeft bet beproefd : fomtijds is bet voldoende ,
er zich toe to bepalen ; maar meestendeels is bet niet
genoegzaam . Voor wie worden de recenfien gefchreven 7
CA JUS .
Als men de Heeren zelve hoort, zeggen zij, voor de
Schrijvers zelve en voor bet publiek .
PUB LIUS .
En zoo is bet ook . Dat inhoudsopgave alleen voor
de ee;flen niets beteekent , vordert geen betoog . Nu
ftel ik mij geenen verwaanden autcur voor, die meent
dat zijn arbeid volmaakt en op denzelven niets aan to
merken zij ; maar iemand , wien bet niet ongevallig is,
to vernemen , of hij de taak , die hij op zich genomen
heeft, met eenen goeden uitflag hebbe volvoerd ; in welke opzigten zijn werk aanprijzing verdient ; wat er aan
ontbreke ; of bet hem geraden zij, meerdere vruchten
van zijnen geest aan bet lezend publiek aan to bieden ;
in hoeverre hij op den ingeflagen weg kunne voortgaan ;
welke gebreken hij in denkbeelden , in voorftelling , in
flaji to vermijden hebbe ; en dergelijke dingen meer .
CA JUS .
Daarvoor is bet openbare recenferen althans in bet
geheel niet noodig ; want meent gij , Recenfent , dat to
kunnen doen , en gevoelt gij roeping er toe, dan kunt
gij bet den Schrijver even goed afzonderlijk mededeelen,
zonder hem openlijk aan de kaak to zetten .
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PUB LIUS .

Maar , mijn goede c A J tr s , noemt gij dit dan aan de
kaak zetten ? Waarlijk , gij moet wel eene goede dofis
Schrijvers - eigenliefde bezitten , om befcheidene en gegronde aanmerkingen op uwen arbeid lien naam to geven ! Ik ken groote geleerden , die bet niet beneden zich
hebben geacht, dankbaar to erkennen, dat zij van de
openbare beoordeelingen hunner fchriften veel nut voor
zichzelven gehad hadden . En hoe ongerijmd , zulks bij•
afzonderlijke brieven to doen ! Zou ook de Schrijver in
dat geval alle aanmerkingen, op zijnen arbeid gemaakt,
niet kunnen voor notificatie aannemen, zonder er zich
aan to iloren ? Maar zijn hem in bet openbaar gegronde opmerkingen gemaakt , dan kan hij er niet van tusfchen, er in 't vervolg gebruik van to maken . Elk deskundige en bet ganfche publiek heeft hem to befchuldigen , wanneer hij die openbare item niet hoort . Die
item kan ook voor andere Schrijvers nuttig zijn ; kan
ook hun wenken geven, van welke zij bij voorkomende
gelegenheid zich bedienen . Drukkers en Uitgevers kunnen er almede bet hunne van nemen . Dit alles wordt
niet bereikt, wanneer ik mijnen Schrijver mijne aanmerkingen tusfchen vier oogen make .
CA JUS .

Dat zij dan zoo ; maar bet publiek, namelijk de lezers
hebben genoeg, wanneer men hun eenvoudig zegt : dit
en dat kunt gij in dit bock vinden . Laten zij zelve
oordeelen.
PUB LI US .

Het is over bet algemeen misfchien onmogelijk, altijd
to refereren, zonder eenigzins to receinferen . En waartoe wil de lezer vooraf iets van het werk weten ? Bijna
altijd , otn to weten , of hij bet zal koopen of lezen ,
ja dan neen . Zonder eene recenfie voor onfeilbaar to
houden, vraagt hij haar daarin raad, en rigt zijn befluit naar hetgeen zijns oordeels eene goede, gegronde
beoordeeling is .
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Maar men kan er de helft van den tijd niet op aan .
Er loopt zoo oneindig veel partijdigheid onder, en niet
zelden ondervindt men bij bet lezen , dat de Recenfent
bet glad mis heeft gehad , of opzettelijk heeft willen
misleiden .

PUB LIUS .

Dat is nu weder overdreven gefproken . Ook heeft
de Recenfent zich geene onfeilbaarheid aangematigd . En
wat partijdigheid aangaat , men klage daarover niet to
zeer. Zij moge , gelijk alle menfchelijk werk onvolmaakt is , nu en dan plaats hebben ; gij zult mij wel
toellemmen , dat dit zeldzamer gefchiedt , dan gij bet
wilt doen voorkomen, en dat, in alien gevalle, duizend
tegen d6 n, die partijdigheid zich zeer gemakkelijk laat
onderfcheiden .
En waaraan dit ?

C

AJUS .

PUBLIUS .

Mij zou eene beoordeeling van den kant der onpartijdigheid verdacht zijn , wanneer men op eenen bijtenden
toon den Schrijver doorhaalde in - algemeene uitdrukkingen, zonder voor de afkeuring eenige reden aan to voeren
of bewijzen to leveren . Dan worden bet magtfpreuken,
die niets om bet lijf hebben, en waarmede bet geene
kunst is, elk boek in een verkeerd of belagchelijk daglicht to f ellen . Geeft echter de Recenfent duchtige bewijzen , dan kan de lezer oordeelen , of hij regt hebbe ;
gelijk in bet algemeen die recenfie wel de beste is, die,
door bet opgeven van gronden voor 'en tegen , ieder in
flaat flelt , om de flotfom des oordeels zelf op to maken .
En bij dat opmaken zal , gelijk ik zoo even zeide , de
lezer zich zelden vergisfen in bet oordeel over de meerdere of mindere onpartijdigheid der beoordeeling . Waarlijk,, mijn vriend ! haet, wrevel en afgunst, waarvan
men ons zoo dikwijls befchuldigt, hebben betrekkelijk
zeer zelden deel aan bet recenferen , en laten zich zoo
moeijelijk verbergen . Ook wacht men er zich in dezen
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tijd to behoedzamer voor , naar mate de verfchijning van
meerdere Tijdfchriften geenen Recenfent zeker ftelt , dat
hem bet toegeven aan deze onbetamelijke hartstogten niet
bitter in de oogen druipe .
CA JUS .

Zoo behoort bet ook ; men beoordeelt bet werk, niet
den Schrijver, en dat oordeel moet zonder aanzien des
perfoons gefchieden .
PUB LIUS .

Met onderfcheid . Zoo heilig de verpligting is van
den openbaren boekbeoordeelaar tot onpartijdigheid, zoo
weinig is bet onbepaald waar, datj
hij niet den Schrijver, alleen bet boek in aanmerking neme . Dit wdl to
doen , is een wezenlijk beftanddeel zijner onpartijdigheid .
CAJUS .

Dit komt mij zoo paradox voor, dat ik bet u wel
eens zou willen hooren aantoonen .
(Het vervoig en flat in het andere No .)

RUSSISCHE ZEDEN EN GEWOONTEN, GESCHETST

I

DOOR LINA REINHARDT .

Jangs de breede hoofdwegen van Rusland rolt bet rijtuig van den reiziger, die waarnemen en zijne waarnemingen in bet licht geven wil . Vlugtig beziet hij bet
voorkomen des lands en dat van deszelfs bewoners , betwelk overal flechts 6dnen en denzelfden ftempel fchijnt
to dragen , en vormt al to fnel zijn oordeel ook Jechts
naar eenen ftempel , then van den algemeenen indruk . Zij
daarentegen , die door de betrekkingen des levens in bet
binnenfte der hutten en huizen van dat groote land gevoerd worden en deszelfs bewoners in hunne eigenheden
en gewoonten leeren kennen , hebben zelden lust tot eigenlijke waarnemingen, en nog minder, om datgene, betwelk zij opgemerkt mogten hebben, aan bet publiek mede to deelen . Zonder diepen indruk to maken , gaat bet
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geziene hun voorbij , wijl zij to zeer met zichzelven,
of met datgene , waarnaar zij ftreven , bezig zijn , of
wel zij gewennen zich fnel aan de hun aanvankeiijk
vreemde zeden en gebruiken .
De Schrijffler, welke de volgende kleine Rusfafche
fchetfen ontworpen heeft, vertoefde, cene reeks van jaren , zoo to Petersburg , als in de binnendeelen des
rijks . Meer nog neiging tot de natie , die bij nadere
kennis inderdaad beminnenswaardig blijkt to zijn , dan
eenig ander belang of doe] , voerde haar in de hutten
des yolks , gelijk ook in de woningen dergenen , aan
welke hetzelve toebehoort . Ook hare ziel , wel is waar,
ontving destijds hetgeen zij opmerkte flechts als een voorbijgaand verfchijnfel, waaraan zij geen gewigt hechtte ;
maar bet was daarom niet verloren . Na hare terugkomst in bet vaderland trad bet beeld van hetgeen zij
gezien had,, feherper geteekend en haarzelve sneer bevreemdend, in de herinnering voor Karen geest . Wanneer zij nu hare opmerkingen vergelijkt met hetgeen anderen over hetzelfde onderwerp wereldkundig gemaakt
hebben, mag zij nog altijd hopen, tot de kennis van
een merkwaardig land wederom jets bijgedragen to hebben .
Geboorte . Doop.

Eerfle levensjaar.

Alwat leeft en onderworpen is aan bet gebod der natuur , om voor bet behoud van zijn geflacht to zorgen ,
volgt dat gebod met of zonder bewustzijn . Ook de zoon
der fteppe vindt bet plaatsje gereed, waar liefde en zorg
hem zijn eerfte leger g°fpreid hebben . Dit leger is zoo
eenvoudig , als eenmaal zijn geheele leven worden zal .
De vriend, die hem dat geheele ]even door zal verzellen , ontvangt hem, wanneer hij bet intreedt . Die vriend
is de fchapenpels, van welke een lap op den bodem
van een' trog of houten bak ligt : ziedaar zijn bed . Deee trog hangt aan vier touwen , vastgemaakt aan de zoldering der roof of kagcheikamer, waarin hij bet levenslicht gezien heeft . Niet verre van daar is de legerftede
der ouders of der geheele familie , wanneer deze reeds
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uit meer leden beftaat . Ben ligte Root brengt den trog
aan bet fchommelen en maakt dien tot eene wieg .
Het familie-ledikant, waarvan wij zoo even fpraken,
is niet anders dan eene ruw getimmerde breede bank,
welke gewoonlijk eene der zijwanden van bet vertrek
beflaat . Verfletene pelzen vervullen de plaats van bed
en kusfens . Bevonden er zich nog meerdere gemakken
op , zoo zou dit reeds een begin van rijkdom aanduiden . Op dit leger werpt zich de vermoeide Rus , zoo
als hij gnat en that ; op zijn hoogst treks hij den pels ,
dien hij joist aan bet lijf mag hebben , uit, en bedekt
zich daarmede geheel , ook bet gezigt . De waarfchijnlijk
gebrekkige wijs , waarop die fchapenvellen bereid en tot
Weeding ingerigt worden , doet dezelve zoo walgelijk
eenen reuk verkrijgen , dat zij voor een' min of meer
kiefchen neus bijna ondragelijk worden . Deze lucht deelt
zich mede aan bet ligchaam van den drager, en is, gepaard met bet gewone voedfel der Rusfcn, voorzeker
de oorzaak van den onaangenamen dampkring, welke
een' ieder uit de lagere volksklasfe omgeeft . Doch hiervan elders nader.
Keeren wij tot onzen pasgeborene terug. Naakt, maar
in eenige grove lappen oud linnen gewikkeld, ligt hij
in zijnen trog. Bij eenige meerdere welvaart der ouders
ziet men dezen wiegebak met een ftuk katoen omhangen , hetgeen daaraan bet voorkomen van eene niet vol .
komen toegeflagen paraplui geeft .
De eerfte en dringendfte zorg der ouders is vervol .
gens , hun kind to laten doopen . Dit gebeurt Reeds op
den tweeden dag na de geboorte, ja, zoo de tijd bet
veroorlooft, op den geboortedag zelven . Men kiest een
paar peten of doopgetuigen . Zulk een peetoom heeft
to zorgen voor de betaling van den geestelijke, voor een
klein kruis van metaal, voor ettelijke kannen brandewijn
en eenige lekkernij , die meestal flechts in taaije honigkoeken beftaat . Derhalve bekostigt hij bet doopmaal .
Hoe meer fmoordronken geheel bet gezelfchap wordt,
de kraanmvrouw niet uitgezonderd , des to luisterrijker
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heeft hij zijne taak vervuld . De petemoei brengt een
mutsje, een hemd en een fluk linnen van eenige ellen .
De beide eerfte ftukken liggen , neVens bet kruisje , op
een kusfen, hetwelk in de nabijheid van ieder doopbekken gevonden wordt ; bet linnen houdt de petemoei over
den arm, tot dat de priester , nadat bet kind driemaal
tot over bet hoofd in bet ijskoude water gedompeld is ,
den dus gedoopten daarop legt . De behendigheid, waarmede hij , bet kopje des doopelings in de palm zijner
hand xemende, met twee vingeren hem de ooren en met
den derden neus en mond bedekt , is verwonderenswaardig ; met de hand, welke hij vrij heeft, onderfteunt hij
zachtelijk bet ligchaam . Den weinig buiten adem , een
weinig onthutst, gaat de jonge wereldburger van zijnen
watertogt in de armen zijner petemoei over . Weldra
gevoelt deze , door bet natte linnen been , zijne terugkeerende , verfterkte levenswarmte. Genoegelijk k1jkt hij
daarbij meestal in bet rond en fchijnt zich regt wdl to
bevinden .
Is nu vervolgens bet kind van den arm der petemoei
op then des peetooms overgegaan , zoo begint deszelfs
zinnebeeldige levensgang driemaal rondom bet doopbekken . Zij , die bet verzellen , dragen brandende kaarfen
in de handen . Gezegend is deze weg, wanner geen
gefchreeuw, geen toeval bet gezang des priesters daarbij
ftoort . Daarna wordt bet kind door dezen , onder Reeds
voortdurende ceremonien , met mutsje en hemdje bekleed , en bet kruis , als teeken van deszelfs wijding ,
aan een lederen riempje, bij rijkeren aan cen roodzijden
lintje , hem om den hals gehangen . Nu wordt bet aan
de vroedvrouw teruggegeven ; doch wee de petemoei ,
wanneer zij , deze naderende om haar een gefchenk to
geven , bet kind met welgevallen aanziet , of, dat nog
erger is, prijst . Zij zou moeten gedoogen, dat de w1jze
vrouw haar regtflreeks in bet gezigt fpoog, om de booze
geesten, welke die lof kon aangelokt hebben, to verjagen , of de werking van den blik , door welken dit wel .
gevallen to kennen gegeven werd , to verminderen .
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De peetoom ,heeft , met de bekostiging van bet doopInaal, al zijne verpligtingen jegens bet kind vervuld ;
die der petemoei duren langer, ja , onder zekere omfiandigheden, bet geheele leven lang . In de eerfle plaats
zal zij na eenige dagen de kraamvrouw andermaal komen
bezoeken en . behendig een klein gefchenk aan geld , of
ook wel nog daarenboven een' doek of een fluk flof ,
in bet bedje van bet kind fchuiven . Elk bezoeker, die
omilreeks dezen tijd in huffs komt, is gewoon eenige
kopeken to geven ; gemoedelijke ouders koopen voor dit
geld bet kind een heiligenbeeld . Dit wordt in eenen
hoek der woning opgehangen, waar er ; zelfs in de armlIe h.utten, Reeds eenige voorhanden zijn . Op elken
avond voor eenen zon- of feestdag brandt er eene kleine
lamp voor deze huisgoden .
Menigmaal vindt men in de eenige kamer, welke een
huis bevat , tot vier gezinnen bijeen , waarvan elk een
vierdedeel van bet vertrek bezet, en die in vrede naast
elkander huizen ; elk gezin heeft zijne eigene huisbou .
ding, en alsdan hangen er even veel wiegen , als er familien zijn , aan de zoldering. Zoodra echter een zuigeling zich vrij en met meer kracht begint to bewegen ,
waarbij hij ligt uit zijne hangmat zou kunnen vallen,
krijgt hij eene plaats naast zijne moeder . Op deze wijze, helaas ! wordt er, bij de engte der legerfleden, menig kindje doodgelegen . Is daarentegen, wanneer d2
oogsttijd komt , bet kind zijnen flaaptrog nog niet ontwasfen , zoo trekt bet mede naar bet open veld . Wanneer men in vlakke landfireken bet oog hat rondweiden, omvat menigmaall die gezigteinder de bezittipgen
van eenen cenigen landheer niet . Indien nu de arme boer,
.die tot bet bearbeiden dezer onoverzienbare velden gehouden is , in de gloeijend heete dagen van den oogsttijd zich naar zijne but zou moeten terugfpoeden, olti
er to gaan eten , ilapen of voor de zijnen to zorgen ,
alsdan zouden de beste werkuren met been en . wader loo .
pen voorbijgaan . Derhalve neemt ieder bijna geheel zijn
huishouden mede . Op den kleinen wagen worden du
ETENGELW . 1839 . NO . 8 .
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kinders , een kookpot, een fchotel , een zak met boekweiten-gort , eene waterkruik van akker tot akker voortgefleept . Het ruigharige paardje mag, van den wagen
gefpannen, doch met aan elkander geboeide voorpooten,
op bet ftoppelland weiden . Aan drie in den grond geftokene , van boven tot elkander gebogene ftokken wordt
de kookpot opgehangen ; even zoo de wieg van bet kleinfte kind aan den disfel des wagens . Hier nu, naauwelijks een fpan hoog van den grond verheven , leert de
kleine met meer gemak en zonder gevaar uit zijnen trog
klouteren , en , op de wijs der dieren des velds, handen
en voeten tot vobrtbeweging gebruiken . Men ziet deze
kleine menfchenkinders als torren , in bet flof van den
grond , tusfchen de ftoppels rondkruipen . De zon heeft
hun teeder vel reeds verfchroeid ; hoogrood of bruinachtig fchemert bet zelfs door bet ongeordend nederhangende haar, waarmede hunne hoofdjes fpaarzaam bedekt
zijn . De ftempel der menschheid is dikwijls ter naauwernood op de met vuilnis overdekte gezigtjes te herkennen . Hier evenwel verkrijgt , bet kind der wildernis
krachten . Doorgaans is hetzelve, om dezen tijd, nog
evenzeer zonder cenige bekleeding, als toen bet voor de
eerfte maal in zijn wiegje gelegd werd . Schenkt de petemoei een kleedje, zoo worden de heldere kleuren van
hetzelve weldra onkenbaar, en daar bet nook uitgetrokken wordt, zoo valt bet niet lang daarna aan lappen en
rafels van het lijf . Het grove linnen hemd, hetwelk
anders, zoo lang bet kind niet volwasfen is,, deszelfs
eenige ligchaamsdekfel blijft , fchijnt, daar de benedenzoom er weldra van affcheurt, onregelmatig met graauwe aardkleurige franje bezet. De Reisfifche vrouwen,
namelijk, weten nieuwe kleedingttukken vrij goed, ja
zelfs f erlijk to vervaardigen ; maar een, dat ftuk geraakt is, to verftellen, hiervan hebben zij geen begrip .
Het genoegelijke beeld van onderhoudende vrouwelijke
zorg ontmoet men bij haar nergens .
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Jeugdvermaken .

Rust, bet hemelfche niets doen, die hoogtte lust der
beide ouders, wordt ook weldra de wensch en grootfte
vreugde van bet kind . Deze erfelijke neiging verlamt
de wieken der jonge ziel, eer zij zich nog bewogen
hebben . Daar ziet men geen' bal, in een' hoop vrolijk
juichende kinderen, van hand tot hand vliegen ; in de
eenzame ftraten van bet dorp foort geen draaijende tol ;
geen rieten fluitje kweelt, en even min oefent zich fpelend eenig meisje in de aanftaande pligten barer beftemming . Hoe toch ook zou die wereld is bet klein, fpeelgoed en poppen, in de . Rusfifche lteppen doordringen ?
Verdwaalde al een kunstproduct van deze foort daarhenen, zoo zou bet kind, in welks hander bet viel,
naauwelijks gebruik daarvan weten to maken . Waarfchijnlijk zou bet iets zoo ongewoons en heerlijks als
zijne heiligenbeelden vereeren . Doch de natuur is altijd
en overal de leermeesteres der menfchen . Zij vormt ook
voor de kleine Rusj7fche meisjes haar liefelijkst fpeelgoed, bloemen, en wekt daarmede, ook bij haar, liefde
en fmaak voor kunst . Zij weten inzonderheid de op
hare akkers zoo menigvuldig groeijende korenbloemen tot
aardige tuiltjes to vlechten, en haar gladgeftreken haar
daarmede to verfieren . Dus getooid , oefenen zij zich
vroegtijdig in hare volksdanfen , doch zijn hierbij , gelijk bij aiwat zij doen, van de knapen barer jaren afgezonderd. Dezen ziet men menigmaal rondom een hoopje
witgebleekte beenderen, uit kalverpooten losgemaakt, op
de hurken zitten . Sommigen drijven een eenvoudig fpel,
door deze beenderen in verfchillende figuren to fchikken ; de overigen trekken , terwiji zij toekijken , hunne
armen uit de mouwen hunner hemden, iets, hetwelk een
zeer onaangenaam gezigt oplevert , daar zij er alsdan
uitzien , alsof zij in bet geheel geene armen hadden .
Beide, jongens en meisjes, leeren evenwel vroegtijdig
cen paard to berijden , bet uit de weide to halen , voor
den kleinen wagen to fpannen en to mennen . Heeft echCc
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ter een knaap bet veertiende of vijftiende jaar bereikt ,
zoo denkt zijn vader er reeds aan om hem nit to huwelijken, en van hem, gelijk men bet daar noemt, eenen
tweeden waard of huisvader onder zijn dak to maken .
De heerendienften , namelijk , worden naar bet getal der
huizen omgeflagen . Hoe meer huisouders , aan welke
men den naam van waarden geeft , in eene but bij elkander wonen, des to meer deelt zich bet getal der arbeidsdagen , en des to meer tijd houdt de boer over ter
bebouwing van zijnen eigen' akker, die altijd voor bet
werk van den landheer moet achterftaan , of ook tot
zijne geliefde rust. Dikwijls kiest ook de beer van bet
dorp, onder de aankomende knapen , de fchoonften tot
zijne hem nader omgevende dienaren , gelijk mede de
landvrouw uit de meisjes kameniers , naaiflers en borduurfcers neemt . Maar vrees voor de dienst op bet Plot
is onder beide de kunnen even groot, hoezeer zij bet er
beter hebben dan in hunne hutten . De aanhoudende,
ffechts weinig rusturen overlatende, arbeid is het vooral,
wat hen affchrikt .
Het Huweljk .

Zonder toeftemming van den landheer of van deszelfs
beambten is bet, wel is waar, geenen boer geoorloofd,
zijnen zoon to laten trouwen, edoch poogt men menigmaal die bewilliging door list to verkrijgen en bet oog
van den ambtenaar to verblinden . Wil een vader zijnen
zoon met zulk een oogmerk voor den beer of diens gelastigde brengen, alsdan rust hij hem op zulk eene wijze nit , dat hij ouder fchijnt , dan hij is . Men trekt
hem 's vaders grootite laarzen aan, en omwikkelt daarbij zijne voeten zoodanig met lappen, dat zij de ruimte
vullen en den drager langer doen voorkomen . Hij zet
hem een' zeer hoogen hoed op bet hoofd ; om den nog
dunnen hals wordt hem bet haar minder kort afgefneden
of afgehakt , want deze kappersverrigting gefchiedt gewoonlijk met de houtbijl . Evenwel flechts onder bijzondere oogluiking kan deze kunstgreep gelukken, want
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een blik in de geboortelijsten is genoeg om then to verijdelen . Slaagt hij ecbter, alsdan is ook zeker de vrouw, die
de vader zijnen ,noon geeft , eens zoo oud ais de bruldegom .
Ook hierbij is eene berekening in her fpel, die den fpeculanten weinig eer doer, en een blijk is van den lagen trap van
zedelijke befchaving, op welken her yolk nog ftaat .
Hetgeen wij tot hiertoe gezegd hebben , gelds voornamelijk
van de armere boeren . De gegoede last zijnen zoon meer
vrijheid en eigene keus . Vertrouwt deze zijnen vader, dar
hij bet oog op eenig meisje geworpen heeft, zoo wordc hij
in de eerfte plaats gelast eene wijl geduld to hebben , vermita de zaak een rijp overleg vereischt . Daarna verlangt de
vader, den eenen of anderen morgen, (meestal kiest hij hiertoe cenen zondag) dat de zoon hem zijne laarzen, en wet
een voor een, zal brengen. Te voren echter beeft hij in
eene derzelve eene bandvol haver verborgen ; brengt nu de
zoon de laars met haver her eerst, alsdan ftrekt zulks ten
teeken, dat her huwelijk goed uitvallen en gezegend zal zijn .
In dit geval gnat de vader zelf op weg, om voor zijnen zoon
bij de ouders der uitverkorene aanzoek ce doen ; vindt bij
gehoor, zoo zendt bij kort daarop den minnaar in perfoon .
Her meisje heeft middelerwijl de bij bare ouders gedane ann .
vraag weten of to luisteren, en reeds bare fpeelnooteri bijeengeroepen . Bij de komst van den bruidegom is zij door
dezelve omringd, en zij pogen op allerlei wijze to verhinderen, dat hij bij zijne lieffce gerake . Eindelijk moec hij wet,
om in zijn oogmerk to flagen, de bruid van hear koopen .
Dic doer hij , door eene handvol kopeken onder de meisjes
ce ftrooijen . Terwijl zij dezelve opzoeken, grijpt hij zij,
ne bruld .
Zulk een huwelijk bij keus heeft, gelijk ik zeide, alleen
bij gegoede boeren plants ; de armere hanger meer of van
de. willekeur hunrer landheeren, en hebben nog minder plegtigheden in acht to nemen . Heeft ecbter de zoon des rijkeren boers, van de twee profetifche laarzen, de ledige genomen , zoo is daardoor de uitfpraak van her noodlot gefchied ,
dat de door hem gekozene de zijne Wet worden kan . Hij
moec naar eene andere omzien, en bet laarsorakel wordt andermaal geraadpleegd .
Heeft de jougman op de bovenvermelde wijs zijne bruid
gekocht, en is hij door hare ouders als noon aaugenomen,
zoo worden nu in de daarop volgerde week - men kiest
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tot al deze aangelegenheden liefst den zondag - aanitalten
tot de bruilofc gemaakt . De moeder zoekt, onder hare vol
en rond geftopte vederbedden , datgene uit , hetwelk zij aan
hare dochcer ten huwelijk wil geven . Dit wordt nieuw en
met de bontkleurigfte ftoffe overtrokken ; hierbij wordt eenig
linnengoed gevoegd ; eene met gouden pasfementwerk bezette muss van rood fluweel worth aangefchaft, en fomwijlen ook eene nieuwe farafan, dat is de wijde vrouwerok
van rood katoen. Het gebruik wil, dat deze rok niet onder, maar boven den boezem toegegord worde, hetwelk'de
voile borst der Rus/lnnen niet weinig misvormc . Den bruidfluijer beeft bet melsje, zoodra zij aan bet weefgecouw heeft
leeren arbeiden, zelve vervaardigd . Hij is nit dunne linnen
draden iji geweven, en vormt dus eene foort van grof gaas .
Veroorloofc bet familievermogen, dit weeffel met een final
goud-pasfement to bezetten , zoo acht zich de jonge Rusfin
getooid als eene Koningsdochter . Ongegoede meisjes kunnen zich dezen pronk, hoe eenvoudig ook, net aanfcbaffen ;
zij dekken zich derhalve hoofd en aangezigt bij bet trouwen
met den eerften den besten , dikwijis reeds half verflecen'
doek, dien zij bezitcen, of leenen er een' . Maar voor de
gelukkige, die met den boven befchreven' fluijer naar bet
trouwaltaar treedt , worth hij tot een heiligdom , hetwelk zij
haar gebeele leven lang trouw en ongebruikc bewaarc . Zorgvuldig ingerold ligt hij in eene ruwe houten kist, fchier bet
eenige fink huisraad, hetwelk zij bezit ; zij bekijkt hem dikwijls, toont hem aan hare dochters, fpoort deze aan en leert
haar mede zulk een tooifel voor zichzelve to weven ; en
heeft zij • nu eindelijk hare eenvoudige levenstaak ten einde
gebragt, zoo legt men haar, voor de tweede mail bet ge .
zigt met dien fnijer bedekt, in hare laatfte rustplaats .
Onder de toebereidfelen tot bet bruiloftsfeest behoort bet
bakken van vele koeken , nit tarwemeel, melk en eijeren be_
flagen, van de grootte eens tafelbords, en van de dikte eener
vlakke hand . Her zijn de bruid en hare fpeelnooten, die deze lekkernij bereiden . De eene zoekt hierbij de andere , in
bet verf eren van de oppervlakte des koeks met bloemen,
fterren en krullen nit hetzelfde deeg, ce overcreffen . De fraaist
uitgevallene worden, daags na de bruiloft, aan de landvrouw
en andere bekerden gebragt, Een eigen geweven handdoek,
waarvan de beide einden met breede roode ftrepen of met
borduurwerk van roodkleurig garen uitgemonflerd zijn, worth
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ais gefchenk bij den koek gelegd, doch gewoonlijk met denzelven teruggegeven, terwiji nog een gefchenk, beide ftuk .
ken in waarde overtreffende, er nevens gevoegd words . Op
deze wijs kuijert een en dezelfde koek menigmaal naar verfcheidene huizen, en worth tot eene wigcbelroede, die verborgene fchatten voor den dag brengt .
Bruid en bruidegom kiezen voor den bruilofcsdag .een' bruidsmoeder en bruidsvadet. Op dezen gaan, voor then dag, alle
regten der wezenlijke ouders over ; zij hebben zelfs min of
meer voor bet uitzet der jonggehuwden to zorgen . Nevens
deze aangenomene ouders is er oak nog een bruidsieider en
bruidsleiditer, nit bet midden hunner fpeelnooten gekozen .
Deze twee laatfen gaan en ftaan feeds acbter bruid en bruidegom_, en houden, hoog boven derzelver hoofden, hetbran_
dende kaarsje, hetwelk gedurende de trouwplegtigheid niet
mag uitgaan .
Zoodra bet jonge paar voor den priester treedc, overhandigt bet hem een pear katoenen doeken , van welke hij er
een' op den grond fpreidt en er hen -op doet fappen ; met
den anderen bindt hij, hun de armen zamen . Deze doeken
behoudt hij , na de verrigte trouwing , als toegift. Alvorens
hij ze nit elkauder vouwt, heeft hij niet vergeten, daarmede
bet teeken van bet kruis over de verbondenen to maken . Deze kusfen hem daarvoor de hand , en hetzelfde worth bij al
de afdeelingen der plegtigheid herhaald . Na bet uitfpreken
van eenige gebeden, worth aan bet bruidspaar een beker met
water gereikt . Hij is bet beeld van al bet lief en teed, dat
zij voortaan met elkander moeten deelen ; en aandoenlijk is
bet, to zien, hoe ieder hunner zfjne pogingen infpanc, om
den laattlen droppel, als 'c ware den droefem des levens,
voor zijn aandeel to nemen . De priester fiert vervolgens elk
met de bruidskroon . Zij befaat nit karton met goudpapier
overplakt ; een desgelijks van goudpapier geknipc kruis is
daarop to zien . Over bet algemeen worth dic zinnebeeld des
Christendoms overal, in eene niec zeer eerbiedige overmaat,
gebezigd.
De ringen worden mede door s priesters hand aan de echtelingen toegereikc, en bet nu vereenigde paar, onder gebed
en gezang, driemaal rondom den lesfenaar, waarop her boek
der Evan.gelien opengefagen ligc, geleid . Bruidsleider en
bruldsleidfer volgen de uieuw verbondenen op dezen gang ,
die al wederom den levensgang verbeelden moet . De vlam
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der hoog opgehoudene kaarfen, welke zij dragen, waait in
den togtwind been en weder . Angflig zijn de blikken van al
de verwanten der echtelingen daarop gevestigd ; want diegeen
van beide, achter wien op dezen weg bet kaarslicht uitging,
zou vroegtijdig moeten lterven . Her zigtbare teeken der verbinding, de doek, waarmede zij aaneengehecht waren, is
hun nu afgenomen, en elk gaat op zichzelven. Bij danderden omgang wordt voor den bidlesfenaar ililgehouden . Eerst
de jonge man, daarna de vrouw, kust bet Evangelieboek

driemaal , werpt zich na lederen kus ter aarde , en raakt den
grond driemaal met bet voorhoofd aan . Tegenover her hei .
lige boek omarmen zij hierop elkander, en zijn nu voor ge-

heel bun ]even vereenigd.
De eerfle zorg van alle aanwezige vronwen is thins, de
nieuwelinge in bet kleed van haren hand to brengen , dat is
haar de vrouwemuts op te'zetten . Zij omfingelen haar, lei-

den haar ter zijde, beletten met in de hoogte gehoudeti en
uitgefpannen doeken of fchorten elk mannelijk oog , de geheimenisfen to ontwijden, waarmede zij zich nu -gaan bezig
houden . De fluijer wordt der bruid van her hoofd genomen ;
hare met vele linten gefierde haarvlecht wordt losgemaakt en
in twee kleinere verdeeld ; doze, na om her hoofd geflingerd
to zijn, worden door middel van een met goud verfierdhindfel vastgehecht ; de muss, die in eenige flreken den vorm

van een diadeem beeft en zeer geed ilaat, volmaakt ditnieuwe hoofdtooifel . Nog words zij weder met den fluijer be .
dekt . Terwijl daze verandering met de jonge vrouw gebeurt,
moec zij , zoo clerk zij met mogelijkheld kan , fchreijen . Zij
werpt echcer, wanneer zij eindelijk de kerk uictreedt, den
doek, waarin bare tranen gevloeid zijn, verre van zich .

Daarmede acht zij aile verdrietelijkheden van haar volgend
]even weggeworpen to hebben en alleen de vreugde to ge .
moet to gaan . Ware dit toch een middel, dat Reek hieldl
De bruidsmoeder ontvangt haar met zout en brood aan de
deur barer ouderlijke woning, de bruidsvader met een hei .
ligenbeeld, under betwelk zij zich buigt . De beste pals,
die in huis was, is voor de deur gefpreid . Dic moet beduiden, dat her jonge paar zachc en gomakkelijk door bet
]even moge treden .
De bruilofcsdisch is met veal varkensvleescb, gevogelte,
met melk en witte kaas, met hard fuikergoed en noten be .
get, en nog overvloediger met den geliefden brandewijn,
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Hier komt de donkere zijde der Rusfafche feestmalen weder
to voorfchijn . Wanneer de vader der bruid zich zoo veel
van dien beminden drank heefc aangefchaft , dat bet gezelfchap op de plaacs blijft liggen en eersc op den tweeden of
derden dag tot bewustzijn terugkeert, om weder to beginnen
waar men bet gelaten heeft, alsdan hoort men den lof : dat
was eene welingerigte bruiloft ! Even zeer ftrekt bet aan
bet feest tot eer , wanneer de grond der kamer , als pok bet
plein voor bet hltis , geheel met notendoppen overdekt ziju .
Terwiji de mannen drinken, vermaken de vrouwen en
meisjes zich met zing en dans . Zij fcharen zich in eenen
digten kring, binnen welken twee barer zich bewegen . De
pasfen, welke deze maken, worden door de overigen met
handgeklap op de maac en met meestal voor de vuist gedichte liederen begeleid . De tweede dag wordt, eer nog de
mans to diep in bet glas gekeken hebben, met rijtogtjes begonnen . Vele hunner kleine wagens worden met wapperende
doeken behangen , de manen en flaarten hunner boritelige
paarden, nevens hec flroo en de klisfen, die er in verward
zijn, met bontkleurige linten doorvlochten . Zoo jaagc met
luld gejuich bet bruiloftsgezelfchap door verfcheidene dorpen . Op den derden dag trekt bet jonge pair naar den vader
van den bruidegom . De vroltjkheid is uit, en bet ernftige
leven begint .
Rijke goedbezitters trouwen hunne armfle onderdanen bij
dozijnen tevens uit . Zij zijn gewoon, aan hunne dochteren
en zonen verjarings- en naamdagsgefchenken met menfchen .
paren to doen . Te dien einde worden zoo vele jonge meisjes en knapen, als de beer verlangc, door deszelfs beambten
tegen eenen bepaalden dag op bet clot ontboden, aldaar op
bet binnenplein ten coon gefteld, bekeken, en hun verlof
gegeven, zonder verwiji een' levensgezei to kiezen . Zelden
blijft een meisje over ; elk vindt de zijne, zonder twist of
moeijelijkheid. Het benoodigde- huwelijksgodd wordt aan deze arme lieden door den beambte, ten deele ook door de
gebiedfter zelve, geleverd. Ook hiertoe is de tijd eener
week toereikend .
De jonge man ontvangt een' dier kleine wagens, aan welke alles van hout en zelfs niec een eenige fpijker of ftukje
ijzer gebezigd is, voorts eene ploegfchaar, een paard, eene
bepaalde hoeveelheid grain tot zaaikoren, een kaftan van
grof grijs liken, een ku/shak, dat is een lang fink wollen,
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katoenen of zijden flof van ligte kleuren , met hetwelk hij
den kaftan omgordt, eindelijk een paar laarzen en een' hoed .

De geheele kleeding zal bezwaarlijk meer dan vijfentwintig
koperen roebels (tusfchen de f 11 en f 12) waard zijn . De
bruid bekomt flechts alle flukken tot een volledig pak kleederen, waartoe insgelijks laarzen behooren, welke de Rus-

fsfche

vrouwen liever dan fchoenen dragen . De laarzen behoeven haar niet to pasfen ; zijn zij , gelijk doorgaans , to
ruim, dan wikkelen zij allerlei lappen om hare van natuur
kieine voeten, tot dat zij de laarzen vullen . Linten, bonte

kralen, ringen en oorringeft mogen even weinig ontbreken,
als ook niet een kaftan van grijs taken, die, hij moge naar
zoo lomp eene fnede vervaardigd zijn als hij wil, evenwel
bet fchitterendfle iluk is van alles , wat zij krijgen . Zij
kunnen niet ophouden hem to bekijken, aan to doen en elkander weerkeerig daarin to bewonderen .

Goedaardige gebiedilers zijn gewoon, wanneer zij deze
zes of twaalf bruiden in bet bad gezonden en haar den nacht

op bet Plot hebben laten doorbrengen, hear op den morgen
van den brulloftsdag elgenhandig op to tooiien . De volksdragt der Rusfrnnen doer zich in dat geval bevalliger voor ,
dan wanneer zij die zelve aantrekken . De plegtigheden bij
bet trouwen zijn geheel en al dezelfde als bij een enkel
paar, met dit eenig onderfcheid, dat bet er bijua fabrijkmatig toegaat . De verrigting van bet mutsopzetten gebeurt in
een nabij de kerk gelegen hula met digt behangen venders .

Jonge, ligtzinnige mansperfonen of buitenlanders, die toevallig bij den goedbezitter aanwezig mogen zijn, veroorlooven zich hierbij wet eens menige, de gebruiken kwetfende fcherts . Al de paren trekken, door hunne ouders
en bloedverwanten verzeld, weder naar bet beerenhuis, waar
gedurende bet fraaije jaargetijde tafels in de open lucht gedekt en met hunne lievelingsfpgzen en dracken rijkelijk bezel zijn . De bedienden en koks van bet hula zijn daarbij
werkzaam . Een driemaal herhaald hurrah , ter eer van bet
hula des landheers aangeheven, belluit bet maal . leder jonge
man tilt alsdan zijne wederheift op den hem gefchonken wagen,
rijdt eenige malen bet balkon voorbij , waarop bet gezin van
den beer getuige van bet bruiloftsfeest geweest is, en vervolgens al juichende near de hut zijner vaderen .

De plegtigheden bij bet trouwen en de wijs van huwelijksaanzoek verfchillen Met alleen in itad en laud, maar zijn
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ook in de verfchillende Gouvernementen onderfcheiden . In
de hoofdileden, met name to Petersburg, brengt eene openbare wandeling op eenen bepaalden dag de huwbare maagden
ter bezigtiging . - De beroemde wandeltogt to Catharinenhof op Hemelvaarcsdag fticht vele huwelijken . Niet dat men
elkander daarbij juist leers kennen ; bet komt er flechts op
aan, dat men zie en gezien worde . De in de hoofdlanen
wandeiende menigte vrouwen en meisjes is zoo groot , dat
zij' niet gaan, mnar letterlijk door de volgenden voortgefcho'ven worden . De jonge lieden, die gekomen zijn om
eene keus to doen, flaan ter wederzijden van den weg. De
hoogere flanden bewegen zich in rijtuigen of to peard door
de zijlanen . Het behoort tot den goeden toon, op then dag
naar Catharinenhof to rijden . Nieuwe toiletten en nieuwe
equipaadjen warden er insgelijks ten toon gefteld .
Heeft, onder de too frail en modern mogelijk opgetooide
dochters van ambtenaars en kooplieden, een huwelijkskandidaat her meisje gevonden, waaraan hij hart en hand zou
willen bieden, zoo words haar dit des anderen daags door
een zinnebeeldig teeken ; hetwelk eene vercrouwde vrouw
haar overbrengt, verkondigd . Dit teeken befaat in een
doosje met pomade en een ander dergelijk met blanketfel .
Words dit gefchenk aangenomen, zoo mag de vrijer hoop
voeden . A.isdan kan hij her wagen, perfoonlijk bet huls
der ultverkorene to betreden ; zijn bezoek is door de vertrouwde aangekondigd . Komt hem bet meisje zijner keus
reeds met wangen, hooger gloeijende door bet gebruik zijner given, en met daarvan glimmend haar to ge,moet, zoo
kan hij met een vol vertrouwen op de verhooring zijner wen .
fchen rekenen.
Te Petersburg inzonderheid, waar bet volkseigen zich
meer en meer uitwischt, beweert men, dat deze gebruiken
allengskens voor kiefcher zeden plaats maken ; niettemin
brengt de overhaasting, met welke doorgaans de huwelijken
gefloten worden, ook daar niet zelden treurige voorvallen
to weeg . Jonge lieden veroorlooven zich ook daar, en thans
zelfs menigvuldiger dan voormaals, v66r zij nog den lust
of de middelen hebben om een eigen huisgezin to ifichten,
verbindtenisfen aan to gain en ligtzinnig weder to verbreken .
Zulk eene verbindtenis onderhield een jong Officler met
de onbemiddelde zuster van een' zijner vrienden en krijgskameraden . De betrekking bleef niet zoader gevolgen .
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Vruchteloos maande hem zijn vriend van tijd tot cijd, de
eer zijner zuster door een huwelijk to herftellen . De drin .
gendfte fineekingen, ja zelfs uitdagingen, werden met verwijzing op to verwachcen bevordering van de hand gewezen .
Middelerwijl zochc de verleider eene rijke bruid, en wees
ook nu nog de uitdaging van zijnen beleedigden vriend van
de hand . Door een fnel voltrokken huwelijk dacht hij alle
tegenkanting to verijdelen . Ook was hij reeds met zijne
ecbtgenooce op den terugweg uit de kerk naar huis ; aan
den ingang van hetzelve ftonden, volgens gebruik, de verwanten van bet jonge past hen op to wachcen . Toen echter de jonge man, nit den wagen gefprongen, zich omkeerde
om zijne bruid er uit to helpen, crof hem met eene doodelijke wond hec ftasl van zijnen gewezen vriend . Deze vlood
niet ; hij flelde zich vrijwillig voor her geregc en ontving
een zacht vonnis , wijl de lafhartigheid en flechtheid van
den vermoorden hem zeer verontfchuldigden . Dic is een
bekend geworden voorval onder bet grooc getal van die,
welke in flilte voorbijgaan .
Eene foortgelijke vrijster-tentoonflelling, doch naar landsmanier gewijz1gd, heeft in bet Gouvernement van Nowgdr
plants . In haar zestiende jaar is er bet meisje rijp toe.
Reeds twee jaren vroeger heeft zij begonnen zich er op
voor to bereiden. Gedurende then tijd is zij verpligt, zich
aan bet oog alter mans, zelfs barer naaste bloedverwanten,
to onttrekken . De inrigting der huizen maakc aldaar die af .
zondering gemakkelijker ; een planken fchot loopt van bet
midden der gemecfelde kagcbel dwars door bet woonvertrek
der familie, en deelt bet in twee gelijkelijk verwarmde helften . Het meisje boudt zich, in deze tweejarige eenzaamheid, met naaijen en borduren bezig. Hare fmalle linneu
fehorten, de fcbouderftukken en mouwen barer hemden, hare hauddoeken en beddelakens, dic alles zijn voorwerpen,
waaraan zij hear geduld en hare kunstvlijt kan oefenen . Zij
dorftik dezlvemtrodkleurig aren bordu terdien
ren en bloemen op.
Met den Zaturdag der groote vascen eindigt hare gevangenfchap . Zij words door bare moeder naar de kerk gebragt,
om er to biechten, en ontvangt den daarop volgenden zondag bet avondmaal . In de eerstkomende week worden toebereidfelen gemaakc om baar ten coon to ftellen ; hiertoe is
de volgeude zondag beftemd . Door de moeders allerzorg-
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vuldigst getooid met bet beste van hetgeen zij , gedurende
hare afzonderiag, zelve vervaardigd hebben, ftaan de meisjes op lange rijen in de kerk der plaats ; de jonge lieden,
die tot eene buwelijkskeus befloten hebben, ftaan tegen haar
over. De tempel words tot eene vrijftermarkt .
Achter elk meisje gluurt eene makelares of onderhande .
laarfter, en kijkt oplettend uit, of de blikken der tegenover ,
ftaande koopers of kiezers zich ook op de barer zorg bevo ,
lene hechten . Het hart dezer oude klopt even bang of ongeduldig, als dat van haar, wier belangen zij behartigt .
Belooft can deze de verwijiende bilk eens mans verzorging,
Ilefde, ja zelfs vrijheid, zoo knoopt bet eigenbelang van
gene daaraan de hoop op een' goeden oogst, die in bet te .
genovergeftelde geval met misgewas bedreigd zou worden.
Wit de koppelaariter to hopen of to vreezen heeft, blijkt
reeds bij bet ultgaan der kerk . Hij , wiens keus op hare
befchermeling gevallen is, zal hair naderen en haar, door
eenig gefchenk, voor zijne belangen trachten to winnen .
Naauwelijks heeft nu de in oogenfchouw genomene, mede
tusfchen hoop en vrees , haar eenzaam kamertje weder betreden, of een zacht gekiop aan hear venftertje verwittigt
hair, dat zij pier onopgemerkt gebleven is . Sidderendfchuift
zij bet kleine luikje open, waarachter bet orakel barer toekomst hair verwacht. Maar zal haar nu wel de regte man,
de naam van dengenen genoemd worden, op wien haar blik
bij bet feel doorloopen der tegenoveritaande rij bet liefat
vertoefd heeft en als door eene geheime tooverkracht vastgehouden werd? He!] u, jeugdig hart, wannee? de fluisterende item uwer fchikgodin voor bet vender u de uitverkoren geftalte befehrijft , u den naam noemt , then gij gaarne
boort 1 wanneer als 't ware Un blikfemflraal beide harten in
vlam gezet heeftl Het uur der vrijheid heeft voor u gefia .
gen ; aan de hand desgenen, welken uw hart op de heilige
plaats gekozen heeft, zult gij die plaats weidra weder betreden ; dear eat de priesterlijke zegen u can den man ver .
binden, met wien gij den levensweg zoo gaarne bewandelen
wilt ; een lentetuin vol bloemenpaden ontiluit zich voor u .
Maar wee 1 eene winterwoestenij of eene nieuwe, gevangenis
opent zich voor u, wanneer uw hart van hem, die u genoemd wordt, niets weet, wanneer bet op zijn aanzoekgeen
antwoord beefs . Even gelljk gij droevig bet kleine fchuifvenfter fluit, zoo fluit zich op nieuw voor een jaar lang de
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deur van uwen kerker. Nog eenmaal moet gij beginners to
weven en to borduren . Reeds doer gij dic met minder blij .
den moed ; zorgen en tranen zullen uwe oogen daarbij menigmaal verdonkeren ; en is eindelijk de met tranen bevoch .
tigde draad van her lange jaar afgehaspeld, verfchijnt de
vurig verlaugde, vrijheid belovende dag ten tweeden male,
met welk gevoel moogt gij , verjaarde bloem, dan wel in dd
rij van jonge knopjes flaan, die voor bet beluste oog der
befchouwers datgene nog befchaamd verbergen, war een
jaar vol zorgen flechts flaauw op uwe wangen, in uwe geitalte ontwikkeld heefc I Tweevoudig wee echter , als ook
deze dag voorbijgaat, zonder dat de regte, zelfs wel misfchien zonder dat iemand doer aanvragen , of hij u bevallen
heefc ! Wel is waar, beginc nog een tweede genadejaar ; maar
donkere, zware wolken trekken over hetzelve been ; uit den
kringdergne,to welk gijbehort,fijgenowedrsitorn
men op ; reeds vertoont zich her voorfpook der verachting ,
die u wacht , avanneer ook de derde dag der tentoonftelling
voor u zonder gevoig voorbijgaat. Gij zijt verloren, voor
geheel uw ]even zijt gij ter eenzaamheid gedoemd .
Vrouwenkloosters bieden, wel is waar, eene wijkplaacs
voor deze niet gekozenen ; maar zulke kioosterlingen bren .
gen haren zielebruidegom een verbitterd hart . De van hare
hooge, ftijve, naar den bol van eenen manshoed gelijkende
muss, nederbangende fluijer verbergc de groeven niec, welke
wrevel over verijdelde wenfchen, ja zelfs nijd, in her vroeg
verwelkte aangezigt gegraven hebben . Her voorkomen dezer geestelijke zuscers is doorgaans onaangenaam, zelfs terugitootend . Daar tevens gebrek aan alle verftandelijke befchaving bij haar heerscht, daar al hear weten en godsdien .
ftigbeid zich tot de kennis en waarneming van uiterlijke
ceremonien bepaalt, en de ftrenge oefening derzelven ligcelijk bet geloof aan hare heiligheid doer ontftaan , zoo maakt
zich daarenboven meestal eene onverdragelijke trotschheid
van haar meester .
Vele dier over her hoofd geziene, of uit eigene keus
hetgeen toch zelden bet geval is - ongehuwd geblevene
meisjes, verlaten, wel is waar, den kring barer verwanten
niet, maar zijn en blijven er her voorwerp eener verachting,
welke haar nog her laatfte overblijffel van zedelijke waarde
ontneemt, die ook de in lagen stand geborene vrouw kan
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bezitten. Zij zijn, behalve in hare kamertjes aan haar weef_
getouw, voor bet leven onbruikbaar.
(Het vervolg en Plot in het andere No .)

HERINNERINGEN AAN EEN' TIENDAAGSCHEN REISTOGT LANG .S
DEN RIJN, IN SEPTEMBER

Wij

1838.

(Vervolg van hi. 343.)

zijn to Rolandfeck aangekomen . Wij ftaan verftomd
over de hooge, dreigende bergrurne, teregt de hoek van
R o L AND heetende , want als een puntig voorgebergte fteekt
de iteile rots, op welker top zij ftaat, naar de rivier vooruic. Daar zuchtte in den ouden riddertijd held R O L A N D
om zijne geliefde ; hij had, verbeeld u f die Engel al den
dag in de diepte voor zich , maar kon niet tot haar genaken, haar zelfs niet to zien krijgen . Te weten , tot zijn
ongeluk was hij eerst lang na de andere krulsvaarders nit
her heilige land teruggekomen, en moest nu hooren, dat
zijne jonkvrouw, voor den drang van hare aanverwanten
bukkende, zich in bet klooster op her eiland Nonnenwerth,
vlak voor den berg in den Ran liggende, had begeven . Om
der voorbarige hare ontrouw gevoelig to verwijten, en de
gedachtenis derzeloe tot de nakomelingfchap over to brengen, fticht zich de Ridder een kasteel, van waar hij elken
morgen op de cel zijner rampzalige-non nederblikc, die van
hare Ode met vruchreloos naberouw her trotsch gevaarte
boven haar aanftaart . Doch zijt gij op de legenden en Sagen wegens de door mij bezochte of en pasfant geziene
ruinen belust, lees dan - want ik zal er u bier geene meerdere, die alle lang zoo romantisch niet zijn als deze, gaan
opdisfchen - een onlangs uitgekomen werkje van w H I T E ,
the ruins of the Rhine, their tales and traditions . Maar gij
houdt, niec waar? nog vrij war meer van de ontvouwing
der groote gewrochten van de almagt des Scheppers, en aan
de andere zijde van belangrjjke reisavoncuren . Nu , zoo
beijver ik mij dan, om ook in bet laatfte gedeelte van mijn
journaal hierop bijzonder to letten . Daar komt mij al aanfionds eene ontmoeting voor den geest , op zichzelf wel geheel niet van de zeldzaamflen , maar die Loch un •e opmerk-
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zaamheid boeijen zal , wiji zij voor mij eene aangename verrasfing was . Vol van onuitfprekelijke gewaarwordingen bij
den aanblik van alles, war ons bier omringde, gaan wij
den trap van ons logement op , en -- de eerfte , die mij
aldaar in den weg treedt, is een aangehuwde bloedverwant,
de Heer V A N Ii
dien wij to Dusfeldorp to vergeefs
aan zijn huis opgezocht hadden, daar hij met zijne van daar
oorfpronkelijke Frau liebjle eenige weken in dit Elyftum was
gaan doorbrengen . Na lange verwijdering toch dadelijk mij
herkennende , begon hij , de half verduitschte man, tot mijne
bevreemding, met to betuigen, dat bet hem foms zdd veel
moelte gaf, om her regte Hollandfcbe woord to vinden, als
ik gevoelde, dat mijn geval was met hetHoogduitsch . Doch
ook bier zag ik, dat de moedercaal door her gefprek met
landgenooten over geliefde vaderlandfche onderwerpen terftond wedr gemeenzaam wordt . 1k hoorde mijnen Rotterdammer, nog even vlug als voorheen, in den tongval zijner
vaderftad kouten ; en, hoe ingenomen ook met her betoove.
rende van de natuur en de aangenaamheden dei gezelligen
]evens in zijn vrijwillig gekozen tweede vaderland, ja zelfs
nu niet meer VAN, maar v o N x
heetende , terwijl
men hem om dat woordeken voor zijnen naam daar vrij algemeen voor eenen adellijken Heer houdt! - toch fprak bij
nog met groote hartelijkheld van onze groene beemden, en
ftrekte mij tot een versch voorbeeld er van , dat bet Nedrlandsch bloed elk, wien bet hart welgepiaatsc is, steeds
krachtig door de aderen bruist, al is bet ook, dat hij overigens met eenen vrijen, kosmopolitifchen geest kan zeggen
patria ubi bene! Wij hadden van dit zamentreffen her bijkomend voordeel, dat onze onvermoeide beklimmer dezer
fteilte en der naburige boogten ons In den tempel der na .
tuur, dien wij met eene eerbiedige huivering ingetreden waren, eenigzlns orienteerde, en den gefchiktilen weg naar
boven aanduidde, om van onzen ftouten klim her meeste
genot to hebben . Hier en daar in de helling des bergs ,
tusfchen bet kreupelhout en in grotten , ontmoeteden wij
aemechtige wandelaars, en op den top weder anderen, wien
als op bet gelaat itond to lezen : war is Gods fcbepping
fcboon ! Dat woord, Amice ! uic her Dagboek van L. C .
W . hebt gij eens zoo treffend gevonden : ,, Heden pond
mijn vriend N . gelaarsd en gefpoord voor mijne oogen . Ik
ga Duitschland, Zwitferland, Italie, Frankriik zien, zeide
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hij , en denk over Engeland weder t' huis to koinen . - Als
gij uwe gezondheid en een goed geweten terugbrengt, antwoordde ik, zal ik u geluk wenfchen . Ik nam daarop mijn
dagboeK en fchreef cot mijne herinnering : ik reize naar de
ecuwigheid!" Nu, als gij dan de fituatie op bet eenige
Rolandfeck aanfchouwd badt , gewis zoudt gij een' anderen
Schrijver in diep gevoel des barren hebben nagezegd : „ Is
deze aarde reeds zoo fchoon , o God 1 hoe heerlijk moet
dan niet uw hemel zijn !"
Wanneer men op die plekjes
ftaat , die bet ons gebeuren mogt to becreden , dan verflaat
men bet zoo regr, waarom de oudheid de hoogten der aarde
tot de plaacfen koos, om van daar bet harte hemelwaarts
to heffen, ja waarom wij zelfs den Eeniggeborenen des Va .
ders dikwijls op fle bergen aantreffen, en hij van een' der
fchoontten des lands opvoer naar de woningen der ontter.
felijkheid !
Na dan deze zielverrukkende tooneelen op den linker oever genoten to hebben, dankren wij onzen Kutfcher af, en
huurden den veerman van eene der Kahnen, die bier Reeds
gereed liggen, om ons naar de overzijde to roeijen , bij een
gehucht onder bet dorp Honnef, aan den voet van den Dra.
chenfeds. Ook dit was een verrukkelijk wacertogtje . Wij
voeren bier een eindweegs ftroomaf in hetzelfde vaarwater,
dat wij in den avond van dezen dag met bet dampfchip weder hoopten op ce floomen .
Hoe vriendelijk lacbte ons
Nonnenwerth aan, waar nu , in plaats van bet oude klooster, een fraai logement Nat!
De Gasthofe zijn in deze
oorden over her geheel de gebouwen, die zich bet defcfgst
en bevalligst voordoen : een gevoig van bet drukke reizen
aan den Ran door allerlef, meest welgeftelde en dikwijls
voorname vreemdelingen .
Wij hadden niet noodig op bet
eilandje, waar wij vlak bij langs fcheerden , voet aan wal
to zecten, daar bet in zijne geheele uicgeftrektheid voor ons
lag, en meer aan zijne zeldzaam fchoone ligging, dan aan
zichzelf zijne vermaardheid to danken heeft . Wij reikhalsden naar de in al hare heerlijkheid voor ons Raande Drakenrots. Zij is niet de allerhoogfe, maar de fchoonfe en merk .
waardigfte van al de toppen van bet Zevengebergte ; maar,
ik verzeker u, men meet bet klimmen gewend zijn, om
haar, vooral van gene zijde, die wij opkwamen, to befijgen ; en wilt gij bet ons to eeniger tijd nadoen , ik raad u
dan, om ook eerst op de Gelderfche heuvelen, of elders,
MENGELW. 1839 . No. 8.
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402

IIERINNERINGEN AAN EEN' REISTOGT

u een weinig in deze foort van beweging to oefenen . Niet
zonder verbazing ftaarden wij onzen fchuitevoerder, nu on .
ze leidsman en pakkedrager geworden, aan, hoe hij , met
al onze goederen beladen , toch Aug voor ons uitging , en
nog telkens zijne welfprekendheid aan ons uitkraamde, uitgezonderd op ddne plaats van reeds aanzienlijke hoogee, die
bijzonder fteil was, en waar men werk had, om op de been
to blijven . Eindelijk waren wij, na reeds onder bet opklimmen regts en links onze blikken in de diepte geworpen
to hebben, tot bet plat genaderd, waar een monument voor
eenen edelen vaderlander,, voorts een goed logement en een
pair kleinere woningen ftaan, en wij een gewemel van allerlei welgekleede menfchen vonden, alsof bet kermis was
op den Drachenfels. Ons verlangen was zoo groot, out
bet hoogfte punt to bereiken, en daar de ruine van bet oude
ridderilot van nabij to befpieden, dat wij , zoodra de van
zesfen klare Fiuhrer onze bagaadje aan den waard in bewaring gegeven en een' Schnapps gebruikt had, ons terftond
weder, onder zijn geleide, op marsch begaven, en, na nog
mum 30 voet hooger geftegen to zijn, her gewenschte doel
bereikten . Wit wij bier zagen ? Neen , ik zal bet, om de
genoemde redenen, niet ondernemen u of to fchetfen l Wij
gingen, dit moet ik er toch van aanftippen, door een' naau .
wen doorgang tot in de ruine, op den rand des afgronds,-ais ik er bier, bij de kagchel gezeten, weder regt inkoom ,
gelidus fubit osfa tremor ! -

waar in dat oogenblik volgde ik zonder wijders mijnen , met
dergelijke duizelingwekkende gezigten vertrouwden voorginger. En daar ftonden we nu met ons beiden midden in
de bouwvallen van her overoude kasteel ! De enkele hee .
ren, die met hunne dames tot bij dezelve doorgedrongen
waren, wierpen jaloerfche blikken op ons . Het huiveringwekkende van bet tooneel werd nog verhoogd door her verhaal van onzen gids, hoe vbbr geruimen tijd een Bonnfche
fludent , nadat zijne commilitonen reeds weder naar beneden
gegaan waren, de ruine zelve was opgeklauterd, maar, zoo
als bet gaat, tegen bet afitijgen als tegen den dood opziende, zich gered bad door zijnen toeftand met potlood op een
fink papier to fchrijven . DIE met iets zwaars belast naar
omlaag geworpen hebbende, werd her gelukkig door de lie-
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den van het logement gevonden, die hem daarop met behulp
van ladders er weder afbragten . Al dit ontzaggelijke en
fchrikbarende, waar dan de Draken-historie ten overvloede
nog bijkomt, werd intusfchen door den indruk afgewisfeld,
dien de menigvuldige grooce en aanmerkelijk hoog foms ge .
ftelde naamteekeningen op deze oude fteenklompen bij ons
voortbragten . Het is of men , vooral op de'zen beroemden
bergcop , zijndn naam eene foort var. onfterfelijkheid heeft
willen bezorgen , en onwillekeurig dacht ik
Nomina Jlultorum cet.

en : it n'y a qu'un pas du fublirne au ridicule ! Het was
eene invallende gedachte, zeg ik, die fk in geenen deele op
deze ganfche mij onbekende menigte van fcribenten wil heb .
ben toegepast . Den engen pas naast de fleilte gelukkig,
doch, zooveel mij betreft, niet zonder eene foortgelijke gewaarwording als die des Duitf, :hen Akademieburgets op zijne
hoogte, weder doorgekropen zijnde, verwijlden wij niet lang
op den bergrug, dien ik zoo even aangeroerd heb ; hoewel
daar bij dat Gasthof plekjes waren, waarop wij gewenscht
zouden hebben , na eene korte rust in re o R p x E U S armen ,
A U R 0 R A bij hare wederkomst to verwelkomen : maar wij
hadden noodig, v66r de avondfchemering de wandeling tot
daar to volbrengen , waar wij ons weder in de ftoomboot
begeven zouden . De andere zijde derhalve van den berg,
die nog fraaijer en door langzame helling veel gemakkelijker is, afdalende, werden wij van nieuws onthaald op de
heerlijkfle natuurfchoonheden . Te gelijkertijd vermaakte ons
het gezigt van vele fraai gezadelde ezels , waarop Engelfche
ladies met haar kroost, alsook enkele heeren, wie de pasfive beweging beter dan wandelen voegde, zich langzaam
lieten voortrijden . Om kort to gaan ; onder de verhevenfle
en tegelijk genoegelijkfle gewaarwordingen, kwamen wij to
half 7 in het reeds boven om zijne gelukkige ligging door
mij geroemde fiedeken Konigswinter, waar wij , na ons behoorlijk gerestaureerd en onder aangenamen kout, ook met
het aanwezige gezelfchap, wat uitgerust to hebben, nevens
een groot gedeelte van hetzelve om 9 ure in het Dampffchif
plaats namen .
Welk eene afwisfeling van tooneelen I Over dag gereden
en de bergen beklommen ; den nacht op eene loomboot
D d 2
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doorgebragt ! Hierin evenwel zou ik u niet raden ons na
to volgen, zoo gij anders over genoegzamen tijd ce befchikken hadt, dat nu bij ons bet geval niet was . De kajuit dezer vaartuigen is wel, fchoon niet voor nachtverblijf opzettelijk ingerigt, toch uitnemend gemakkelijk en tot bet genot
van den flaap uitlokkend ; maar, zoo als bet dikwijls gebeurt,
wij vonden al de beste plaatfen door onze medepasfagiers
ingenomen . Uit bet paveljoen verfchafte mij de conducteur
loch twee cabouretjes , waarop ik mijne beenen plaatfende ,
zdd nog eene gefchikte liggende houding kon aannemen, en
na de groote beweging van den dag eene zoete nachtrust
genoot . Maar mijn goede B . beeft tot 5 ure op bet dek
gebivakkeerd , daar met de beambten van bet vaartuig over
bun vak geredeneerd, en voorts been en wedr geloopen,
alsof hij de hondewacht had! In den vroegen morgen vernam ik , wat heerlijke tooneelen , alles verre to boven gaan .
de, wat we in de vaart van Keulen naar Bonn nog gezien
hadden, hij , met zijne zeemansoogen , midden door de duisternis been, aan de wederzijdfche oevers van den ftroom
had mogen ontdekken . In gefpannen verwachting dus van
bet fchoone , dat ons op de terugreis , en ook op den volgenden dag bij de verdere opvaart, verbeidde, kwamen
wij den
14 Sept ., 's ochtends ten 5 ure, ce Koblentz. Wij dachten
in bet Gasthof zum Riefen onzen increk to nemen ; maar die
Reus zelfs kon ons in zijne calrijke vertrekken niet opnemen, daar reeds alles bezel was . Beter flaagden wij in bet
daarnaast, voor de Rijn-brug, tegenover Ehrenbreitftein
gelegene Hotel de belle vue. De kommisfionair,, die ons
naar eene der voorkamers op de vierde verdieping geleidde,
zeide ons , toen wij daar eindelijk aankwamen , wat hij misfchien dikwijls bij dergelijke gelegenheden zegt : ,, Eh biers ,
Mesfieurs 1 ne trouvez-vous pas, que c'est ici tine belle vue" ?

Nu, de man had her volkomenlte regt, en diep gevoelden
wij then ganfcheu dag de gepastheid der benaming, aan deze
niet alledaagfche herberg gegeven . En toch hebben we niet
gemerkt - bier evenmin als elders bij fchoone liggingen dat voor bet genot van bet majestueuze gezigt op Ehrenbreit_
heirs onze rekening veel zwaarder belast was . Weldadig
was , inzonderheid voor mijnen nachtwandelaar, de eerfte
verrigting, waartoe wij ons bier begaven , bet uitftrekken
nnzer . door bet voorafgegane in de laatfte 24 uren vermoeide
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ledematen op bet zachte donsleger, waar wij gelukkig nog
de bedgordijnen vonden , die ons later to Frankfort reeds begonnen to begeven ; gelukkig, zeg ik , wij l A u R o R A reeds
lang bij ons door bet venfler keek . Neen, bet is toch niet
apes goad , wat er blinkt ! Gij weet misfchien de reden
niet, evenmin als ik bet toen wist, waarom men in genoemde clad, en verder op, die bij ons als onontbeerlijk befchouwde middelen ter bevordering der nachtrust niet meer
aantreft, en in de logementen aan deze zijde altijd witte
gordijnen heeft. Het is om een affchuwelijk infekt, welks
zwarte ligchaam op de lichte ilof des to gemakkelijker ontdekt zal worden ! Men moec in nieuwe huizen zijnen intrek
nemen, wijl oude bet meest door dit afzigtelijk gefpuis
bezel zijn .
Ben ander gevoel, dan 't welk ik door deze, misfchien
Wet geheel nuttelooze uicweiding, in uwen geest opwekke,
bezielde bij bet ontwaken den onzen . Daar roept B . , van
zijn ledekant naar buiten ziende, met geestdrift, terwijl hij
nit hetzelve fpringt , de woorden, door H E L M E R S van den
reiziger aan den Rijn gebezigd, uit :
Van Ehrenbreltftein's top zlet elk zijn flangenloop,
En groet hem van die hoogte als hoofdvloed van Euroop

!

Hier dan reeds, waar bet trotsch gezigt der onwinbare vesting zulk een' geweldigen indruk op bet gemoed maakt,
konden wij berekenen, wat bet zijn zon, als wij ftraks die
hoogte zelve beklommen . Wij befloten daarom dit v66r alles to doen , en in bet overige van den dag , onder meer ander, ook eene tournee naar Ems to maken . De Heer H o c n E
voorzag ons onder bet Friihfliick van de lieve afbeelding
zijns logements met deszelfs ongemeene omgevingen ; en wij ,
na de onderfcheidene Zeitungen en .Tournaux doorfnuffeid,
en ook nog een belangrijk discours op bet papier met een'
doofflommen Franfchen landfchapsfchilder gehouden to heb .
ben, flelden ons in beweging, om bet gewenschte doel to
bereiken . - De brug, die naar bet rotsgevaarte henen leidc,
in eene kromme lijn zich van Koblentz naar bet fladjeEhrenbreit/lein uitflrekkende, is door hare aanzienlijke lengte, bet
druk gewoel van voetgangers en rijttiigen op dezelve, en
bet fchoone uitzigt op land en water, reeds op zichzelve
opmerkenswaardig ; meer wat was dit, ja apes, wat we tot
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nu toe op onze reis gezien hadden, nog in vergelijking van
het in zijne foort eenige Ehrenbreitjlein! Men komt door
het ftedeken van then naam, 'cwelk, even :1s alle, die wij
doortogen, op eene breede fchaal aangelegd is, niet dan
fpade aan den voet der rots . Hier bewondert men den breeden en fteilen weg naar boven, ziet met verbazing nu op .
dan wear nederwaarts, met name ook naar bet been en we .
der rijden der vrachtwagens, die kunstmatig in hunne vaart
gettuit moeten worden, of loomelijk zich naar boven bewegen . Wij fchuilen fours onder de gewelven en poorten, die
we door moeten, voor den ftortregen, die, gelijk ik reeds
vroeger aanroerde, ons bier juist overviel en den gezigceinder benevelde ; wij komen, al hooger en hooger flijgende,
aan bet verblijf van den Kommandant der vesting, den Kolonel S T o s C H ; erlangen ons toegangsbiljet, en gaan daar.
mede, toen wij den top des bergs, voor eaercitien e nz . b e .
ftemd , bereikt hebben, regt op den fchildwacht aan, die
ons naar een' Officier wijst, wien wij hetzelve overhandigen .
Van hem ontvangen wij een' Onderofficier tot geleide, aan
wiens gefchikcheid voor deze dienst wij eene naauwkeurige
en omflandige uitlegging van alles, wat uit een krijgskundig
oogpunt als anderzins hier belangrijk is, to danken hebben .
Hij wijst ons de andere vestingen in den omtrek van Koblentz
aan, de forten Alexander en Frans, de Klemens- en Napoleans-bronnen, de brug over den Moezel, daar, waar deze
rivier zich in den Ran foort ; voorts de rurnen Stolzenfels en
Lahneck, bet ftadsflot, de oude burgt, bet Cafano, theater,
eenige kerken, en andere, zich trotsch boven de huizen der
flad verheffende gebouwen . Maar meest van alles boeit ons
de verwonderlijke hoogte, waarop wij ftaan, en die hij ons
zoo verre rondvoerr als zulks vergund wordt. Wij hooren
met beiangftelling, hoe hier 2000 man garnizoen ligt, welk
getal bij eene niet to verwachten belegering tot 13000 kan
worden opgevoerd ; wij ftaan huiverende flit voor de ftaatsgevangenis, waarin zich thans een vijfcal belangrijke gedetincerden bevindt, zoo als de zoon van den bekenden Generaal G N E 18 E N A u, die door de genade des Konings afflag
van eenige jaren op zijne zware gevangenisftraf heeft of zal
ontvaugen, en een Engelsch Edelman, wijl zijne Lordfchap,
toen de policie omtrent zijnen relspas bedenkingen maakce,
cegen haar opftond en ze grovelijk beleedigde! Ja, zoo
zijn de Engelfchen! mompelde B ., die door veelvuldige
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aanraking die Gentlemen nader kent ; en wij verblijdden er
ons zonder zelfverheffing over, dat wij, terwiji onze pasfen
flrikt genomen ook niet in optimd formd waren, bij een mogelijk pourparler deswege, ons als handelbare Hollanders
houden en gedragen zouden . Eene velrasfing verbeidde ons
nog bij bet verlaten der vesting : een foldaat van bet ftrafbataillon biedt ons , op bekomen 'verlof van onzen leidsman,
elk een' aardigen ring ter gedachtenis aan, waarop de naam
EhrenbreitJlein to lezen fast .
Regt voldaan over ons onbetaalbaar vermaak, 't welk we
evenwel gratis , voor flechts eenige fooijen , genoten , dialden wij af ; ik nog daarenboven mij in bet denkbeeld verlustigende, dat Kapitein B . nu ook eens, tusfchen de gefchutpoorten van EhrenbreitJlein, op zijn terrein geftaati
bad , gelijk ik een pair dagen vroeger in de Akademieftad
Bonn . En bier begon nu weder een genot, waarvan wij
beiden evenzeer en volkomen ons deel kregen , de wandeling
door bet aanzienlijke, iuchtig en bier en daar prachtig gebouwde Koblentz, -- want bij hetgeen wij , op onzen terugtogt naar die flad, in Nieder-Ehrenbreitflein al zagen,
zal 1k, om niet to uitvoerig to worden, u maze Diet ophou.
den . Maar Koblentz mag ik Wet zonder loffelijke vermelding
verlaten ; to minder, omdac gij ligt een gering denkbeeld van
deze plaits hebc, zoo gij er niet meet van zaagt en hoor .
det, dan die botte maar fterke vrouwen, die, met hare potten en pannen op bet hoofd, jaarlijks Vriesland afloopen ;
of de fchepelingen, die, met de lading van dit aardewerk
den Rijn afgezakt' zijnde, hunne ligte vaartuigen to Sneek
en elders voor brandhout verkoopen. Een onderzoek in loco
moet er gedaan worden, om zijn oordeel over dezen zetel
van een Pruisfisch Opperregeringsprefidentfcbap anders to
wijzigen . In bet koffijhuls bij F A T T L E It erholen wir uns
ein wenig wit Kirschwasfer, eene cigaar, bet zien naar het
biljart , bet nader lezen der couranten ; en daarop wordt ons
fchoonheidsgevoel geflreeld door bet aanfchouwen der hoofdflraten, die wij doorkruifen, en flaan we nog meer opgetogen , toen wij buiten de poort onze oogen over Rijn en
Nloezel, over bergen en landouwen laten weiden . Vermoeid,
maar in vrolijke gemoedsftemming, laten wij ons bet dindtje,
dat we tegen half 6 voor ons doen aanregten, wdl fmaken,
en gaan daarna alweer eenen Spatziergang doen, en wel
thins buiten de poort, die naar de Moezel-brug leldt, waar
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de vereeniging van beide, bij de liefhebbers des Duitfchen
wijns zoo aangename gedachten opwekkende rivieren, ons
wederom nieuwe pleafures of imagination bereidt .
Gij denkt : de dag is nu gedaald , en dus de bedoelde Abflecher nach Ems er bij ingefchoten. En inderdaad , bet
overfchoone, dat we bier vonden, deed ons tot bet verlies
der kennismaking met die badplaars befluiten ; to meer, om .
dat we toch bet beroemdfle aller lustoorden van then aard,
Wiesbaden , in her oog hadden . Gij kunt intusfchen ook uit
deze otnaandigheid proeven , dat ik inijne rede niet met to
veel zeggende epitheta kruid, wanneer ik bet bier en elders
door ons geziene doorgaans lief, fchoon, ja verrukkehjk en
zielverheffend noem . De gezigten boe1jen inzonderheid den
Nederlander op eene onwedrflaanbare wijze, door hunne
sftiwijking van 't geen bij op zijnen vlakken bodem ontmoet ;
ja war meer is, zelfs als men twee- en meermalen de R~nftreken bezocht heefc - ik heb bet uit den mond van deskundige en fmaakvolle reisgenooten - dan nog aanfchouwc
men die oorden telkens wedr met nieuw genoegen . Trouwens die is her kenmerk van her waarlijk fchoone, dat bet
nook vermoeir of verveelt . Doch war ik bier zeg, is inzonderheid toepasfelijk op de cooneelen , die ons den volgenden
dag ziel en zin zouden betooveren . Eene flad toch , hoe
fraai gelegen en gebouwd ook ; eene brug, hoe reusachtig
en kunflig, en twee rivieren, hoe liefelijk ook daarhenen en
in elkander vloeijende, kunnen dat niet op gevoel en phantafre uicwerken, war her enfemble der gezigten doer, die de
vaart van Koblentz tot Bieberich en verder oplevert . Men
noemt reeds eerie der ftoutfle partijen op bet gelderfche Rozendaal, de- Zwitferfche partij : met hoeveel regr mogten dan
fommigen van onze Dampffchi$s-Gafdhrten de tafereelen, die
ik nu ga fchetfen, als Zwitfersch, ja als de Zwitferfche bier
en daar overtreffende, roemen! Vergun mij bier echter twee
dingen : vooreerst, dat 1k, onder eene flesch Frauenmilch,
in her Talon van ons Hotel, bij een talrijk gezelfcbap, mij
war verpooze ; en daarna, op de verhevene flaapkamer, van
den balfem der natuur nog langer en beter genot hebbe, dan
in den voorgaanden nacht . Derhalve
Nox eras et placidum carpebant memnbra foporem ;
en inmiddels werd tegen bet krieken des daags her floom-
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(chip in gereedheid gebragt, dat ons, ten half 7 ure in den
morgen van den
15 Sept., hooger op zou voeren . War we dien dag gezien
en ondervonden hebben, ja, dat is ook al weder op een
paar bladzijden zoo niet to befchrijven ; en echter , ik voel
meer en meer, dat ik mij moet bekorten . Weet ge war ik
ga doen? Varietas delectat ; zoo geef ik u dus een klein
uittrekfel van mijn reisjournaal op deze plaats : dan ontvangt
gij tegelijk eene proeve van den eerfen indruk, then de voorwerpen op mij gemaakt hebben . „ 1-let vaartuig ," zoo fchreef
ik op den gemelden dag, , vol van Duitfche, Franfche, Engelfche nevens Belgifche, Rusfifche en andere reizigers .
Prof. S A C IC van Bonn en familie . Nuttige en aangename
redewisfelingen met onderfcheidene vreemde heefen en da .
mes ; doch bovenat rijk genot door her gezigc der verhevenfte en fraaife natuurtooneelen . Aaneenfchakeling van Route,
met eerwaardige bouwvallen bier en daar prijkende berggevaarten, gevarieerd door fchilderachtige, op korte °affanden
als Tangs den oever gezaaide dorpen en feden , gelijk OberLahnJlein, Rhens, Boppard (ik fpring een 25 k 30 tat min
bekende namen, die bier in mijn zakboekje faan, over, wijl
gij er minder aan hebt, en ze op de kaart vinden kunt) ;
voorts St. Goar, en daartegen over St. Goarshaufen, Ober-

wefel, Kaub, Bacharach„ Rheindiebach, Trechtlingshaufen,
Riidesheim , Bingen , her flot St. Johannisberg van Prins M E TT E R N I C H, Geifenheim , Oestrich, Ellfeld, Budenheir. Tusfchen St . Goar en Kaub nu en dan van de foomboot kanon .

nen gelost en op de trompet geblazen , om de echo der Bergen to hooren . Salutfchoten van den wal op bepaalde affanden, wegens bet voor de eerfle maal in de vaart komen
van ons nieuwe vaartuig, Agrippinageheeten . Half 4, aankomsc cc Bieberich ; her kasteel van den Hertog van Nasfau
opgenomen ; met eenen Eilwagen van 24 perfonen op de Imperlale naar Wiesbaden gereden ; 4 ure aldaar ; de fad bezigtigd en bewonderd, inzonderheid her Badhuis, de Kurfaal
enz . Overgang van Pruisfifche tot Nasfaufche munt . Half
7 rijtuig genomen naar Frankfort ; half 10 aldaar afgefapt im
weisfen Schwan, Gasthof met omfreeks 100 logeerkamers ."
Deze fchets moogt gij nu, wet de natuurtooneelen becreft,
met behulp van meer omfandige reisbefchrijvingen commentaridren ; want ik voor mij wit bier zeer gaarne kort zijn,
daar ik mij tot eene fchildering en ditail van de heerl}jke ge-
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zigten, die de genoemde plaatfen in bet voorbijvaren opleveren , niet bekwaam vind . Belangrijk , zeidet gij mij eens ,
is u de Homerifche Ulysfes vooral daarom, dat hij
IIoAAwv
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zoo wil ik u dan liever nog een klein proefje - bet zij fans
comparaifon gezegd - van mijne op dezen tiendaagfchen
reistogt opgedane menfchenkennis, bijzonder in bet genre,
dat voor u en mij bet meest belangwekkend is , mededeelen.
„ Ik durf wedden ," zeide ik , toen wij eenige oogenblikken
can boord geweest waren , „ dat die lange beer daar in zijne
alma-viva, met dat golvende haar en indrukwekkende gezigt,
alwedr een Profesfor is ." Glimlagchende, wijl mijne verbeeldingskrachc mij zoo ligt vermoeden deed , wat ik gaarne
wenschte, flemde B . mij evenwel, op grond van zijne nu
ook in dit vak opgedane ondervinding, toe, dat een Duicsch
Hoogleeraar er zeer wel dus kon uitzien . Terflond d aarop
zie ik een' jongen beer met dezen in druk discours . Ik fpreek
vervolgens den eerflen can . Hij noemt zich fludent in de
medicijnen can de nieuwopgerigte Akademie ce Londen . En
dus, hervat ik, is die beer, met wien gij fpraakt, misfchien
een Profesfor in uw vak ? „ No, Sir I in Divinity ." is bet
antwoord . ,, It is the Profesfor S A C K from Bonn ." Ik behoef u niec to zeggen , hoe dit berigt mij verraste . Zoo had
ik dan al de meest bekende en hedendaags beroemde leden
der faculceit gezien . Dadelijk ga ik op den man af, wiens
voorkomende en lieftalige redenen geheel aan zijne innemende
en zachte gelaatstrekken beantwoorden ; ja , ik kan u betulgen, dat deze kennismaking eene der genoegelijkfle herinneringen van mijne ganfche reis uitmaakt. Gedurig aan had ik
in then heerlijken voormiddag op bet dek van de floomboot
gelegenheid, om over al de onderwerpen, die gij u zoo verbeelden kunt, dat onder ons ter fprake moesten komen, met
den Hoogleeraar to handelen ; terwijl ik daarbij in zijne echtgenoote eene lieve vrouw vond , vol godsdienflig gevoel, die
onder anderen , toen ik F L I E D N E R'S Collecten - Reife aanroerde, met hartelijken erust hare overtuiging to kennen gaf,
dat een oordeel, als bet door hem over de Hollandfche Godgeleerden gevelde , in verband met de weldaden , hier, ook
van velen hunner, genoten, geheel onbefaanbaar is met den
geest des echten Christendoms, en op 's mans godsdienilige
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ftellingen eene donkere fchaduw werpt . Tevens bemerkte ik
met genoegen, hoe deze jonge dame ook met G I E S E L E R'S
gezegde in de Studien and Kritiken , dat de genoemde geleerden voor hunne eigene verdediging zoo goed berekend
waren , dat hij dezelve niet op zich nemen zou , zeer wel
bekend was.
Op bet gerucht van s A c x kwam een bleeke en zwakke,
dock levendige Gentleman op ons af, die zich bekend maakte
als een clergyman. ,, Dus een man als ik," liet ik er onmiddellijk op volgen . „ Ja maar," hernam hij , „ die waarfchijnlijk minder gelukkig is dan gij ." Hij had, namelijk,
zijn ppredikambc voor een aantal jaren er aan gegeven, moe .
tende, tot genezing van zijne borst, andere luchtfreken opzoeken. Zoo had hij den vorigen winter op Madera doorgebragt, en zou den aanfaanden in Italie fijten . Met welgevallen merkte ik op, hoe Prof. s A c x , die den Engel .
fchen fludent reeds had doen gevoelen, dat hij wdl zou doen,
om, in een vreemd land reizende, zich de taal van hetzelve
eigen ce maken, afwisfelend in bet Hoogduitsch, Fransch en
Engelsch, tot onzen beklagenswaardigen geestelijke het woord
rigtte . Toen echter het discours wit hooger liep, b . v.
over den godsdienfligen geest, in S H A x E S P E A RE's en
G o T H E's drama's doorftralende, met becrekking tot welke
de Hoogleeraar de partij des Engelfchen Dichters, de
Brit daarencegen die des Duitfchers trok, was ik getuige
van een gefprek, gelijkfoortig aan dat van N I E M E Ij E R met
H E R I N G A, 't welk eerstgenoemde in zijne Waarnemingen
op Reizen enz. heeft opgeteekend : de Profesfor en de Predi .
kant redekavelden elk in zijne moedertaal!
Nog andere geestelijke perfonen waren er aan boord , en
wel katholfeke, die zich aan hunne kleeding dadelijk lieten
kennen . Met een hunner echter was dic bet geval niet. lit
kwam namelijk to faan bij een klaverblad van heeren . De
kleine zwartrok onder hen, die overigens alles van een' Weltmann had , was onlangs , op refs , met ALEX A N D E R D UM A S in kennis gekomen , en verhaalde van diens geestdrift
voor de kerken, derzelver reliquidn en verfierfelen ; „maar,"
voegde hij er, half fchertfend, half klagend, bij : „ II n'est
pourtant pas bon catholique ; wat hem in de plegtigheden
der Godsdienst zoo aantrekt, is bet aeschetisch fchoone en
anders niets . Hij is Wet als een geloovige in eanbidding opgetogen ." Later werd ik door een' nit bet drietal in mijn
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vermoeden bevestigd , dat de reisgenooc van D U M A S een
Duicfche pastoor was, en ik maakce van 's mans rede, mu..
tatis mutandis, de toepasfing op onze eigene Godsvereering .
Nog hoorde ik van dezen priester en zijne beide Franfche
geloofsgenooten de eene en andere juiste opmerking over
hunne refpective moederfpraken : zoo gevoelde ik bij voorb .
diep de waarheid van bet door hen beweerde, dat bet Fransch
zich veel gemakkelijker, dan bet Duitsch, zuiver en viug
laat fpreken, en bet mede om deze gemakkelijkheid in za.
menftel en vorming de algemeen gangbare taal van Europa
geworden is . Intusfchen, dacht 1k, blijfc bet toch ook
waar, dat bet Hoogduitsch voor eenen Nederlander, wegens
de groote verwancfchap der beide zustertalen, in vele opzig .

ten weder minder zwarigheden oplevert .
Navita de ventis, denkc mijn vriend, terwijl ik nogmaals
over dingen , die misfchien in bet reisverhaal konden gemist
worden, begin nit to weiden : ik dacht hetzelfde, toen ik
B . om dezen tijd met een paar zeevaartkundige Engelfchen
in druk gefprek gewikkeld vond , en hem daarna lang met
den Kapitein van de boot op de raderkast been en wedr zag
wandelen, met de groove Ran-kaart in de hand, en over de
ondiepten in de rivier en verwante onderwerpen ijverig redenerende . Waarlijk dit togtje had voor den zeeman op de
groote wateren , niet minder dan voor mij , iets van eene
ontdekkingsreis !
Terwijl wij Hollanders -- om dic toch nog van bet bezigtigde op dezen dag to zeggen - tusfchen een' Belg en Rus
en tegenover een' Franschman en Duitfcher , beneden zaten
to dindren, (het etensnurtje was nu gefchikt naar de localiteit der oorden, die we doorvoeren, zoodat her plaats vond
op een terrein, waar betrekkelijk minder to zien was, dan
v66r en na) kwamen wij tegenover den boven vermelden Johannisberg. Dit deed ons toch , in weerwil van den, door
bet gezonde en aangename van onzen watertogc zeer opgewekten eetlust, met velen van onze zitplaatfen oprijzen, om
door de venlters nag beter dat vorftelijk lustilot van Oostenrijks wereldberoemden Staatskanfelier to kunnen opnemen .
Het bevindt zich meer van den oever verwijderd, dan de
meeste andere kasteelen, die men voorbijvaart, waar doer
ook op then afftand eene treffende werking. Men ziet de
kerk naast 's Prinfen woning prijken, en den berg, die eene
Iangzame helling heeft , alomme met de vermaarde druif be-
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plant, wier fap wij bier, even als de overige meestgezochte
Rijn-wijnen, voor een' zeer matigen prijs gedronken hebben .
De overige Rijn-ftreken intusfchen, waarin de ftraks door
mij opgetelde dorpen en iteden liggen, zijn veel merkwaardiger nog, dan de omtrek van den .Tohannisberg. Het eene
Route gezigt volgt daar, met onbefchrijfelijk fchoone vari_
atien, bet andere onmiddellijk op, en men vaart bijkans on_
afgebroken tusfchen hooge granietrosfen en wijnbergen henen , die door de vele kronkelingen der rivier nog treffender
uitkomen .
Te Bingen verlieten twee Zwitfers, gewezen Bonnfche fludenten, de eene, volgens Prof. S A cu, een bekwaam Oosterling, de boot, na met al de levendigheid, aan den landaard elgen, en de grootfle hartelijkheid, van dezen hunnen
leermeester afTcheid to bebben genomen . Nu was de door
ons gekozen plaats, am bet vaartuig to verlaten, de refidentie van den Hertog van Nasfau, oak niet verre meer. Wij
floten ons nog nader aan onzen lieven Profesfor en deszelfs
eehtgenooce aan ; fcheidden met eenige moeite ; ftapten op
de zeer groote diligence ; hadden gedurende bet ridje een
aangenaam onderhoud met onzen Rus van Novogorod, en nog
aangenamer gezigt op Wiesbaden, dat, flraalregt vooruit aan
de fchoone Landfirasfe in de laagte gelegen , zich vriendelijk
voordeed, en genoten ruimfchoots, naar gelang van den korten tijd , dien we bier konden toebrengen , de voornaamfle
fchoonheden , die deze vorftelijke badinrigting van de zijde
van natuur en kunst den befchouwer oplevert . Zoudt gij
bet gelooven ? Zelfs met bet aanfchouwen van bet faro- en
rotonde-fpel vermaakte ik mij voor eene poos, wijl bet voor
mij iets nieuws was ; fchoon anders bet denkbeeld genoeg
fluitends voor mij had, inzonderheid daar ik eene bejaarde
dame met a! den hartstogt der ongelukkige fpelers gedurig
weer haar goud en zilver zag opzetten, totdat zij, met een
vuurrood gelaat, gelijktijdig met ons de zaal verliet . Toen
wij in den grooten tuin bij de Ifurfaal, na dien zelven cerst
met bet grootite genoegen to zijn rondgegaan , onder eene
flesch Nierfieiner, den zwerm wandelaars, waaronder vele
zigtbaar reconvalescenten, ons lieten voorbij patrouilleren,
zagen wij ooze fpeelfter weder naar de noodlottige plaats
heendwalen, waar zij misfchien ziel en beurs verder in de
war zou brengen .
Doch haasten wij ons, am bier van daan to komen
(lie: vervolg en Jlot in lief andere No .)
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Eene ware Gebeurtenis .

G R A C E M A C - O R T H Y verloor, op bet cappunt van een
tot nog toe Heeds door her geluk begunfligd ]even , met
denen flag alles, war waarde aan dat leven had bijgezet, de zaligheid, door liefde gelukkig to zijn en gelukkig to waken . Flkar echtgenoot, een Schotsch Zeekapitein, een man
hare genegenheid en keus ten voile waardig, met wien zij
zes jaren van een' gelukkigen echt doorleefd had , verging
met zijn fchip, hetwelk hij naar Barbados moest voeren, in
een' vreesfelijken orkaan ; een lot, op hetwelk alie vrouwen
bedacht moeten zijn, die haar levenslot aan dat van mannen
knoopen, welke zich aan dit onzeker en gevaarvol beroep
gewijd hebben . Doch Lady M A C - o R T H Y, door her al to
milde geluk verwend, had aan de mogelijkheid van zulk eene
ramp nimmer gedachc . Derhalve, geheel door hare fmart
ter nedergeflagen, zonk zij op her ziekbed, en langen tijd
vreesde men voor haar ]even ; eindelijk echter behield de
kracht van haar geflel de overhand, en aan den trouwen ijver
van eene vriendin barer jeugd gelukte bet, haar in een leven
to behouden, dat voor de zoo zwaar getroffene eene vreug .
delooze woestenij geworden fcheen . Slechts 8dnen troost
had her lot haar gelaten ; zij was moeder, en moederliefde
is een flerke band, die ook de ongelukkigfle aan bet leven
vasthecht .
De kleine vierjarige GRACE was een kind van aanminnige
geflalce en van heerlijken aanleg ; uit bare donkere zielvolle
oogen fcheen de geest des geliefden waders de moeder aan
to zien, en her lieftallige lachje, hetwelk om de teedere
lippen van her kind zweefde, befchouwde zij als zijne nalatenfchap . De trouwe Mifs C A L T 11 0 R P E was bet, die hare
troostelooze vriendin op dic alles oplettend maakte, en, her
kind in hare armen voerende, alle welfprekendheid van haar
deelnemend hart in bet werk fleide, om voor M A C - o RT H Y'S dochter her pligtgevoel eener wanhopende moeder to
wekken .
Eindelijk gaf de diepbedroefde gehoor aan de heilige ilem,
die nimmer vruchteloos tot een vroom en aandoenlijk hart
gefproken heeft : hare geheele teederheid, her voile van haar
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gevoel rigtte zij nu op haar nanminnig kind , dat met elken
dag liefcalliger en verftandiger werd .
Het aanzienlijk vermogen, hetwelk thans op riS A C - o RT H Y's weduwe en dochter was overgegaan, en dat door eene
erfenis nog vermeerderd was geworden, maakte bet voor de
Lady volftrekt noodwendig, zicb naar Edimburg to begeven .
Ook had Mifs C ALT H O R P E , die in bezigheden van eenen
ernftigen aard een vermogend tegengif zag tegen bet innerlijke
hartzeer barer vriendin, hetwelk thans wel dieper in haar
gemoed belloten fcheen , maar toch niet zonder kenteekenen
eener bedenkelijke werking op hare gezondheid bleef, Met
opgebouden, op deze heilzame plaatsveraudering aan to
dringen .
Zoo kwam de Lady dan met de kleine G R A c E , die door
de moeder alleen en uitiluitend aan hare vriendin werd toe .
vertrouwd , to Edimburg aan ; en inderdaad fcheen bet, alsof de reis, de nieuwheid der indrukken, de gang der werkzaamheden, en de verflrooijingen, tot welke de Lady zich
ongemerkc liet wegflepen, haar gewond hart troost en heeling aanbragten . Voornamelijk echter waren bet de zich gedurig heerlijker ontwikkelende zeels- en ligchaamsgaven van
haar kind, die een' verzachcenden balfem in hare wonden
goten. Doch din kind was ook van eene zoo uitnemende
fchoonheid, dat bet aller blikken tot zich trok, en zelfs
fchilders hetzelve als een voorwerp, hun talent waardig,
befchouwden . Volgaarne veroorloofde de daardoor gevleide
moeder, dat men haren lieveling tot een model voor de
fchoonfle engelenkopjes nam ; en flechts de verftandige Mifs
C A L T 110 R P E misbillijkte deze bet gemoed der arme vrouw
zoo ftreelende vergoding . ,, Het is niet wel gedaan ," zel
zij menigmaal , „ G R A C E tot bet voorwerp eener zoo algemeene oplettendbeid en bewondering to waken ; bet liefelijkst
en bet veiligst bloeit bet rozeknopje, even als bet viooltje,
verborgen onder bet befchermend omhulfel der bladeren ; daar
kan de verzengende zonneftraal bet niet treffen ; daar grijpt
bet geene ruwe hand, om bet aan den Reel to ontrukken,
uit welken bet wasdom en leven treks : even zoo is bet met
de kindschheid gelegen, die hare bekoorlijkheden in bet geheel niet behoorde to kennen, om nog gedurig bekoorlijker
to worden ."
Edoch , hetwelk de meeste moeders in haar geval gedaan
zouden hebben, de Lady gaf aan deze welmeenende waar.

416

GRACE .

fchuwing geen gehoor ; want bet was haar trots en hare
vreugde, met haar fchoone dqchtertje to pronken . Daarom
nam zij bet allerwegen met zich, vertrouwde bet aan niemands geleide, dan aan haar eigen, en flechts wanneer de
kleine vertnoeid was, mogt een bediende bet nevens hare
zijde op den arm dragen .
Op zekeren morgen keerde de Lady met hare dochter van
een toertje, hetwelk zij gemaakt hadden, terug ; langzaam
liet zij bet rijtuig volgen, en, door twee bedienden verzeld,
ging zij met bet kind aan de hand to voet vooruit . Plotfeling geraakte zij in een' dier volksoploopen, die even onverwacht als onfuimig zamenftroomen, offchoon dikwijls de
onbeduidendfe omftandigheid daartoe aanleiding geefc ; en,
eer zij er op bedacht was , werd , in bet gedrang , her kind
haar van de hand gerukt. Zij gaf een' luiden fchreeuw ; met
levensgevaar wierp zij zich in bet golvende gewoel ; niemand
gaf acht op haar ; niemand luisterde naar haar ; flechts met
de grootfte moeite gelukte bet aan hare trouwe bedienden ,
haar uit den digten hoop to redden en in onmagt naar bet
rijtuig to brengen ; bet kind was weg, en - bleef verloren .
Geene fchildering is in ftaat, een denkbeeld van de aan
krankzinnigheid grenzende fmart der arme moeder en van de
ontzetting barer vriendin to geven1 Die zijn geheele aardfche geluk, met afgodifcbe liefde, op bet boofd van een
eenig voorwerp gezet heefc, moec den doodflag ontvangen,
wanneer dat voorwerp hem ontrukt wordt .
Toen alle middelen van navorfching, welke men bedenken
kon , en alle politic-maatregelen tot wedervinding van bet
verloren kind uitgeput wareu, toen Lady MAC - O R T n Y
vruchteloos voor den geen , die bet zou wederbrengen , tienduizend pond fterling had uitgeloofd, en nu zelfs de laatfte
hoop, welke anders in zoo menigen lijdenskelk overblijfc, verdwenen was, verviel de beklagenswaardige vrouw in eene
ongeneeslijke zwaarmoedigheid, floor haar hart voor alle
troostgronden van Godsdienst en van vriendfchap, en, daar
haar buitendien zwakkelijk geflel reeds eenmaal onder eene
groote zielefinart bijna bezweken was , werd zij thans zonder tegenfland bet offer daarvan ; - dit tweede fchrikkelijke
verlies vermogt zij niet to overleven . Met onuitfprekelijken
rouw fond de trouwe vriendin bij bet lijk van haar, welke
zij zoo innig bemind had, doch was ferk genoeg om de
goedheid van den Allerhoogfen to prijzen, die de ongeluk.
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kige niet in razende wanhoop, moor natuurlijk en zacht
haar lijdend leven liet eindigen . Evenwel ook op de vriendin had dit groote en onberftelbare verlies een' zoo diepen en zoo onuitwischbaren indruk gemaakt, dat zij van
alle vreugden dezer wereld en van alle verbindtenis afftand
deed, op welke hare beminnenswaardigheid en haar niet onaanzienlijk vermogen haar aanfpraak gaven . Zij trok zich in
de diepfte eenzaamheid terug , en bield zich nog alleen met
nafporingen naar bet verloren kind bezig ; want in hare op
God vertrouwende ziel bleven hoop en voorgevoel van bet
eenmaal weder to zullen vinden, hoe onwaarfchijnlijk dit
ook was , nog altijd leven . Te then einde vercoefde zij to
Edimburg, naardien zij bet onraadzaam achtte, bet tooneel
der gebeurtenis to verlaten .
A1les, wat haar van hare vrieudin was overgebleven was
een forfche bond, Friend geheeten, die inzonderheid met
groote genegenheid aan bet kind gehecht geweest was , en
bet van deszelfs wieg of niet verlaten bad . Friend was
de wachter, geleider en fpeelkameraad der kleine, en zijne
liefde en trouw had hij haar bijna uitfluitend gewijd . Hij
zat naast haar, wanneer zij fliep, en bewaakte bear met zijn
fchrander oog ; hij droeg haar op zijnen breeden rug, en
fcheen nimmer gelukkiger , dan wanneer haar feeder handje
met zijne lange ooren fpeelde of hem bet flnweelzachte haar
ftreelde. Toen G R A C E verdwenen was , had hij haar , onder gehuil en gekerm, langen djd gezocht ; en menigmaal
kon Mifs C A L T H O R P E zich niet van fchreijen onthouden ,
wanneer Friend met weemoedige blikken in de leege kamer's rondzag, haar dan met zijne fprekende oogen als vra .
gende aankeek, en eindelijk zijne van haar voorwerp b eroof.
de genegenheid op haarzelve overdroeg en aan hare voeten
zich nedervlijde .
En zeker, ware Friend bij bet ongeval
tegenwoordig geweest, bet arme kind was behouden gebleven .
Op deze wijs waren zes lange jaren voorbijgegaan, waarin
men geen fpoor van G R ACE M A C- o R T H Y had kunnen ontdekken ; zoodat MifS C A L T H O R P E eindelijk met fmarc gedwongen werd, alle hoop to laten varen . Velen geloofden,
dat bet fchoone kind de buit van eenen avonturier geworden en naar een vreemd land vervoerd was. Deszelfs
groot vermogen wend, naar den wil van bet ouderlijke testa .
ment, door de Overheid beheerd . De bepaling der 10,000
p. ft . voor dengeen , die G R A C E mogt wedervinden , en de
MENGELW. 1839 . NO . 8 .
E e
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nafporingen naar haar, bleven dezelfde, en werden beide in
Europa -en in 4merika voortgezet .
Na verloop van genoemde zes jaren dwong, op zekeren
morgen, eene zaak, welke zij to verrigten had, Mifs CAL .
T H O R P E uit to gaan , en zij koos alleen den trouwen bond
tot haren geleider, daar zij wist, dat zij onder diens befcherming volkomen veilig was .
Een kunstvol werkftuk hield haar vbor een winkelvenfter
op ; zij bleef bet eenige oogenblikken met bewondering bezien, en bemerkte niet, dat Friend zich van hare zijde
verwijderd had . Plotfeling zag zij hem al fpringende terug .
komen, en, onder allerlei bewegingen van blijdfchap, ongewone toonen oaken . Zij werd oplettend, en volgde den
bond met hare blikken, die op gelijke wijs, als hij gekomen
was , in eene kraam aan de overzijde der ftraat terugfprong,
vervolgens weder bij haar kwam, al blaffende om haar henen
fprong, haar aan bet kleed greep, en, den kop nu eens naar
haar, dan weder naar de kraam wendende, aile pogingen
deed, om haar met zich voort to flepen . Zij volgde hem nu
terftond, en werd, toen zij in de kraam trad, een bijna •t ietijarig, flank, fchoon, lieftallig en welgekleed meisje gewaar,
tegen hetwelk de hond opfprong, deszelfs handen likte, en
zich met uitgelaten vreugde voor deszelfs voeten op den
grond wencelde .
Met eenen oogopflag had Mifs C A L T 11 0 R P E bet verloren
kind herkend, en, op hetzelve toe vliegende en hot met de
armen omftrengelende , riep zij :„ G R A C E! G R ACE M A CO R T H Y! gij bier!" . . .
Algemeene verbazing maakte zich van al de aanwezigen
meester ; G R A C E - want zij 'was bet werkelijk - zag haar
een oogenblik aan, floeg vervolgens de armen om haren
hats, en riep : ,, O , C A L T H O R P E ! breng mij naar mijne
lieve moeder I"
In de dronkenfchap der verrukking, welke op deze ontdek .
king volgde , bij de algemeene verrasfing en deelneming, had
men den man niet in het oog gehouden , bij wien G R A C E
zich beyond , en hij bad de verwarring to baat genomen om
zich weg to maken , zoodat er geen fpoor meer van hem to
ontdekken was .
Volgens GRACE'S opgaven moet hij een Criek geweest
zijn, en had hij haar, op zijde onophoudelijke zeereizen, die
hem als roover deden kennen, floods met zich genomen .
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Zijne behandeling was niet onzacht geweest, en hij had niets
onbeproefd gelaten, om haar troost en afleiding to verfcbaffen ; maar G R A C E had hare moeder en de verzorgfter barer
kindschheid niet kunnen vergeten . Vermoedelijk had de zeeroover bet fchoone kind voor den Harem van den een' of
anderen Ottomannifchen groote willen opvoeden, want menigmaal had hij haar geroemd , welk een gelukkig leven de
Odalisken er fleten . Korteling eerst, waarfchijnlijk zich nu
voor alle ontdekking veilig achtende, was hij naar Schotland
teruggekeerd, om er jeenige buitgemaakte waren to flijcen .
GRACE kende hem flechts onder den naar van Kapicein
R o B . De vlugt op zijn element had hem aan alle navorfchingen onttogen .
Juichend , en tevens vol van de vurigfte dankbaarheid jegens den Goddelijken Albeftuurder, die her meisje befchermd
had, bragt Mifs C A L T II O R P E hare gelief4e vondeling naar
her hotel cerug , hetwelk zij nog altijd bewoonde ; en hier
ontwaakte nu, bij elken tred, de herinnering der jonge weeze, vooral op her gezigc van eene ten voeten uit gefchilderde beeldtenis barer moeder, wier verlies zij met innige
fmart beweende .
Aan wien nu anders kwam bet loon van vinder toe, dan
aan den trouwen Friend? Maar deze was, bij zijne onbaatzuchtigheid, daarmede niet to beloonen, daar hem eene
liefkozing zijner kleine meesteres, van welke hij thans niet
meer to fcheiden was , boven alle belooning ging . Men wees
derhalve de 10,000 pond aan Mills C A L T H 0 R P E toe , die
in hare dankbaarheid de helfc dier fom aan een geflicht van
liefdadigheid fchonk, en wier eenige bezigheid her nu weder werd, zichzelve en haar leven aan de opvoeding van
bet geliefde kind re wijden, den ochtend van welks )even
eene zoo fchrikkelijke ramp verdonkerd had, en bij hetwelk
zij thans de plaats der verlorene moeder poogde ce vervullen , door her tot een fieraad van deszelfs geflacht to vormen.
EEN BEROEMD BOTANICUS, DOOR EEN' DORPSSCHOUT
GEeXAMINEERD .

Een beroemd Kruidkundige, buitenslands reizende, werd
op zijne botanifche wandelmgen door den nacho overvallen .
Te ver van zijne woning verwijderd, ziet hij zich gejlood .
Eel
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zaakt, in bet nabijgelegen dorp een nachtverblijf to zoeken .
Bij bet inkomen in de herberg, words hem zijn pas afge .
vraagd . Deze had hij natuurlijk niet bij zich . „ Zonder pas
mogen geene vreemdelingen hier overnachten," verzekerde
niec flechts de waard, maar ook de aanwezige Dorpsfchout,
die reeds met eenige veldwachcers was aangekomeu . De Botanicus, door deze afwijzing in verlegenheid gebragt, vroeg :
,, Is hier geen geestelijke in bet dorp ?" Daar deze vraag
toeftemmend werd beantwoord, verzocht hij den Schout,
hem tot denzelven to laten brengen, en hem to vragen, of
bij Wet eenen Hoogleeraar van dien naam kende, then hij bij
bet inkomen in de berberg als den zijnen had opgegeven . De
Pastoor werd nit zijn bed gekiopt, en, nit bet venfter kijkende, hem deze vraag voorgehouden . „ Perfoonlijk," antwoordde de geestelijke, „ ken ik dezen geleerde niet ; maar
ik bezit een werk, door hem gefchreven . Dat wil fk naar
beneden werpen . Daaruit kunt gij hem examineren, om u
zoo to overtuigen, of hij dezelfde is, voor wien hij zich
uicgeefc . Tevreden keert de Schout met bet boek terug, en
begint bet onderzoek aldus : „ Hebt gij bet boek gefchreven, dat ik in de hand heb ?" De Botanicus, vermoedende
welk boek bet zijn kon, hernam : „ Als bet den titel -bier noemde hij denzelven - voert, dan is bet door mij ge .
fchreven ." - „ Regt zoo," zeide de Schout, die nu verder vroeg : „ Wat ftaat op de eerfte bladzijde?" De Botanicus : „ Voorrede ." Schouc : „ Waarover handelt bet eerfte hoofdftuk van uw werk ?" Gelukkig fond den Botanicus
de volgorde voor den geest , en hij noemde : ,, bet rijk der
natuur," als bet hoofdftuk, waarmede zijn bock aanving .
De Schout : „ Goed zoo 1" Nu bladerde hij bet boek door,
en vroeg : „ War ftaat er op bladzijde 15?" De Botanicus
„ Dat weet ik zelf niet meer . Zoo moet gij ook niet on.
dervragen . Gij moet de pagina zoeken, op welke een nieuw
hoofdftuk begint, en dan zal ik u zeggen, wat er ftaat ."
De Examinator volgde nu deze manier, en de ondervraagde
hield gelukkig vol en - bekwam niet flechts een goed, nit
bet plancen-, dieren- en mineralenrijk, daar bet aan gees
zout oncbrak , wdl toebereid avondeten, maar ook een nachtverblijf in een zacht en gemakkelijk bed .
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In bet oorlogsjaar 1813, toen vele ileden bij aanhoudendheid
zware inkwartiering hadden, liet de Burgemeester van zekere flad eenen, van wege zijn goed vleesch bekenden, Slagter bij zich roepen . „ Wij zullen buit .en twijfel nog meer
troepen ingekwartierd krijgen ," zeide hij ; „ zorg zooveel
mogelijk om de clad van goed rundvleesch to voorzien ." -„ Ja, Hoogedel Heer Burgemeester," hernam de Slagter,
„ zoolang ik Slagter ben en gij Burgemeescer zijt, zal bet
bier aan osfen flier ontbreken ."
Deze in bet complimentmaken ervaren Vleeschbouwer had
voor den koninklijken ambtman een twistgeding hangende .
Na eenigen tijd werd de afloop en uitfpraak hem bekend gemaakt . Hij wilde zich aanvankelijk daarmede niet cevreden
flellen ; de ambtman zette hem echter cer neder en de zaak
wat nader uiteen, hem tevens beduidende, dat hij er niets
mede winnen, maar wel bij verliezen zoude, wanneer hij
zich met deze uitfpraak niet vergenoegde . De nu eenigzins
tevreden geftelde eifcher antwoordde hierop : „ Goed, Edel
Heer ambtman, dan moet bet er maar bij blijven . Mijn handwerk verila ik, maar in 'bet krakeelmaken ben ik vrij wat
dommer dan gij ."
Onze complimentmaker beyond zich eens op eene publieke
plaats . Onder de aanwezigen zag hij een' perfoon, klein van
geflalte, die zich met de hem omringenden gemeenzaam en
vriendelijk onderhield . Als deze zich eene wijie nit de kamer verwijderd had, zocht onze Slagter van de gasten ce
vernemen, wie toch dat klelne manneken was . Men berigtte hem, dat bet Profesfor V . nit bet Hertoglijk Sakfisch
dorpje e9. was . Daar vast hem in, dat hij dezen naam ergens gehoord of gelezen had . Weldra bezint hij zich, den .
zelven op de onderfce regels van een vet druks gelezen to
hebben. Naauwelijks was de Profesfor in bet vertrek teruggekeerd, of de praatzieke Vleeschhouwer wendde zich tot
hem met to zeggen : „lk heb de eer nog diet u to kennen ;
maar bet verheugt mij zeer, dat ik heden Profesfor V . ont .
moeten mag. " - „ Hebt gij," vroeg deze, „ welligt een
van mijne werken gelezen ?" - „ Gelezen in 't geheel niet,
maar - worst er in gepakt ."
Dat deze goedhartige man geen doel had, anderen opzec.
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telijk to beleedigen, blijkt daaruit, dat hij van zichzelven
met dezelfde wellevendlieid fprak . Zich eons in dezelfde
herberg bevindende, lief zich plotfeling eene item hooren,
welke als van de kamerdeur fcheen to komen , en die een
daar zijnde fmid bij den naam riep . Deze frond dadelijk op,
met de gedachte, dat hij door een' zijner kalanten geroepen
was, om een clot open to freken of jets adders in zijn beroep to verrigten . Hij keerde echter dadelijk terug, daar er
niemand to vinden was . Meermalen werd thans eene item
gehoord, nu buiten , dan binnen her vertrek , waardoor de
aanwezigen, door bet geraas of geroep gewekt of verbaasd,
zich naar buiten of binnenshuis begaven , doch vruchteloos
rondzagen en hoorden, daar zij Wets gewaar werden . Ook
onze Slagter werd op deze wijze misleid en buiten geroepen .
Eindelijk helderde zich de zaak op, en de buikfpreker, die
deze ftemafwisfeljngen gebezigd had, overtuigde den naast
hem zittenden Slagter, dat hij de fprekende en roepende was
geweest ; waarop onze vriend , van zijn vleeschhouwersverfrand en doorzigt bewust, vol verwondering uitriep : „Zulke dingen gaan mijn osfenveritand ver ce boven 1"
AAN MIJNEN VRIEND, DEN WELEERW . ZEER GEL . HER
L . VROOM, BIJ ZIJN VERTREK NAAR ZWOLLE .

Heefc uw welbefpraakte mond
't Laatst vaarwel nu uitgefproken,
Neen , de band is niet verbroken ,
Die, mijn vriend I u hier verbond .
Nog, nog zult ge in aller harte
Blijven leven op den duur,
En men denkt, met diepe fmarte,
Dikwerf aan dat a£fcheidsuur .
Velen zullen 't nooit vergeten,
Wac al goeds gij hebc gefricht,
Die ge wedrbragt tot hun pligt,
Of, in druk ter nedr gezeten,
's Levens zorgen hebt verligt .
O ! hoe hingen we aan uw woorden,
Als ge, in heilig vuur ontgloeid,
Aller harten hieldt geboeid ;
En wij 't van uw lippen hoorden
„ Hoe ook , hoe met fchuld belaan,
„ Jezus neemt de zondaars aan ." Ruimer werkkring merge u beiden,
Eervol zij uw roeping med,
Droevig toch valt ons bet fcheiden,
En bet misfen doer ons wee .
Dikwijls zal ik nog herdenken,
Wat genot, zoo menig uur,

AAN ?rIJJNEN VRIEND L .
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Ons bet fchoon der kunst mogt fchenken,
Of bet fchoone der natuur :
Als wij dwaalden door de dreven,
En, door vriendfchaps hand geleid,
Steeds, in blijde eenfteinmigheid,
't Zoete fmaakten van bet leven ;
Of bij 'c koestrend haardftedvuur,
Als ons 's Dichters zangen boeiden,
Voor bet fchoone en goede ontgloeiden,
In bet winteravonduur . Deze band blijft ons verbinden,
Onverminderd steeds als nu ;
Gij gedenkt aan uwe vrinden ,
En de vriendfchap denkt aan u .
Xmelo,

6 Mei 1839 .

G . TEN ERUGGENCATE, HZ .

ONTBOEZEMING WEGENS EENE AANGEDANE GRIEVE,

Pat men foms met fmart en grieven
In dit leven kampen moet ;
Dat miskenning en verachting
't Bloed vaak opwaarts itijgen doet ,
Dit zal vast geen mensch betwisten,
Evenmin de Jood als Christen,
Scyt, Barbaar of Ottoman ;
Welk een' rang hij moog' bekleeden,
Rijk, of arm in kundigheden,
leder krijgt zijn deel er van .
Maar niet altijd drukc de fmarte
Van miskenning even zwaar ;
Ieder voelt zichzelven 'c beste ;
'k Werd dit onlangs nog gewaar .
'k Wil bet daarom niet verhelen,
Maar bet andren mededeelen ;
Dit vermindert heeds ons Iced ;
'k Weet ook zeker, dat mijn fmarte
leder zeer zal doen aan 't harte,
Als hij flechts mijn grieve weet .
'k Oefende in mijn kindfche jaren
Mij in wetenfchap en kunst,
En ik deelde, door mijn vordring,
Spoedig in mijns meesters gunst.
Bij 'c vermeerdren mijner jaren
Werd ik vlugger, meer ervaren ;
'k Zag mijn werkkring uitgebreid ;
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Werk van onderfcheiden takken ,
Velerharde kennisvakken
Werden mij nu voorgeleid .
't

'k Mogt daarin naar wenfchen flagen,
'k Werkte flaag met nieuwen lust,
En verzuimde bij mijn fludie
Menigmaal een uurtje rust .
Ik doorkroop de wijsheidszalen,
Wroette in onderfcheiden talen ;
Hoog- en Nedrdaitsch , Fransch , Latijn ,
Engelsch , Spaansch , niets werd vergeten ;
Grieksch, Hebreeuwsch zelfs moest ik weten,
Vreemd Met in 't Arabisch zijn .
Nu hield Godsdienst, Wijsbegeerte,

Regcsgeleerdheid, Medica,
Dan Gefchied. en Aardrijkskunde
Mij ontedig , vroeg en fpa ;
Zou ik al de kundigheden,
Waar 'k mijn' did aan ging befteden,
Noemen, ik had nook gedaan ;
Dus genoeg, zoo is mijn leven,
Onder werken , zwoegen , flreven ,
Tot op heden heengegaan .
Zou men nu ook niet verwachten,
Dat men eerbied voor mij bad,
Mijn verdienflen hoog waardeerde ?
Ach, niets minder toch dan dat!
Hoor, hoe men mij onlangs eerde,
Mijn geleerdheid recenfeerde,
Schoon wel negen talen rijk t
'k Was - bet floeg mijn' moed to pletter
(Mijn beroep is Letterzetter)
Ben machine flechts gelijk
Sneek ,
19 Maart 1839 .

J. K.
Letterzetter.

KINDERLIJKE NAYVETEIT ; EEN WENK VOOR OPVOEDERS TEGEN
TE VROEGTIJDIGE INSPANNING .

Vanwaar dat gij zoo klein voor uwe jaren zijt?" Vroeg men aan zekren knaap ; zijn antwoord was gereed
„ Daar ik den ganfchen dag in vaders werk befteed,
,, Heb ik tot groeijen nooit den tijd ."
„

M

E

NGELWERK.
PUBLIUS,
OVER HET RECENSEREN .

(hervolg en /lot van bl. 381 .)
PUBLIUS .

T
wee boeken over hetzelfde onderwerp kunnen zeer
in waarde verfchillen en nogtans betrekkel%jk vollcomen

gelijk ftaan . Het eene kan gefchreven zijn door eenen
man, die in dat vak federt jaren eenen welverdienden
roem heeft verworven , en bet andere door eenen voor
bet eerst optredenden jongen Schrijver . Is bet nu niet
de grootst mogelijke partijdigheid, in bet geheel de perfonen niet in aanmerking to nemen ? Gefleld eens : V A N
D E R P A L M geeft eene leerrede in bet licht , en een
jeugdig Predikant, om bepaalde redenen, insgelijks . Ik
onderttel voor een oogenblik , dat beide ftukken in innerlijke waarde nagenoeg gelijk ftaan . Nu recenfeer ik
beide, en zeg, dat beide ongeveer even nabij komen aan
hetgeen de regelen der kunst mij als bet ideaal eener
doeltreffende leerrede doen kennen, zoodat beide Schrijvers
zich even verdienflelijk gemaakt hebben . Zoo moet bet
nu zijn, want - ik heb zonder aanzien des perfoons
geoordeeld .
CAJUS .

Neen ; ik gevoel, dat de jonge Predikant in dit geval
betrekkelijk meer lof verdient , dan onze groote Kanfelredenaar. Deze heeft flechts eene nieuwe proeve geleverd van hetgeen men federt lang wist, dat hij in den
grond verftaat ; terwijl de ander, door bet bereiken of
nabij komen van bet werk eens ervaren mcesters, op
buitengewoon hoogen lof aanfpraak heeft .
)MF.NGELW . 1839 . NO . 9 .
F f
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T 0 L L E N S geeft eenen bundel gedichten in bet licht ;
een , niet onverdienftelijk, aankomend beoefenaar der poezij insgelijks . Beider verzen verfchillen zeer in waarde .
Wat zoudt gij van de onpartijdigheid mijner beoordeeling zeggen , wanneer zij inhield , dat , ja , bet werk des
laatften eenigen , zelfs eenen goeden aanleg verraadde ,
maar toch verre beneden dat van onzen Puikdichter fond,
en noch in denkbeelden , noch in zuiverheid van taal en
verfificatic daarmede kon vergeleken wordeif ?
cAJUS .

Ik zou zeggen , dat gij wel degelijk hadt moeten in
aanmerking nemen , dat men van eenen eerstbeginnenden
Dichter niet de hoogte van T 0 L L E N S verwachten kan ;
dat bet nog eenigzins minder partijdig zou geweest zijn,
wanneer gij den dichtbundel in quaestie vergeleken hadt
met den eerf en van T o L L E N s , maar dat bet nu een
zeer onbillijk oordeel was .
PUBLIUS .

En evenwel een oordeel zonder aanzien des perfoons .
CA JUS .

Ik gevoel , dat gij gelijk hebt . En hetgeen gij als
denkbare gevallen fteldet, daarvan meen ik mij een voorbeeld to herinneren . De reis naar de Noordpoolftreken,
v66r eenige jaren gedaan, werd afzonderlijk befchreven
door Kapitein P A R R Y en den Scheepsdoctor i I S H E R ;
waarbij Recenfenten, en dat zeer naar waarheid, opmerkten, dat, fchoon beider werk in algemeene waarde
nagenoeg gelijk was, dat van PARRY daarom minder
moest gerekend worden to zijn, vermits van hem, als
bet hoofd der expeditie, een naauwkeuriger verflag kon
verivacht, en alzoo bet zijne betrekkelijk lager moest
gefteld worden, zoodra bet flechts met anderen gelijk

fond .

PUB LI US .

Die beoordeelaars hadden volkomen gelijk ; en gij ziet
alzoo , dat de perfoon van den Schrijver wel degelijk
in aanmerking komt , en tot onpartijdige niet minder
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dan tot juiste beoordeeling wel degelijk in aanmerking
moet genomen worden .
CAJUS .

Volgens de Lat~'nfche fpreuk : fi duo faciunt idem ,
non est idem . Maar gij fpreekt daar van eene juiste
beoordeeling . Die to geven, is toch waarlijk ieders
zaak niet .

PUB LIUS.

Niemand wordt gedwongen, Recenfent to zijn . Die
bet dus wezen wil , behoort de vereischten to bezitten ,
die tot dat belangrijk werk worden gevorderd . Heeft
hij die niet , dat neemt niemand hem kwalijk , maar dan
wage hij zich ook niet aan eenen arbeid , voce zijne
krachten to zwaar. Elk moet weten , om ook eens Latijn to fpreken , quid valeant humeri, quid ferre recufent . Dar is op elken openbaren Schrijver, en dus
ook op den Recenfent, van toepasfing .
In bet begin van ons gefprek gaaft gij ., meen ik, to
kennen , dat , naar uw gevoelen , niemand eenigen arbeid moest beoordeelen, dan die in ftaat zou geweest
zijn, om hetzelfde onderwerp beter en vollediger to behandelen . Die vordering is evenwel, hoe dikwijls ook
gedaan, onbillijk en overdreven . Men kan zeer wel in
ftaat zijn, om over eens anders werk ten juist, in alien
deele ontegenfprekelijk oordeel to veilen, zonder dat men
daarom iets even goeds hadde kunnen leveren . Ik zal
nu niet zeggen , dat, volgens deze vordering, ieder , die
bet in zeker vak tot groote hoogte gebragt heeft, op
die wijze buiten of boven de kritiek zou geraken, fchoon
deze opmerking de ongerijmdheid der vordering voldoende aantoont ; ik zal evenmin vragen , of dan een Dichter
alleen door eenen Dichter zou kunnen worden gerecen .
feerd, omdat men zeer wet de regelen van goeden fmaak
(en aan deze moet ieder dichtftuk beantwoorden) kan
kennen , zonder daarom een Dichter in den eigenlijken
zin to zijn ; ik zal ook niet zeggen , dat men in bet geftelde geval geene reisbefchrijving zou mogen recenferen
over een land, dat men zelf niet naauwkeurig heeft beFf2
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zien, 't welk, indien het een vereischte ware, niet alleen
reizen naar Kamfchatka of Japan zou vorderen, maar verre
de meesten eene vlag zou verleenen, om fchootvrij tusfchen
de vuurmonden der Tijdfchriften heen to varen . Maar
ik bemerk , reeds gezegd to hebben , wat ik zeide niet
to zullen zeggen . Moet ik er nog meer bijvoegen?
CAJUS .
Gij hebt mij reeds overtuigd , dat de opgegevene vordering wel wat al to fterk is ; maar dit neemt niet weg,
dat men uitgebreide kundigheden moet bezitten , om goed
to kunnen recenferen, dat is dan niet, na eene doodoppervlakkige lezing , eene dito beoordeeling op het papier
to wupen , en zich van een werk luchtigjes of to make.n , misfchien in zoo vele minuten , als het den Schrijver dagen gekost heeft .
PUB LI US .
Dat ontken ik Diet . De openbare boekbeoordeelaar
moet ongetwijfeld eene grondige kennis bezitten van het
vak van wetenfchap , waarin hij recenfeert ; zonder dat
kan zijn oordeel niet anders dan oppervla kig zijn . Hij
moet eene uitgebreide belezenheid hebben , om to kunnen onderfcheiden , welke denkbeelden oud en welke
nieuw zijn', of, meer in het algemeen , in hoeverre de
Schrijver een oorfpronkelijk werk hebbe geleverd . En
toch zal de Recenfent met diepe geleerdheid en grondige
wetenfchap alleen geene gefchiktheid hebben voor zijne
taak . Ik heb geleerden gekend , die het in 't vak hunner ftudie tot eene verbazende hoogte gebragt hadden,
en die toch als Recenfeztten vrij wat minder waren dan
anderen, die niet het tiende gedeelte van hunne kundigheden bezaten .
CAJ US .
En welk is dat vereischte ?
PUBLIUS .
Een zekere kritifche blik ; hoe zal ik het anders noemen? Een fijn en bovenal vlug oordeel ; eene gemakkelijkheid, om zich in eenen kring van denkbeelden to
verplaatfen, en daarin aanftonds als to huis to zijn ; een
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zekere tact , moeijelijk, misfchien geheel niet aan to leeren ; eene fnelheid van bevatting, om bet ware van bet
valfche als op den eerften blik to kunnen onderfcheiden .
Beter weet ik bet al niet uit to drukken . Begrijpt gij
mijne meening ?
C AJUS .

Gij bedoelt dan fcherpzinnigheid ; want ik zou u in
bet geheel niet moeten kennen, om aan to nemen, dat
gij aan zeker mystiek , donker gevoel in dezen meerdere
waarde hechten zoudt, dan aan folide kennis en gezond
verftand . Echter fchijnt mij uwe redenering bet eerfte
eenigzins ten koste van bet laatfte to verhef -en .
PU ELI US .

In geenen deele. Maar om in ftaat to zijn tot bet leveren van eene goede recenfe, acht ik bet niet genoeg,
bet werk naauwkeurig to hebben gelezen , des noods
met de pen in de hand ; de zaken , waarover bet handelt , to kennen , en noch voor , noch tegen Schrijver
en boek ingenomen to zijn . Dat alles moge eene. geleerde boekbeoordeeling leveren, die van de diepe kennis
des flellers getuigt - bet ware ontbreekt er nog aan .
Wilt gij een Reccnfent kunnen zijn, gelijk ik hem mij
voorftel, dan moet gij eene gemakkelijkheid hebben, om
fuel en Aug tot den geest van uw boek door to dringen ; gij moet u in den loop der denkbeelden van den
Schrijver zonder moeite kunnen verplaatfen ; gij moet ,
ter toetfing van zijnen arbeid, kameleontisch, om het
zoo to zeggen , nu uit uw , dan nit zijn ftandpunt de
zaak kunnen befchouwen . Dan kan men zien , dat gij
uwen Schrijver niet flechts begrepen, maar dat gij hem
doorgrond hebt . Bijkans zoudt gij in ftaat zijn, bet
werk tevervolgen . Gij identificert u met uwen Auteur.
En dat doet gij vlot en vlug, zonder dat het u- dagen
peinzens kost . Zoo toegerust , brengt gij uwe recenfie
ten papiere , zonder dat gij eene pen behoeft aan ftukken to knagen . Uw fcherp oordeel , uw vlugge geest
geeft u woorden , ftijl , denkbeelden ; en al ware bet ,
dat gij geene bladzijde in haar geheel liet in het ganfche
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werk -- als de Schrijver een man is van gezond, onbeneveld verfland , en vrij van eigenliefde , dan kan hem
uwe beoordeeling niet kwetfen, ook al overtuigt gij hem
niet volkomen , want hij gevoelt , dat gij hem niet hebt
willen beleedigen ; dat gij geene aanmerkingen op zijn
werk gezocht hebt , maar dat bet u onmogelijk zou geweest zijn , een ander oordeel , of hetzelfde ook flechts
anders , uit to brengen .
CAJUS .

Gij fpreekt zeer aannemelijk , P U B L I u s ; bet ware
wel to wenfchen , dat er zoo meerdere Recenfenten waren .
PUBLIUS .

Vcrfla mij wcl . Ik beweer niet, dat men geen onpartijdig, bevoegd Recenfent zou kunnen zijn zonder
hetgeen ik daar noemde : ik recenfeer zelf, en ge3roel
levendig, hoeverre ik fla beneden den Recenj'ent, then
ik u fchetfle, en toch worden mijne beoordeelingen doorgaans nog al goedgekeurd . Maar zoo zou, naar mijne
overtuiging, een volmaakt Recenfent moeten zijn .
CAJUS .

Gij toont , er hooge denkbeelden van to koesteren . Op
zulk eene wijze zou een Recenfent een Genie moeten
wezen, en zijne beoordeelingen minder naar de fludeerlamp rieken , dan anders wel eens bet geval is .
PUBLIUS .

Uwe aanmerking brengt mij tot iets anders . De tact,
waarvan ik fprak , words vooral eenigermate gevorderd
bij elken beoordeelaar in een gemengd Tijdfchrift .
CAJ US .

Ik zou gedacht hebben ddAr bet minfle , omdat de
menigte van uitkomende boeken, die zoodanig een Tijdfclu ift recenferen moet , kortheid gebiedt , en vele recenfien niet veel meer dan aankondigingen kunnen zijn .
PUBLIUS .

Maar zvelke 2 Welke boeken vorderen eene meer opzettelijke beoordeeling ? Van welke behoort men een
uitvoerig verflag to geven ? Bij welke is bet mededeelen
eener proeve een voltrekt vereischte ? Welke kan men
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korter , op eene eenigzins joviale wijze behandelen ?
Welke hebben genoeg, als zij flechts aangekondigd
worden ?
CA JUS .
Hierover wil ik gaarne uwe denkbeelden eens hooren .
PUBLIUS .
Zulks tot in de bijzonderheden na to gaan , zou niet ons to verre afleiden , want het behoort regtflreeks
tot ons onderwerp , maar - zou ons al to lang ophouden . Van werken, die eene algemeen nuttige flrekking
hebben , welker kennis voor vele flanden der maatfchappij van onmiddellijk belang is , inzonderheid wanneer zij
van eenige uitgebreidheid en kostbaarheid zullen worden,
acht ik een min of meer breedvoerig verflag doorgaans
noodig . Vlugfchriften, gelegenheidsboekjes, flukjes van
den dag behoeven - even als doorgaans vervolgwerken
- flechts eene korte aanmelding, tenzij derzelver Trekking eene opzettelijke toetfin'g volllrekt noodig maakt ,
om of eenige zaak aan to prijzen , of het lezend publiek
to waarfchuwen tegen flellingen, die ik voor verderfelijk
meen to moeten houden . Den vertaald boek kan , het
overige gelijk flaande, met minder af, dan een oorfpronkelijk. Aan een' aankomend' Schrijver , die onderrigt
wil worden , zal doorgaans eene opzettelijke beoordeeling
van zijn werk ook ddn welkom zijn , wanneer hem meer
dan weinige aanmerkingen gemaakt worden . Gedichten
vorderen eene proeve . Doch in het algemeen moet juist
die befprokene tact de keus beflisfen . Verbeeld u eens
cene breedvoerige kritifche befchouwing van eenen alledaagfchen , uit het Hoogduitsch vertaalden Roman ! Zoo
ook ten aanzien van den toon . Denk u eens eene luimige aankondiging van eenen bundel leerredenen !
CAJUS .
Dit laatfle fpringt zoo duidelijk in de oogen, dat men
niet veel fmaak of tact behoeft to hebben , om het onvoegzame in to zien . Doch zoo is het niet met alles ,
en gij hebt het mij zeer duidelijk gemaakt , dat bij kennis ook oordeel en zekere gemakkelijkheid van begrip ko-
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men moet tot eene goede recenfie . Ik weet bet ook niet
beter to noemen , dan tact . De beoordeeling moet alzoo op cene aan bet onderwerp evenredige wijze ingerigt zijn , en de blijken dragen van die humaniteit in
den opifeller,, welke men van elken beoefenaar der letteren verwachten mag.

PUB LIV S .

Dit laatfte item ik u in bet algemeen insgelijks volkomen toe . En daartegen fl:rijdt bet nog niet, wanneer
men , of onbekookte , of reeds duizendmaal wederlegde
ifellingen , vooral ten aanzien van gewigtige waarheden ,
neem eens godsdienstleer, wijsbegeerte, ftaatkunde, vindende voorgedragen, aan zijne verontwaardiging in eene warm
gefchrevene recenfie lucht geeft ; of wanneer men een
hartig woord bezigt tegen iemand, die meermalen bewezen is een Schrijver van prullaria to wezen, en die
echter , op nieuw optredende , verklaart zich aan Been
„ geblaf van Recenfenten" to zullen ftoren . Hier mag,
meen ik, de fnaar wel wat terker aangefpannen worden, fchoon de goede fmaak ook hier beter, dan duizend
regelen , de grenzen aanwijst .

CAJ US .

Na ja, met uwe claufule van goeden fmaak brengt
gij bet al vrij ver : ik zou anders nog wel eens lust hebben, de fchouders op to haeen , en met luider femme
ne quid nimis ! to roepen . Evenwel vrees 1k, dat alle
uwe exclamation en tirades weinig zullen helpen . De
Schrijver lacht er om, of wordt boos, en werpt u op
nieuw de gewone fcheldwoorden tegen uw gilde naar
bet hoofd .

PUBLIUS .

Ik geloof nog niet, dat dat lagchen veel verfchilt van
dat van iemand , die kiespijn heeft . En wat boos worden aangaat - ik zou kunnen zeggen : gui fe fdche a
tort . Maar alleen onverbeterlijke eigenwaan kan zoo
fpreken . De Schrijver, wien bet waarlijk om onderrigt
to doen is,, zal doorgaatis eene grondige, welgefelde recenfie in dank aannemen en er zich naar rigten , meer
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fomtijds , dan hij ronduit zou willen erkennen . En wat
het publiek betreft ; goede recenfien zijn van veelzijdig
nut , gelijk ik flraks reeds met een woord zeide . Zoo
wordt de boekenwereld nog eenigermate bevrijd van tallooze prulfchriften ; men weet nog eenigzins to kiezen
tusfchen den zich eindeloos verdringenden kost b . v . voor
leesgezelfchappen en leesbibliotheken , terwijl ook uit
een letterkundig oogpunt de recenfien haar nut hebben .
CAJUS .
Het eerfte fchenk 1k u , als gij mij het laatfle wat trader ontwikkelt .
PUB LIUS .
Gelijk de onwetendheid, hoog ingenomen met zichzelve , door dit middel tamelijk (fchoon nog niet half
genoeg) words teruggehouden van het overflroomen met
onrijpe herfenvruchten, zoo is het niet to betwijfelen,
dat meermalen aankomende Schrijvers door de beoordeelingen van de eerfle hunner werken gezien hebben , wat
zij tot hunne verdere vorming in het oog to houden en
to vermijden hadden . Het zou althans ondankbaar zijn ,
indien velen dit niet wilden erkennen . Zulks to doen ,
en gegronde wenken in acht to nemen , houde ik voor
vrij wat beter, dan bij de minile aanmerking, met welke
men niet ten voile inilemt , een zuur gezigt to trekken ,
de alarmklok tegen de Recenfenten to luiden , en to
fchreeuwen, eer men geflagen wordt . Uit dit oogpunt
alzoo kan een Recenfent cenen weldadigen invloed uitoefenen op den bloei, zelfs eenigzins op den gang der letterkunde . Bemerkt hij , dat deze eene verkeerde rigting
dreigt to nemen , dan is het zijn pligt , met ernst to
waarfchuwen . Gelukt het hem niet, den influipenden
wanfmaak onmiddellijk to beflrijden, hij brengt den magtigen hefboom van het eigenbelang in beweging , wanneer hij de Uitgevers fchroomvalliger maakt in het drukken van hetgeen niet fchijnt gegodteerd to wezen .
CA JUS .
En bepaalt zich daartoe, wat gij den hoogklinkenden
naam geeft van letterkundig belang der recenfien ?
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PUBLIUS,
PUBLIUS .

Is het u niet genoeg ? Laat er mij dan bijvoegen ,
dat recenfaen eene uitnemende bouwlof opleveren voor
de letterkundige gefchiedenis . Wil men weten , wat in
zeker tijdvak over de eene of andere kunst of wetenfchap
gefchreven zij , dan heeft men toch waarlijk aan eene
bloote nomenclatuur niet genoeg . Deze mag titels leeren kennen , daarbij blijft het . Alles lezen en beftuderen -- een fraai Utopia l S A L o m o klaagde , eeuwen
v66r de uitvinding der Drukkunst , reeds over de veelheid van boeken ; wat zou de Prediker in onzen tijd
wel zeggen ? Recenfien zijn het , die met het verlangde
eenigzins bekend maken , en aanleiding genoeg geven ,
om , wat men voorts van bijzonder belang heeft leeren
rekenen, opzettelijk na to flaan . Zoo herinner ik mij
onder anderen, dat een man , wien het in de letterkunde , en allerminst in die van ons Vaderland , op verre
na niet fchemert, onze door en door kundige W i L L E M
D E C L B R C Q, voor zijne prijsverhandeling over den
invloed der vreenzde letterkunde op de onze (een boek ,
tusfchen twee haakj es , dat wel to weinig , maar nooit
to veel kan gelezen worden) erkend heeft , vele hulp
van de recenfien in de Letteroefeningen to hebben gehad (*) .
CASUS .

Zulke voorbeelden gelden voor duizend redeneringen .
Maar, als uw gilde dan zulke nuttige werken doet,
waarom fl:opt gij u dan in onkenbare mantels en doet
zoo zorgvuldig een masker voor het gelaat ?
PUB LI US .

Om ons vrij to kunnen bewegen . Men moet de menfchen ne nen , gelijk zij zijn . En 't is nu eenmaal zoo,
dat in ons land met duimen en vingers zou warden nagewezen, wie met zijnen naam recenfeerde . Dat is in
ab/lracto niet goed ; maur verander het eens ! Beter,
dat de Recenfen ; anonym fchrijft, dan dat hij, door
zich to noemen, zich aan fpot en fmaad blootflelt .
(*)

Bladz . 288, aant . III .
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CA JUS .
Mij . dunkt toch , dat niets billijker is , dan dat hij ,
die de lusten heeft, ook de lasten hebbe .
PUB LI US .
Met de lusten zit bet zoo hoog niet. Letterkundige
roem is er bitter weinig mede to koopen ; en wat bet
voordeel aangaat , de naam is mij ontfchoten van den
Delvenaar, die met dertig guldens een jaar kon rondfchieten ; maar ook voor then man zou bet heele recenferen nog eene fobere kostwinning zijn geweest . (*)
CA JUS .
Mij dunkt dus , dat gij alleen ten gevalle der publieke
opinie bet nameloos recenferen in uwe befcherming neemt .
PU B L I US .
Ook buiten deze . Wat doet de naam tot de zaak?
De ganfche wensch van onderteekende boekbeoordeelingen gaat uit van de verkeerde onderilelling, dat Schrijver en Recenfent meer of min in eene vijandelijke politic
tegenover elkander ilaan . Ik zeide reeds , flat die onderftelling verkeerd is . Niemand heeft den Schrijver genoodzaakt , zich to noemen - niemand kan bet van zijnen Recenfcnt vergen . Gelijk nergens , zoo hangt ook
in de letterkundige wereld de waarheid niet of van den
perfoon , die ze zegt . Bet publiek heeft geen regt , er
naar to vragen .
CAJUS .
Maar de Schrijver ?
PUBLIUS .
Deze heeft bet ganfche publiek tot Recenfent . Verkiest iemand zijn oordeel over 's mans werk onder woorden to brengen en openbaar to maken , dat is zijne zaak .
De Schrijver gaf daartoe vrijheid, toen hij zijn gefchrift
(*) Men vatte dic niet letterlft op . De Steller van dit
Vertoog is to heusch om to ontkennen, dat wie op eenigzins
vasten voet bijdragen aan een goed Tijdfchrift levert, zijnen
arbeid ook naar verdienile erkent ziet . Hij beweert fechts ,
en dic :lemt de Redactie gaurne toe, dat de lusten van her
recenferen de lasten niet opwegen . Red.
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FUBLIUS,

in het licht. zond . Ik zou u voorbeelden genoeg kunnen bijbrengen , dat bet zelfs raadzaam is, dat de
boekbeoordeelingen nameloos worden in bet licht gezonden ; maar - nomina font odiofa .
CAJUS .
Heb -ik dan, als Schrijver, geen regt, om van u to
vorderen , dat gij toont , bevoegd to zijn , door kunde en
onpartijdigheid, om mij to recenferen ?
PUBLIUS .
Mijn goede c A j u s ! Als mijne rcceufie dat niet bewijst , hoe zal bet dan mijn naam ? Ik heb misfchien
zelf nooit een work in het licht gegeven . Waaraan zult
gij mijne bevoegdheid toetfen ? Aan mijne recen,ie ; aan
niets anders . Ook moet gij niet vergeten , dat bet,
juist door mijne onbekendheid, u to gemakkelijker moet
vallen , bet publiek to overtuigen , wanneer ik getracht
mogt hebben, hetzelve onwaarheden op de mouw to
fpelden .
CAJ US .
Na , als gij de denkbeelden , die gij over bet recenferen hebt geuit , in praktijk brengt , is mij uw naam
vrij onverfchillig .
PUBLIUS .
Dat hoop ik altijd to doen .
De (teller van bet bovenftaande gefprek is niet dwaas
genoeg , om bet voor meer dan losfe denkbeelden to houden over cen veel befproken , en zulks ook waardig ,
onderwerp . Hij recenfeert in dit Tijdfchrift, en doet
dit federt eenige jaren, zoo hij gelooft, niet zonder eenige goedkeuring. Hij wil niemand beleedigen , niemand
beneden zich ftellen . Integendeel, vele medewerkers, ook
aan andere Tijdfchriften , itelt hij gaarne boven zich .
Hij verheu gt zich over bet goede , dat , over het algemeen , to dezen in ons land gevonden wordt , meer misfchien dan elders, waar men elke boekbeoordeeling of
onderteekent , of met een kenbaar merk voorziet , en
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wenscht hartelijk , dat de denkbeelden van P U B L I U S
fteeds - en meer en meer - mogen in het oog gehouden worden . Het is der moeite waardig, een kort,
maar geestig ltukje , over de politic der letterkundige
wereld, na to flaan . Men vindt het in dit Tijdfchrift
voor 1822, Mengehv . bladz . 75 .
RUSSISCHE ZEDEN EN GEWOONTEN, GESCHETST
DOOR LINA REINHARDT .

(Vervolg en flot van bl. 399 .)
De Woonverbljven .

Van de hutten der armere klasfe hebben wij hierboven

reeds gefproken . Zij bieden, behalve de eenige, be .
woonbare , niet bevloerde aloof of kagchelkamer, de
daarin geplaatite flaapbank, de vier familietafels, de
groote, in de gedaante van eenen bakkersoven gebouwde
kagchel, eenige heiligenbeelden en hangende wiegen, volftrel t niets , dat opmerking verdienen kan , of het moest
de dikke rookwolk wezen , die de lage kamerruimte meer
dan half vervult . Zelden wordt in zoodanige hutten een
fchooriteen gezien : de rook moet zelf zich eene opening
zoeken . De venfters, door welke hij zulk eenen uitgang
tracht to vinden , zijn fmalle , tusfchen de balken open
gelatene plekjes , gevuld met eene eenige , reeds voorlang als tot het waarnemen eener zonsverduistering behoorlijk berookte glasruit , of wel met lappen toegeftopt,
die in geval van nood er uitgenomen kunnen worden ,
om den dwalm naar buiten to laten . In kleur gelijken
zoodanige hutten naar die , welke men in de dennebosfchen tot bereiding van harst en zwartfel opgeflagen vindt .
Laat ons nu het huis van een' gegoeden, ja in zijne
foort rijken boer , al is hij dan ook lijfeigen , betreden .
In de eerfte plaats merken wij op , dat het aanzienlijkfte
gedeelte daarvan naar de opene binnenruimte gekeerd is .
Men kan zien, dat de bewoner gepoogd heeft, zijnen
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well}and zoo veel mogelijk voor bet oog der voorbijgangers to verbergen . 't Was bet gevoel der ilavernij ,
welk hem deze handelwijze ingegeven heeft . Hij wil arm
fchijnen , om zich over zijnen ondergefchikten toeftand
niet to moeten fchamen ; of wel hij vreest , door bet aan
den dag leggen zijner gegoedheid , zich zwaardere heerendienst op den hals to laden .
In vrije dorpen ziet men de Bevels der huizen naar
de wegzijde gekeerd, met houtfnijwerk verfierd en van
bontgefchilderde venfterluiken vooraien . Niet aldus op
plaatfen , waar de lijfeigenfchap nog niet opgeheven is .
Zij drukt haren ftempel op menfchen en woningen . Eene
hooge omtuining omgeeft de boerenwerf, ja zelfs den
naar den weg gekeerden wand van bet huis . Breede afdakken loopen de werf in bet rond . Alle huisdieren kiezen naar welgevallen under dezelve hunne plaats . Niet
een eenig derzelven is vastgebonden, maar ook niet een
eenig, bet gevogelte uitgezozderd, vertoont de behagelijke fporen van menfchelijke zorg, of van eenige door
deze verkregene befchaving . Integendeel fchijnen de Rusfafche huisdieren, door in aanraking met den mensch ge .
komen to zijn , van hunne oorfpronkelijke fchoonheid verloren to hebben . Her wilde paard, de buffel, de wilde
geit zijn geheel andere wezens , dan deze misgroeide ,
ongehavende vertegenwoordigers hunner geflachten . Vreesfelijk , j a ontzettend is bet gezigt der varkens , die in
grooten getale in de dorpen rondloopen ; gewoonlijk zijn
zij zoo rood als vosfen . De Rus gebruikt, om dit tusfchenbeiden to zeggen, blootelijk hun vleesch tot fpijs,
werpt al bet overige, waarvan de kunstvlijt der andere
natien partij weet to trekken, als nutteloos weg, en
brandt de boriels af, zonder ze uit to trekken of weg
to fchrapen . - Nog ziet men op elke boerenwerf een
klein , op zichzelf ftaand huis , hetwelk men geneigd zou
zijn voor eenen flal der bier boven vermelde dieren to
houden ; maar bet bevat den jaarlijkfchen voorraad aan
boekweitengort, welke de geliefkoosde fpijs en bet dagelijkfche tafelgeregt der Rusfen is .
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Als wii ons nu tot het woonhuis keeren , zoo zien
wij een op zuilen rustend uitftek, waaronder bankers
om to zitten geplaatst zijn . Het huis zeif binnengetreden zijnde, ontmoeten wij in de eerfte plaats eenen trog,
over welken een aarden vat, in gedaante als een trekpot
met twee tuiten , opgehangen is . Dit is de waschtoeftel .
voor geheel het huisgezin . Elk, die zich van denzelven
bedient , neemt uit een dier tuiten een mondvol water ,
fpuwt dit in zijne holle handen , en wascht eerst deze ,
dan zijn gezigt . Het afdroogen laat hij aan lucht en
zon over, offchoon in de familiekamer, boven den tus .
fchen de twee venfters aangebragten kleinen fpiegel, een
lange, aan beide de zijden rijk geftikte handdoek hangt .
Gewoonlijk vindt men ter regter en linker zijde van
de huisdeur kamers . In eene daarvan zijn de weefgetouwen der vrouwen , benevens al het overige daartoe
noodige gereedfchap ., geplaatst ; ook is daar de kookof bakoven . Het tegenoverliggende vertrek zou men ,
in vergelijking met dit eerfte , de pronkkamer kunnen
noemen . De kagchel is uit bonte tigchelfteenen opgebouwd ; eene rij van heiligenbeelden bekleedt den muur ,
die tegenover de deur is, en voor dezelve hangt eene
fierlijke lamp . Men ziet er een glazen kastje met befchilderd en verguld porfelein . Nevens de kagchel ftaat
de groote theemachine (famavar , dat is zelfkoker , genaamd) ; zij is van geel koper , en heeft Diet zelden de
grootte. van eene kleine kagchel , gelijk dezelve in fommige ftreken van Duitschland gebruikelijk zijn , maar is
boor de werking van het overkokende water zoodanig
met fpaanschgroen bedekt, dat zfj meer vrees dan vertrouwen inboezemt. Aan vergiftiging door onzindelijkheid of veronachtzaming van then aard gelooft de Rus
niet . Gebeurt er iets zoodanigs , dan denkt hij, het is
Gods wil, waartegen toch niets to doen is . Naast deze
kamer is er nog eene , waar geftookt kan worden , en
waarin minst genomen een hoog opgef'apeld bed ftaat .
Dit is gewoonlijk een pronkftuk , met rood en blaauw
geftikte beddelakens , dekens en zoo vele , al kleiner en
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kleiner wordende kusfens voorzien, dat zij zich tot aan
de zoldering der kamer verheffen ; het ligt daar onaangeroerd en is flechts een getuige van den vederen-rijkdom
der bezitters . Deze flapen liever, even als hunne armere
landslieden , op de flaapbank in het woonvertrek , of
kiezen de breede oppervlakte der geweldig groote kagchel tot rustplaats . Ook fomtijds wel over dag ziet men
de moeder met de jongfle kinderen, als Godheden van
den Olirnp , van deze warme legerftede naar beneden kijken . Aan wolken om hun ten croon to dienen , to weten aan kusfens en peuluwen, welke zij mede naar boven nemen, ontbreekt het niet .
De weefgetouwen , aan welke de vrouwen flechts des
zomers arbeiden , zijn, even als hunne rijtuigen , geheel zonder ijzer ineengevoegd . Het linnen , 't welk zij
daarop weven , is fchaars drie kwart el breed . Het garen , tot dit weeffel noodig , fpinnen zij van vlas of
hennep des winters met het fpinrokken . Zij wikkelen het
vervolgens op groote kluwens , van welke zij het regtftreeks zonder verdere voorbereiding verweven . Daarom
is ook bet Rusfifche linnen zoo weinig duurzaam ; wat
uit hetzelve gemaakt wordt en in gebruik kom ;, houdt
het zelden ]anger uit dan van het eene jaar tot het andere .
Sloten zijn zeldzaam, en ook aan de deuren dezer betere huizen niet to vinden . Eene houten klink, die met
een touwtje opgetrokken wordt , bekleedt er de plaats
van. In dorpen, door welke een drok bereden reisweg
loopt, is bijna ieder huis eene herberg ; dat is te zeggen
in elk derzelven kan men voor geld logies bekomen .
Laat zich des avonds eene reiskoets , of meer dan eene
(want men reist gaarne bij karavanen) hooren, zoo fchieten, als blaffende honden , uit alle deuren mannen en
vrouwen naar buiten . Er verheft zich een algemeene
kreet van elkander overfchreeuwende ftemmen : „ Komt
bij mij , bij mij ! Ik heb de mooifte kamer , de beste
haver, het theewater kookt bij mij reeds !" enz. De
reiziger doet we! , als hij zich door dit gefchreeuw nict
uit den hoek zijner koets of van de kusfens zijner pritsch-
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last weglokken ; bet zou hem toch niets baten, want
hier beflist de flem van den voerman . Deze, nadat hij
cen tijdlang bedaard geluisterd heeft, heft zich langzaam van zijnen zetel , en Rapt naar een der huizen ,
om de zoo hoog geprezen baver to bezigtigen . De kist,
waarin deze befloten is, bevindt zich buitenshuis , ja
op den weg zelf. De deugd van dit paardenvoeder beflist over bet lot van den reiziger . Betreedt deze nu
eindelijk de zoo geroemde kamer, dan ontmoet zijn verfchrikte blik een' vlammenden, zwarten rook uitgevenden fpaan, die in een' midden in bet vertrek geplanten
ftok ingeklemd is . Een man of jongen, de wachter
dier duister brandende vlam, zit er nevens , want de
fuel zich vormende kool moet gedurig afgefnQten en de
ras verteerde fpaan door een' nieuwen vervangen worden . Langs de wanden in bet rond zitten de vrouwen
en fpinnen . De onbruikbare draden vlas of hennep werpen zij op den grond ; daarheen werpt de hoeder der
viam ook bet dikwerf nog gloeijende verkoolfel van zijn'
lichtfpaan . Dit ziende, kan de vreemdeling de vrees
niet van zich weren , dat hij , den nacht in bet hem
aangeprezene , ilechts door een houten befchot van bet
overige gefcheiden flaapvertrek doorbrengende , met geheel bet huisje eene proof der vlammen kan worden .
Hij verkiest dus , nadat hij zich aan de heete bron van
den theeketel verwarmd heeft, binnen zijn rijtuig terug
to wijken . Dit is reeds onder bet afdak gebragt . De
huisdieren , daardoor in hunne rust gefloord , geraken
in beweging en omringen bet vreemde voorwerp . De
kalkoen , de fiere huishaan , die gaarne hoog zitten ,
maken van de onverhoopt zich aanbiedende gelegenheid
gebruik ; zij nemen op bet verhemelte plaats . Het varken kiest onder bet lage rijtuig zijne legerftede . De
geit bemint bovendien de nabijheid van den mensch, en
zoekt nieuwsgierig den aangekomene op . De paarden,
die hem herwaarts gefleept hebben , fpaan nabij den disfelboom , van welken men hen losgemaakt heeft , en
ftooten van tijd tot tijd tegen denzelven ; bun menner
}IENGELW . 1839 . NO. 9.
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ligt vertrouwelijk in hun midden en flaapt hoorbaar .
Houdt bet ongewone van zulk eene buurfchap den reiziger niet wakker, zoo words hij zeker door de bewegingen der boven en onder hem flapenden mede in flaap
gewiegd . Hierbij behoeft hij niet to vreezen bet uur
van bet vroegtijdige vertrek to zullen verflapen . Het
wiekengeklap , bet fchelle morgenlied van den boven hem
troonenden wachter wekt hem onmisbaar tegen den aankomenden dageraad . In weinig oogenblikken is alles rondom hem in beweging, en hij verwondert zich, bet huisje, waarin hij met eene verniel -ende hoofditof zoo onachtzaam heeft zien omgaan , nog onverlet voor hem to
zien ftaan .
Met dat alles zijn branden in de Rusfifche dorpen niets
zeldzaams . Of zij verre voortflaan, of niet, hangt eeniglijk van den wind af. Wat, to rekenen van bet huis,
waar de brand ontftaat, beneden den wind ligt, is reddeloos, verloren . De Rus acht bet eene inbreuk op
bet raadsbefluit van God to zijn , wanneer hij eenen uitgeboriten brand to keer gaat ; want ook blind vertrouwen is de bron zijner achteloosheid . Waar flechts
ooit Rusfifche krijgslieden, ten tijde van den bevrijdingsoorlog, verfchenen zijn, weet men gewis nog to
verhalen, hoe men, met niet geringen angst, ftukken
brandende fmeerkaars aan de wanden der huizen, ja zelfs
der ftallen, gekleefd vond . Op deze wijs verfchaft zich
de Rus overal een' geimprovifeerden kandelaar of blaker .
Wanneer een dorp in brand ftaat, ffepen, wel is waar,
de mans alwat roerbaar is uit de bedreigde huizen en
jagen ook bet vee naar buiten ; maar menigmaal hebben
zij daartoe bezwaarlijk den tijd ; de ruige ftroodaken,
bet uitgedtoogde balkwerk vatten in een oogenblik vlam .
De vrije dochter der natuur , echter , words in haren
loop niet geftuit , maar men vergenoegt zich met haar
bet onheil to verwijten , 't welk zij aanregt . „ Waarom
doet gij mij dit ?" vragen , op een' zingenden klaagtoon,
de rondom ftaande vrouwen aan bet noodlot , aan God,
of aan bet ontketende element . ,, Deze hut had mijn
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vader gebouwd ; zoo en zoo veel jaren heeft hij er in
gewoond . Waarom ontneemt gij ze ons ? Wat hebben
wij u dan toch gedaar. ?" Verbrandt hun huisraad of
zelfgefponnen linnen, zoo vertellen zij deszelfs levensgefchiedenis, en berekenen bet ellental in bet aanfchijn
van het vuur, dat dit hun goed verteert . Het is niet
de but zelve , want deze wordt , met hulp van den
landheer, weldra weder opgebouwd, maar de zoete gewoonte , om in haar , zoo als zij was, to leven , die
zij beklagen .
De openbare badftoof is in ieder Rrafisch dorp den
vreemdeling, v66r dat hij hare beftemming lent, een
voorwerp van fchrik . Aan den oever van een' waterplas of riviertje ziet hij een gebouw ftaan, dat uit alle
reten en voegen dampt en rookt . Angftig hecht zijn
blik zich er aan ; hij verwacht elk oogenblik de belle
vlammen naar buiten to zien flaan . In plaats daarvan
words hij weldra een naakt mensch gewaar, die, rood
als cen gekookte kreeft , uit de deur rolt , zich in 1et
nabijzijnde water werpt en onderduikt . Welgemoed verfchijnt hij fpoedig weder aan de oppervlakte, en keert,
na cene korte wiji , andermaal in bet zweetbad terug .
Hoogst zonderling , zoo dat men bet naauwelijks geloo .wen zou, is daarbij bet voorkomen der vrouwen, die
zelfs onder bet baden hare mutfen met gouden boordfel
niet afleggen . Men ziet haar menigmaal , met kleine
kinderen op de armen , tot aan den hals in bet water
rondkuijeren , fchertfen en zingen . Deze wandelende ,
bemutfte hoofden zijn , daar bet troebele water de ligchamen verbergt, allerkluchtigst om to zien .

Ilande1.
In vele dorpen wordt des zondags markt gehouden.
Zulk een dorp heeft Reeds een' kleinen bazar, dat is
ettelijke fteenen winkelkramen , waarin de kooplieden
hunne waren uitftallen . Kramers uit de naburige fladjes
bieden er menigerhande kleine weelde-artikelen to koop,
linten , kralen , blinkende fleentjes, helkleurige doeken ,
Gg 2
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kortom allerlei voorwerpen , die de begeerte van vrou.
wen en meisjes gaande maken . De man wendt zich naar
die kramen , waar lompe , grof gewerkte laarzen , dikke
lederen wanten , hooge mutfen en hoeden , zweepen ,
touwen enz . hem aanlokken . Als bijen omgonzen kinderzwermen de tafeltjes , waarop honigkoeken of flechte,
halfbedorvene vruchten opgeftapeld liggen . Met honig
aaneengebakkene papaver- of hennepzaden, ook opgekookte erwten, fmaken den begeerlijken Rus, die uiterst
gaarne fnoept, regt lekker . Wie overigens iets to verkoopen of to verruilen heeft, draagt bet onder den arm
rond . Men ziet er geflagte fpeenvarkens, hoenders ,
kalkoenen , en koopt die voor zeer geringe prijzen ;
gelijk dan over bet algemeen vleesch en gevogelte in de
binnenlanden zoo goed als niets kost . Eene vette gans,
een geweldig groote kalkoenfche haan is met zeventig
tot negentig kopeken (ongeveer een gulden H61landsch)
goed betaald . De duff is in Rusland zeldzaam , en
wordt , daar de Heilige Geest onder hare gedaante afgebeeld is , als deszelfs zinnebeeld vereerd . Ondanks deze (paring en zorg vermenigvuldigt zij zich
flechts tragelijk ; de talrijke heerlegers van raven , die
huizen en velden bedekken, vernielen tnisfchien bet broedfel der vreedzame duff. - Het bonte gewemel der zondagsmarkt loopt echter reeds met de heeft van den dag
ten einde . Koopers en verkoopers hebben hunne kleine
wagens in de nabijheid gehouden en in eenen kring genet , binnen welken de paarden befloten zijn .
Merkwaardig zijn de punten, waar jaarlijks eene foort
van kermis of koopmarkt gehouden wordt . Buiten then
tijd zijn bet fchaarsbewoonde , doodfche plaatfen , met
half vervallene , doorzigtige huizen , in welke flechts
gedurende den kermistijd deuren en venfters ingehangen
worden . De nabijheid van eenig klooster , eene daaraan
verbondene gebeurtenis , heeft gemelde plaatfen gewoonlijk die beftemming gegeven .
Dit is onder anderen bet geval met de aanzienlijke
koopmarkt , welke in bet Gouvernement Ifursk nabij
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deszelfs hoofdftad gehouden wordt . Karenoe beet bet plants .
je , hetwelk daardoor alie jaren verlevendigd wordt . Alhier
vond onder bet kruidenzoeken een monnik bet helligenbeeld,
't welk tot den bouw des kloosters aanieiding gaf. Hetbeeld
zelf words to Kursk bij de ordesbroeders bewaard, tot wel .
ken ook de gelukkige vinder behoorde ; maar jaarlijks droeg
en draagt men bet nog, onder een talrijk geleide, naar de
plaats, waar bet ontdekt werd. Maar al to gaarne fluit zich
de handel aan kerkelijke plegtigheden ; zoo ontfond de jaarmarkt, en heeft in den loop des tijds gedurig toegenomen .
Daar aan gemeld beeld de wonderdadigfte genadewerkingen
toegefchreven worden, ja daar men beweere, dat een eenige
bilk op hetzelve toereikend is om geheel eenen levensloop
gelukkig to maken, zoo gaat de toeloop dergenen, die bet
op deszelfs zomerreis ontmoeten willen , alle befcbrijving to
boven. Van achthonderd, ja duizend werilen in bet rond
itroomen bedevaartgangers derwaarts . Hoe demoediger de
pelgrim of de peigrimme is, des to goedgunitiger zal bet
beeld bun zijn . Derhalve ziet men vrouwen , die de reis in
elgen rijtuig en met bedienden omgeven zouden kunnen afleggen, onder den hoop der pelgrims in een grof linnen gewand to voet gaan .
Desniettemin fpreidt, nevens al die fchijnbare eenvoudigheid,
de uitgezochtfte weelde zich ten Loon . Wat Frankrifk, Engeland, China en Indie kunnen aanbieden, is daar-in groote
hoopen opeengeftapeld, in nog grootere hoeveelheid zijn het de
voortbrengfelen van bet land . Ijdelheid, zucht naar tool en naar
vermaken vinden er ruimfchoots hunne rekening ; geloof of
bijgeloof reikt haar de hand . De ter plaatfe, waar bet wonderbeeld gevonden is , ontfprongene bron is met metfeiwerk
omvat, en over dezelve is eene kapel gebouwd . Ann bet
water worden vele heilzame krachten toegefchreven . Nie .
mand, die de markt bezocht beeft, vertrekt, zonder eenen
kleinen voorraad van hetzeive mede to nemen . Hij bekomt
bet echter niet voor niet, maar moet bet koopen ; uic deze
foort van belasting treks bet klooster zijne inkomften . Voor
de oogen van den monnik , die nan de bron wacht howdt,
wordt dic geld in bet bekken geworpen , waarin bet water
zich verzamelt . Men zegt, dat er menigmaal acht- tot tienduizend roebels aan goud , zilver en koper in bijeen liggen .
De arme , die zich ook zelfs geen kopek weet to verfchaffen,
om bet zegenrijke water to koopen, vangt bet bij de ult .
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flrooming van bet bekken op, wanneer bet reeds al do de
daarin geworpene geldflukken afgefpoeld heefc .
Het getal huizen van bet kleine dorp reikt bij lange Met
toe, om de derwaarts ftroomende menigte to bevatten . Het
grootfte gedeelce daarvan brengt de nachten in de open lucht
of onder de kleine rijruigen door, die een' uicgeflrekten wagenburg vormen . De rijke huurt, voor twee of drie dagen
verblijfs, eene dier half verzonkene, met deuren en venflers
flechcs provifloneel voorziene en meestal onbevloerde hutten,
tegen ongehoord hooge prijzen . - Het eigenaardigst van
deze jaarmarkt is misfchien de klokkenhandel. $lokken van
alle kaliber worden in onbedenkelijke menigte derwaarcs gebragc en aan flerke flellaadjen opgehangen . Klokkenklanken
behooren onder de meest ftreelende geluiden voor bet oor
van den Rus . Op hooge feesttijden worden zij, in dorpen
zoo wel als in fleden, zonder de geringfte tusfchenpoos, dag
en nacht geluid . Nadert to Karenoe de procesfie met het
beeld, zoo worden al de ter markt gebragte klokken in bewelting gezer . Wie alsdan in de nabijheid van de klokkenmarkc is, loopt gevaar zijn gehoor to verliezen .
Volksvermaken en Volksgeloof. Ouderdom, Dood en
Begrafenis .

De Rus is beleefd en vriendelijk van card ; bij is dit zelfs
jegens de hem dienende dieren . Wil hij zijne kleine paardjes
aandrijven, zoo geeft hij hun de zoetfle namen . In den
nuchteren toeftand hoort men hem bijna nimmer fchelden of
vloeken . Ook bet leelijkite meisje zal hij zelden anders dan
rnjjne fchoonjie noemen . Voor den ouderdom heefc hij bijvoegelijke woorden, die zijne achting jegens denzelven to
kennen geven ; eerwaardige grijsaard, lief snoedertje , of oudje , zijn de gebruikelijkfte. Genadige heer of genadige vrouw
noemt hij alle vreemden . Wel is waar, legt men aan fommige
ftreken to last , dat vreemdelingen , die do landstaal nog niet
verflaan , er niet reizen kunnen , zonder gevaar to loopen
van beroofd en doodgeflagen ce worden ; dat bet gevoelen er
heerscht, dat etcelijke aan hun heiligenbeeld of aan de kerk
vereerde waskaarfen de kracht hebben , ook zelfs eenen moordenaar to ontzondigen . Het ontbreekt niet aan voorbeelden,
welke do gegrondheid dezer befchuldiging haven ; waar zij
worden dagelijks zeldzamer . Integendeel is over bet alge.
meen ook de geringtte Rut dienstvaardig en onderdanig jegens
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buitenlanders . De woorden, welke hij, die de tail nog eerst
flamelend fpreekt, poogt nit to brengen, worden als 't ware
geraden en hem in den mond gelegd . Het kleinile verzoek
draagc de Rus met vele buigingen voor ; menigmaal werpt bij
2ich op den grond, en kust den genen, then hij aanfpreekt,
de voeten ; voor bet geringfle gefchenk dankt hij op bet demoedigsc . Tot afle dienflen is hij bereid ; alleenlijk moet men
ze niet oogenblikkelijk van hem verlangen . Zucht tot orde
is hem moeijelijk aan to leeren, en nog minder gaarne laat
hij zich tot werkzaamheden van uiteenloopenden aard gebruiken . Het is hem genoeg, als hij door oefening en ge.
woonce den flag van ddnen arbeid verkregen heeft . Wil men
bekwaamheid in velerlci vakken door bet voorbeeld van an.
dere nation bij hem aanprijzen , zoo beweert hij , fiat deze
met beteren aanleg dan hij geboren worden . Desniettemin
heeft hij given en bekwaamheid tot alles ; zijne aangeboren
vadzigheid alleen belet hem, van 2ijne vatbaarheid gebruik
to maken . Deze is bet ook, gelijk wij reeds gezegd hebben, die hem belet, zijne fluk geraakte kleederen to verflellen . Alles , wet hij , van bet hoofd tot de voeten, aan heeft,
valt hem fuksw1js van bet lijf, tot dat hij eindelijk gedwon .
gen is , de overblijvende lappen weg to werpen .
Muzijk en gezang zijn zijne vreugd, offchoon hij in beide
zich flechts in en naar weinige toonen beweegt . Zijne vier .
fnarige citer (balalaika) vermaakt hem urea lang in eene en
dezelfde melodic . Zijne gezangen muit hij bijna altijd in halve toonen . Door gezang fpoort hij zijne paarden tot fneller
loopen aan .
l3eide fekfeh hebben verfchillende foorten van vermakelijkheden, en zijn daarbij menigmaal van elkander afgezonderd .
Wanneer de jonge man aan den zoom eener weide, of tegen
den deurflijl zijner but geleund, zijne balalaika laat klinken,
houden de meisjes eenen rijendans door bet dorp . Dit ge .
beurt vooral op feestdagen en bet meest op bet paaschfeest .
Zijn zij in geen genoegzaam getal, om, elkander bij de hand
houdende, de breede flraat to beflaan, zoo vullen zij de ledige tusfchenruimte met doeken, welke zij twee aan twee
vasthouden . Wie hear ontmoet, moet den doorgang voor
eenige kopeken koopen . Op paaschtijd houden zij hem roodgek-leurde eijeren ce gemoet ; bij haalt er een dergelijk uit den
zak ; beide worden tegen elkander geflooten ; dat, hetwelk
breekt, wordt de bust des overwinnaars : list doet hierbij val-
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fche eijeren van onverbrekelijke flof uitvinden, en er dus
cene menigte werkelijke veroveren .
Alle hunne vreugden fchijnen echter, daarin gelijk aan hun
land, zonder eenig uititekend hoogtepunt, plat en vlak voorbij to gaan . Nimmer zlec men hen door eenigen bijzonderen
lust bewogen. Hun hoogfte genot fchijnen zij nog, even als
bet voor meer omvactend zinnenleven ongevoelige kind , in
datgene to vinden, war bunne fmaakzenuwen prikkelt . Met
dat al is ook hetgene zij aan dit zintuig bieden kunnen
hoogsc armnlijk en voor fijner geitemde verhemelten niet zelden walgelijk . Alle olieachtige vruchten zijn hun lekkern1jen . Gaarne dragen zij een handvol hennepzaden bij aich,
welke zij van lieveriede opeten .
De boterweek, dat is de eerfte der zevenweekfche vasten
v66r Pafchen, is een lichc punt van bun leven, hoezeer zij
bun reeds eenige ontberingen voorfchrijft . Slechts boter,
melk en eijeren, maar geene vleeschfpijzen, zijn nog geoorloofd . Na deze week van lekker leven vervangt in butten
en huizen olie de plaats der borer . De rijke, welke buiten .
then de verordeningen der kerk op velerlei wijzen weet to
onrduiken, verfchafc zich de fijnfle oliefoorten ; bet yolk
heeft geene andere dan hennepolie . Deze gebruikt bet dan
ook in zoo groote mate, dat men beweert , dat , in den man .
gen vastentijd , zijn vel er eene groenachtige tint van krijgc .
In de boterweek zwelgt ieder nog in dierlijk vet . Verbazend is bet getal der pannekoeken, plini geheeten, welke
gedurende deze dagen in geheel Rusland gebakken worden .
Rijk en arm eet dezelve van den vroegen ochtend tot mar
in den nacht . Zij worden nit boekweitenmeel, melk en e1je .
ren bereid en rijkelijk met borer overgoten . De rijke beftrijkt ze nog daarenboven met kaviaar . Op de dorpen loopen vrouwen en meisjes in groote drokte met hoog opgellapelde fchotels van dit gebak been en weder, om daarvan
aan hare bekenden to brengen . Elke barer vleit zich, de
beste bereiding ce verftaan ; er zijn echter eenige meesters
in de kunst. Zoodanig een was de koetfier van zeker groot
beer, en daarom trad deze ook gaarne, door vele gasten
omgeven, in bet huisje van zijnen bediende . De rosfenmen .
ner frond dan , met den wijden kaftan opgeflagen, eene witte
fchort daarover gebonden, en bet gloeijende gezigt hoogrood
van uit den langen baard fchitcerende, voor de heete kagchel, en bakte zoo vlijrig bij kon . Midden in de ruime
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bergplaats, waar paardentuigen en dekkleeden opgehangen
zijn, was de tafel aangeregr . Men kon zich verbeeld hebben
in eene ridderzaal to zijn, waar aan muren en zuilen afge .
legde wapenflukken in bet rond hingen .
De voor leder dorp opgerigte fchommels zijn gedurende
deze week in aanhoudende beweging. Ook zijn er om de .
zen djd des jaars nog natuurlijke ijsbergen, van welke eene
drokke menigte onder vrolijk getier naar beneden glijdt . In
de fteden worden, gelijk bekend is , groote toebereidfelen
tot deze dolle week gemaakt. Het groote, onoverzienbare
Izaksplein to Petersburg is alsdan met ftellaadjen overdekt,
die tot verlustiging van bet yolk moeten dienen . Kleine
tooneelen, carrousfels, Rusfifche Bergen, fchommels van
alien aard worden er opgerigt . Reeds eene maand to voren
begint men dit lustperk, hetwelk flechts eene eenige week
moet dienen, op to bouwen . De oprigters van kramen en
tenten betalen zware huur, zoo voor den grond als voor
bet bout, hetwelk zij behoeven . Eene menigte werkvolk
arbeidt er aan . Wel is waar, beftaan die flellaadjen flechts
nit ligt balk- en bindwerk met daarop gefpijkerde planken ,
doch poogt men daaraan van buiten de fierlijkfte gedaante to
geven . Nu eens verbeelden zij Gothifche kerken, dan Chinefche tempels, dan weder kasteelen met eene menigte torentjes . Al die gebouwen zijn, naar gelange van betgeen
zij beteekenen moeten, eigenaardig befchilderd . In deze
kortftondige fchouwburgen kosten de plaatfen de heift van
betgeen, waarop de entree van zulke vooritellingen op andere
tijden to ftaan komt . Alle vertooningen, paardenrijders- of
koordendanfersoefeningen, goochelaarskunften en vuurwerken, beginnen met de eerfte uren van den dag en herhalen
zich tot middernacht toe . Ook in alle grootere fchouwburgen volgt, gedurende dezen tijd , de eene voorfielling onafgebroken op de andere ; bij elke derzetve kunnen de ruime
zalen de kijkgrage menigte ter naauwernood bevatten .
In eene dier houten tenten op de Izaksplaats was bet,
dat, op den eerfen dag der boterweek van bet jaar 1836,
bijna vijfhonderd menfchen vertlikten en verbrandden . Hoe
verilerfelijk de weldaad der wetten bij al to letterlijke en
fiaaffche inachtneming worden kan, bleek in dit geval . Ver .
fcheidene toegefiaelde timmerlieden flonden klaar, om de
wanden door to flaan , en op deze wijze aan de daarin op .geflotene ongelukkigen fucht en uitkomst to verfchaffen ;
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mast volgens de Rusfifche wet mag niemand de hand aan een
brandend gebouw leggen, dan de beambten bij bet bluschwezen . Hoe voorcreffelijk nu de bluschinrigtingen to Petersburg ook zijn , kwamen zij ditmaal toch to laat , om aan
velen bet leven to redden . De hulpvaardige timmerlieden
werden, toen her. nog tijd was, door de militairen ftreng
teruggewezen, en bet vreesfelijkc hulpgefchreeuw der flagt .
offers was reeds verftomd, toen de oiflciele redders aan .
kwamen 1
Bijna zou men de , na deze dolle week, als door eenen
tooverflag ontflaande flilte ook eene foort van vermaak kunnen noemen , hetwelk de belijdcrs der Oosterfche Godsdienstleer met die eener Wescerfche gemeen hebben . Be plotfeling
begonnen flrenge vasten, met bet daaraan verbonden geloof
in bet verdienftelijke diet onthouding, bet ijlen naar kerken
en biechtftoelen, het bewustzijn van geboete en vergevene
fehuld , verfchafc een gevoel , betwelk to na aan vreugde
verwant is, dan dat men er deze niet zelve in zon vinden .
Na de nu volgende zeven ftrenge weken komt er daarenboven
weder eene van zwelgerij , die Os een nieuw begin van bet
leven met at deszelfs genietingen befchouwd kan worden .
Deze genietingen worden reeds vooruit door vermeerderend
ontberen verhoogd . De echt gemoedelijke Rus nuttigt, in
de Isatfte week v66r Pafchen, in bet geheel geene warme
fpijs meet. Zuurkool, gezouten agurken en raauwe uijen
vormen uitfluitend zijn voedfel . Van den goeden vrijdag of
onczegt hij zich ook deze, en neemt niecs meet tot zich
v66r den eerften paaschdag ten twaalf are . Eerst nadat hij
aisdan ter kerke geweest is , en de door hem derwaarts medegenomene fpijzen, aan welke hij zich verkwikken wil,
door den priester gezegend zijn geworden , proeft hij er van,
da; is to zeggen hij bezigc ze in overmaat . Bij eene ge .
moedelijke dienstmaagd , die onder deze wijs van vasten bijna
bezweek, putte ik eens , uit medelijden, alle beweegredenen, welke ik bedenken kon, ja zelfs bijbelplaatfen, vruchteloos nit . » Bedrieg ik mij," fprak zij, „ is de wijs ,
waarop ik God poog to dienen, Hem, gelijk gij zegt, niet
welgevallig, zoo ziet Hij ten minite mijnen goeden wit, om
bet Hem naar den zin to maken, en site ontbcringen to dragen, om Hem welgevallig to zjjn ."
Maar deze plotfeling elkander afwisfelende uiterften van
ontberen en genieten moeten op bet anders flerke ligchaams-
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geftel van den gemeenen Rus onmisbaar nadeelig werken .
Hij wordc menigmaal door tusfchenpoozende koortfen aangetast. Ongaarne, en flechts door den landheer gedwongen,
gaat hij naar den arts . Ongelukkiglijk bemoeijen zich ook
daar to lande vole oude wijven met de geneeskunde , en wen .
den de zonderlingfte middelen aan . De natuurlijke kinderpokken woeden in de binnenlanden nog Reeds moordend en
misvormend . Eene weldadig gezinde landvrouwe wilde den
wedrzin barer onderdanen tegen de koepokken op de zachtfte
wijze overwinnen. Zij leerde zelve bet inenten, en oefende
die kunstbewerking met goed gevolg, zoo ver dit van haar
afhing. Doch, hoe moeijelijk was bet haar niet, de ouders
to bewegen, hun kind daartoe aan haar over to laten I „ Het
is we&rfpannigheid tegen den wille Gods ," zeide men ook
hier . „ Wit Hij niet, dat ons kind de kinderziekce krijgt of
er aan flerft, zoo gebeurt bet ook niec ." Bij zulk eene w1js
van denken kon geweld geen goed doen . De brave edel .
vrouw bedacht dus eenen omweg, om tot haar doel to geraken . Zij begon de moeder, welke haar kind bij haar bragt,
met bonte linten to befchenken ; aan bet kind zelf gaf zij een
fraal mutsie . Thans bragt men de kinders bij dozijnen, en
weldra die, welke er reeds geweest waren, voor de tweede
maal, bewerende dat de flof niet gewerkt had, Men ont .
dekte, dat zij de lympha afwiefchen, om twee- en driemalen
gefchenken to krijgen . Zoodra hiertegen middelen aangewend
werden en zij hare kleine list niet meer konden oefenen,
kwamen er veel minder .
Menigmaal is ook voorzeker een zieke, bij wien de natnur
eene krils had aangebragt, die ontegenzeggelijk naar doodskamp geleek , doch n1a welke hij genezen zou zijn , door af.
breking derzelve den dood met geweld in de armen gewor .
pen . Zulke beflisfende toettanden worden door de omftanders ligtelijk voor bet naderende levenseinde genomen, en
de zieke wordt alsdan meddoogenloos nit zijn bed gerukt ;
want er heerscht een geloof, dat de mensch , zoo als hij
fterft, voor Gods regterfloel treedt, en dat hij daar zoo ordentelijk bet flechts zijn kan behoort to verfchijnen . Daarom worth hij nog half levend gewasfchen, bet beste, wat
hij bezit, hem aangetrokken, en, daar hij gewoonlijk onder
deze bebandeling den geest geeft, uitgeflrekt op eene tafel
gelegd. Deze gewoonte is des to zonderlinger, daar de Rus ,
gedureude zijn leven, geene de mime zwarigbeid maakt, bij
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n zoo morfig en ongehavend to verfchij .
nen, als hij altijd is.
Een zeer jong meisje, dat aan de tering itierf, maar op
den ochtend van haren fterfdag nag krachts genoeg had om
zich bet haar in orde to brengen , wilde men , toen zij van
deze infpanning dood vermoeid ter neder zonk, uit bet bed
trekken, om haar aan to kleeden . Dringend fmeekte de klelne, dat men haar zou laten rusten, daar zij zelve reeds begonnen had zich op to fieren . Zij bedekte hierbij bet hoofd
met beide de handen ; hare ijdelheid, namelijk, vreesde, dat
dic gedeelte van haar tooifel minder net herfield zou worden,
als zij bet reeds geordend had . ,, Wilt gij mij dan tot de
zonde verleiden, u, mijn kind, voor Gods croon to laten
verfchijnen , zonder dat mijne handen u gekamd en gewasfchen hebben?" Dit zeggende, trok de moeder de nog levende naar eene bank, deed haar tegen den kouden wand
leunen , en begon Karen arbeid . Het arme kind ftierf onder hare handen ; maar gerustgef'eld, doordien bet haar gelukt was haar toch bet witte feestkleed over to werpen ,
fchoenen en kouden aan to crekken, droeg zij haar naar de
gereed flaande tafel . Hier eerst, nadat zij bet lijkje in de
vereischte ligging gebragt en deszelfs handjes als tot een
gebed gevouwen had, begon zij de gebruikelijke doodsklagt :
„ Waarom hebt gij mij verlaten? Beviel bet u niet langer
in de wereld, waar de korenbloem bloeit, waarvan wij kran .
fen maken, waar de hennep wast, waaruit wij lange draden
crekken, die door de zon gebleekt worden? Eenzaam zit
ik nu aan bet weefgetouw! Gij vervangt er mij niet, om u
den bruidsfluijer to weven! Ach, zoo men u maar niet naar
bet Plot geroepen had , dan waart gij nog bij mij , de dood
ware niet uw echtgenoot, bet graf niet uwe bruidskamer
geworden!" Zoodra echter iemand van bet flot, waar bet
meisje onder de bedienden opgenomen geweest was, verfcheen, hoot flaafschheid den mond aan de klagende moeder,
of deed haar op eene andere wijze voortgaan . - Zoo tang
tot dat een priester en deszelfs medehelpers geroepen zijn ,
die alsdan onafgebroken gebeden oplezen en opzingen, is,
volgens hunne meening , de geftorvene in de magt der booze
geesten , die eerst door dic priescerlijk gebed verdreven worden . Eerst wanneer bet lijk met aarde bedekt is, hebben z}j
de magt, om hem to fchaden, verloren .
Even gelij'k bij 's mcnfchen geboorte met den doop, zoo
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words bij deszelfs dood met de begraving in Rusland bijzondere haast gemaakt, beide door dezelfde beweegreden, om
hem aan de working der booze geesten to onttrekken . Her
kleine, fmalle planken huisje, her laacfle rustbed aller aardbewoners , wordt niet eer gebragt , v66r dat alles gereed is ,
om hem daarin weg to dragen . Hij words er onbedekt ingelegd. Over her lijk van rijke lieden worden wel kostbare,
niet zelden met goud en zilver doorwerkte dekkleeden gefpreid , maar her aangezigt blijft op then laacften weg zon .
der eenig bedekfel . De zon beftraalt nog eenmaal zijne geflotene oogen ; flechts de trouw bewaarde bruidsfluijer der
vrouwen hangt ligt, nu en dan door den wind eens opgehe .
ven, boven her ftille gelaat, dat van des levens vreugden
en lieden uitrust . Priesters, reukvaten zwaaijende, volgen
de kist . De kaarslichten, die, zoo lang her lijk in de hut
flond , aan deszelfs hoofdeneind brandden, als ook een fchotel in melk gekookte, rijkclijk met kancel en fuiker beflrooide en met rozijnen belegde rijst, welke, terwijl bet lijk ten
coon lag, niet mug ontbreken, worden her achcernagedragen .
Zoodra her in her graf nedergelaten is , en elk der aanwezigen een handvol aarde in hetzelve geworpen heeft, wordt
de fchotel rijst, benevens een eenige lepel om ce eten, in
her rond gereikt . leder nuttigt daarvan eenige lepels vol .
Hetgeen aan her graf niet gebruikt is , words des avonds ,
wanneer aan her fterfhuis weder eene foort van lijkmaal
plaats heeft, opgegeten. Telkenmaal reikt men den fchotel
her eerst aan de naaste bloedverwanten .
Gegoeden , die er iets voor betalen kunnen , laten hunne
dooden niet terf'ond in her graf, maar voor een' of meer
nachten in de kerk brengen . Daar, meenen zij, hebben de
onreine geesten geene magt over dezelve . Dit brengt fomwijlen
gelukkige uitwerkfelen to weeg, waarop echter geene acht
ter waarfchuwing geflagen wordt. Edn voorbeeld onder honderd moge bewijzen, hoe vele fchijndooden er ontwijfelbaar
in Rusland begraven worden . Een voetganger zocht, gedurende een' flormachtigen nacht, eene fchuilplaats tegen her
weder in her voorportaal eener dorpskerk . Weldra verbeeldc
hij zich , in de kerk eenig gedruisch to hooren , en is op her
punt om de vlugt to nemen, toen een luide fchreeuw en een
daarop volgende val hem roerloos aan de plants geboeid houden . Her door eon venfter fchemerende licht geeft hem eindelijk den moed, om in de kerk to treden . Hij ziec eene
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ontgevallen doodkist, een van onder dezelve ce voorfchijn
kruipend, bleek meisje, en een van fchrik verflijfd mansperfo( :)n , aan wiens handen eenige inflrumenten ontvallen fchijnen to zijn . De zaak helderde zich in dezer voege op . Onder de Rusfen beflaat bet bijgeloof, dat een tand, can eene
rei ne maagd nit den mond gebroken , oogenblikkelijk alle
tatndpijn (lilt . Toen nu hij , die zich dit toovermiddel verfchaffen wilde, bet fchijndoode meisje den mond openbrak
en zijn aan haar gebit gebragt werktuig eene zeer gevoelige
zcnuw pijnlijk aandeed, ontwaakte zij .
Slechcs eenvoudige kruifen van bout kenmerken de rustplaatsen hunner dooden ; doch in oorden, waarijzergieterijen
gevonden worden, als in bet Gouvernement Tula, ziet men
grafteekens van gegoten ijzer . Vlierflruiken, wier zaden
door fnoepende vogels geflrooid zijn, of witflammige treurberken, die echter de pleats , waar zij flaan , alleen aan den
herfstwind to danken hebben , overfchaduwen deze flille verblijven . Slechts de klaagflemmen der vrouwen en moeders,
welker geliefde panden er rusten, verlevendigen dezelve fomwijlen. Met deze kerkhoven hebben de Rusfifche bijentuinen
veel gelijkheid . De eene zoo wel als de andere vindt men
can den zoom van jonge bosfchen . De graauwe, verweerde
boomflronken , waarin men de opgevangene bijenzwermen
plaatst, die er terflond in beginnen to bouwen, gelijken naar
lijkbussen, en derzelver gezigc is niec minder droefgeestig,
dan de werkelijke doodenakker . In bet algemeen, hoe eenzelvigheid vaak verveling en deze weder hare zuster zwaarmoedigheid wekt, ondervindt men in Rusland menigmaal .
Een breede en bleeke, als wegflervende kleurcoon omfluijert
met zijn fixers de meeste voorwerpen, die zich voor deblikken vertoonen, en deze fombere fluyjer gaac ongemerkt van
bet befcbouwde op den befchouwer over .
IIERINNERINGEN AAN FEN' TIENDAAGSCHEN REISTOGT LANGS
DEN RUN, IN SEPTEMBER 1838.

(Vervolg en hot van bl. 413.)

Met ons afgehuurd rijtuig reden wij in ruim drie uren naar
verloren, na al bet belangrijke, dat de Rfn
ons hadden opgeleverd, er maar weinig bij,

Frankfort, en
en Wiesbaden
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dat wij , in deze meer vlakke f1reken, EpJlein , Hofheim en
Hochst doorkwamen, zonder er door de duisternis veel van
gewaar to worden . Na in de vrije Rijksfad onze pasfen
afgegeven to hebben, waaromtrent in iedere logeerkamer van
ons Gasthof eene gedrukte aanwijzing nevens nog andere,
waarbij de reizigers belang kunnen hebben, ten coon hangt,
fliepen wij, ook zonder ledekantgordijnen, nitmuntend wal,
en bevonden ons then ten gevolge Zondag ochtend, den
16 Sept ., zeer goed getteld, om aan onzen vurigen wensch
to voldoen, en her belangrijke Frankfort in der iji, maar
zoo naauwkeurig mogelijk, op to nemen. „ Welk eene
ftad!" riepen wij nit, toen wij 's morgens 7 ure den voet in
hate hoofdftraten zetceden ; „ war regelmatigheid van bouworde, en impofant aanzien van her geheel! Zou dit niet her
non plus ultra zijn der feden, die we op onzen tour ontmoec hebben , en Frankfort met de defcigfte en fraaifte, met
's Gravenhage en Rotterdam , to gelijk mogen genoemd worden" ? Wij konden de curiofites de la ville, die her van den
kastelein ontvangen lijstje bevatte, zoo als de openbare boekerij , her kabinet van natuurlijke historie enz . , laat flaan
de daarop aangewezene environs, met name den tuin van
Baron R O T H S C H I L D enz ., onmogelijk met vereischte aandacht bezigzigen, maar moesten ons meest met eene uicwendige aanfchouwing van de gelegenheid der ftad, van haar
talrijk garnizoen, merkwaardige geftiehten, ftraatgewemel,
en bovenal ook met her bezoek van eenige kerken en bijwoning der godsdienstoefeningen aldaar, tevreden ftellen .
En inderdaad zou her, naar ons gevoel, onverantwoordelijk
gecveest zijn, zoo wij de weinige uren, waarover wij befchikken konden, anders dan op deze wijze befteed hadden .
Zoo volge ons dan mijn groote reiziger in 't hoekje van den
haard, terwijl wij daar op 's heeren itraten in het wijde
Francofurtum ad Moenum zonder Fuhrer, wijl alles zich gemakkelijk wijst en wij ook iets aan onszelven wenschcen to
danken to hebben, rondkruifen. Om ons to beter to orienteren , en terflond iets ongemeens to zien , zetten wij regtftreeks koers naar den Main ; wandelen over de lange en
breede fleenen brug naar de voorftad ; flaan de Pruisfifche
en Oostenrijkfche wachtposten gade ; (de laatstgenoemde
uniform had ik zelden of nooit aanfchouwd) ; vergasten ons
nogmeals op bet verheven-fchoon panorama, dat de frisfche
,Main-ftroom ons bij her terugkeeren aanbiedc ; vinden bet
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fladsgewoel aanmerkelijk toegenomen ; zien inwoners en
vreemdelingen met oogenfchijnlijk zeer uiteenloopende bedoelingen in hunnen zondagsdos over flraat zweven ; voegen ons
bij diegenen , die tegen 9 ure naar de bedehuizen toeflroomen, en - bevinden ons in de grootfte der fladskerken, den
katholieken Dow . Hier hooren we her voorfpel der godsdienstoefening, zijn voldaan over de netheid en her eerbied .
wekkend aanzien van her gebouw , maar reikhalzen naar
eenig voedfel voor geest en gemoed , en flevenen dus met
eene harde vaact naar de St. Pauluskerk , een nieuwerwetsch
en allerfraaist gebouw , eene rotonde , lets hebbende van de
Nieuwe Lutherfche kerk to Amfterdam . Wij zingen eerst
met de kleine fchaar, die de hoofdkerk van deze afdeeling
der Protestanten bezet, een lied, dat op bet Predikanten .
briefje Nat opgegeven ; hooren daarop den Pfarrer R o N I G,
die plotfelijk uit eene verborgen deur achter in den kanfel
to voorfchijn treedt , eene uitvoerige en vrij drooge inleiding
tot zijn onderwerp uitfpreken ; verlangen naar zoo mogelijk
nog betere zielefpijs , en landen alzoo bij de niet ver van
bier gelegene Fransch-Gereformeerde kerk aan . Vergeleek
ik zoo even de voornaamfle Lutherfche bij eene in ons Vaderland ; om u eenige aanfchouwelijke vooritelling van dit
gebotw to geven, herinner ik u aan bet Amfierdamfehe Nut
van 't Algemeen, of her Trippenhuis, thans her Mufeum .
Er had dus wel een bordje mogen voorhangen, gelijk men
in vroeger jaren vond, met her opfchrift : Ici on adore Dieu;
citoyen qui que vous soyez, refpectez ce culte . Maar binnen
getreden , zagen wij al her uiterlijke eener Christelijke Gods .
vereering, en dat in eenen hoogbefchaafden trant, ja z66,
dat ik bet in geene Waalfche gcmeente van ons vaderland in
iierker graad gezien heb . De fliite, die bier heerschte, was
ongemeen . De verzoeking niet kunnende wederflaan van mij
omtrent den perfoon des predikers , zoo ongemerkt mogelijk ,
door den hear, die naast mij flond, to onderrigten, trok ik
reeds eenige groote oogen tot mij, maar had daarvoor dan
ook her genoegen to vernemen , dat de Heer B o N N E T een
celPbre prddicateur was, van Geneve, die nu finds 11 jaren
de aanzienlijke flandplaats bier ter ftede bekleedt . Zijne
voordragt beantwoordde aan dezen lof. Schoon zich de leer .
ear door bet verhevene of roerende van zijn godsdienftig voorflel geenszins onderfcheidde, was alles gepast, ordelijk en
zaakrijk, foms puntig, ja verrasfend ; terwijl een gekuischte
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i?ifl en onderhoudende leertoon bet zijne cot verheffing der
aandacht bijdroeg. Hec deed ons Teed , dot er periculum in

application misfen moesren ; to
meer, omdat wij gewenscht hadden to hooren, dot ooze gelobfsgenoor, no zijne fchrandere ontwikkeling van de zedelijke waarheid, die hij op den tekst, Matth . Vii 22, 23,

anord was, en wij dus de

bouwde, ook war nader tot de kern van bet Evangelie zou
doordringen , en de fnaar des harten treffen . Minder voldeed
ons de dienst in de Lutherfche St. Catharinen-Kirche bij
Dr. F R I E D E R I C H, eenen meer bejaarden , maar nit voile
borst krachtig fprekenden geestelijke . Hij ]as ten flocte bet
liturgie-gebed zeer rabbelend voor, zoodat de focgalm der
rrankforter Godsvereeringen geen' aangenamen naklank in
onze harten achterliet .
Overigens meenden wij toch over
ons kerkbezoek bier ter ftede, waarin wij ons reeds bij voorroad verbeugd hadden, voldaan to kunnen zijn . Wij wisten
trouwens vooruic, dot hec ons niec zou mogen gebeuren,

eene volledige dienst bij to wonen, en evenzeer, dot her Lien
teggen eels was, dot wij eenen uitftekenden kanfelredenaar
zouden hooren . Rari quippe boni ! Ook bet laacfte kerkge .

bouw nog, hoe weinig bet woord des geleerden Doctors,
die in herzelve declameerde, bet gemoed trof, was zeer be .
langrijk voor ons ; want wij zagen bier, was wij nimmer
aanfchouwd hadden, en in cegenftelling met de St. PaulusKirche, de fchilderijen, de waskaarfen en andere verfierin .
gen, waarmede vele heiligdommen onzer Lutherfche broede,
ren in andere landen prijken .

En zoo traden wij uit bet huis Gods de wereld wedr in .
Ik zeg met nadruk de wereld, want bet krielde op de itraten
van menfchen, wie men bet aan alles kon aanzien, dot bet
tier bet groote doel van dezen dag was , dot ben in zoo
ijverige beweging brags . De winkels, waarvoor, met geweldig groote letters fours, to lezen foot : Niederlage von
enz., fonden open ; bet ging er nit en in . Neen l dan is
bet toch in onze groote koopfteden beter , zeiden wij tot
elkander, en wipten, om eens op eenen beroemden hande .
lair eene proeve to nemen, waardoor wij sevens aan eene
literarifche behoefte zouden voldoen, de Hermann'fche Buchhandlung in, maar vonden bier toch de deur en winkelven .
fters fechts even open, en den bediende weinig au fait,
om met ons over boekhandelsaangelegenheden to fpreken ;
terwijl hij er bijvoegde , dot der Herr H E R M A N N nach der
MENGELW . 1839 . NO . 9.
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en hij bns op morgen terug verzocht. Wij
maakten intusfchen, nu we dic verile punt van onzen voorgenomen' togs berelkc hadden , dat we de groote wereldflad ,
die ons anders nog wel dagen lang zou hebben kunnen boeijen, tijdig genoeg verlieten, om 's anderendaags van Alaintz
de tehuisreize weder to kunnen aannemen . Derhalve, na al
de federt hec ontbijc van 6 ure afgelegde voetflappen, alweer trap op naar de vierde etage du Cygne, waar men, naar
loffelijke gewoonte, ons heengetroond had, en waarbij wij
meer dan in de flad eenen gids zouden noodig gehad hebben, waren er niet aan de trappen bordjes geplaatst, die
naar de onderfcheidene ceilen in dit groote klooster geleiden, en waarouder wij eindelijk een vonden met bet opfchrifc :
von 63 bis 94. Ah , dachten we, daar is de onze bij l Gezwind de plunje gepakc ; beneden eenen knecht bevolen,
alles van boven to brengen , en op een der retour-rijtuigen
naar Maintz, die voor bet logement geftationeerd waren, to
laden ; onze pasfen gevifeerd terug ontvangen ; etwas gegesfen
and getrunken ; den waard voldaan, en zoo op den middag
de poort uitgereden, onder de aangenaamile herinneringen
en de vrolijkfte vooruitzigten .
Bet fchoone wedr bleef ons bij ; de rid over Hdchst, Hat.
tersheim en Hochhelm was regt lief ; en eene jonge dame
van Maintz, die met nog een' beer ons gezelfchap uitmaakce, wijdde ons voorloopig in de kennis barer woonplaacs in,
prees zeer de Oostenrijkfche boven de Pruisfifche Officieren
der bezecting, (zij was katholiek) en - flortte een' tram
van vreugde, toen zij, na nu eenige weken to Frankfort gelogeerd ce hebben, van eene hoogte der chausfee nabij Kost.
helm, eensklaps haar dierbaar Maintz wear in 't oog kreeg.
Wig deelden in hare verrukking, weggefleepc door hec beerlijke Main- en Rijn-gezigt, en door dat van de belangrijke
Bondsvesting, die wij dan nu ook eens zouden increden .
Kort to voren waren wij verluscigd geworden zoowel door
bet gezigt van den grootfchen aanleg der ijzerbaan voor den
Taunus-fpoorweg , als door dat van bet to regt dus genoemde
Hochheim, welks hooge ligging heerlijke perfpectiven aanbiedt, en waar wij midden door de plantfoenen der vermaarde druif, die anders wegens bet misgewas van dit jaar
weinig uiclokkends op zichzelve had , met belangilelling henen reden . Ik herinner mij, hoe wij op deze velden van
a A c c z u a er ons een genoegen van maakten , om elkander
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de meest befaamde kweekplaatfen van zijn edel vocht, die
wij nu van nabij of van verre aanfchouwd hadden, - Hoch-

heim, Nierflein, Laubenheim , Geifenheim, Johannisberg,
Bacharach - to binnen to brengen .
Het eerfte, dat ons bij de aankomst op de Ran-brug voor
Maintz, cen weinig over 4 ure, bejegende, was de vraag

naar de pasfen . Wij reden daar door drommen van militaire
en burgerlijke perfonen been ; gelijk ons vroeger op den
weg van Frankfort naar hier talrijke pleizierrijtuigen ontmoet waren, en ftapten of aan bet Casthaus zum Rheini-

fchen Hof von Ia A E N L E I N feel. Wittib , dem Landungsplatze
tier Dampffchife gegenuber ; welk tegenover, op ons kaartje

vermeld , echcer niet to zeer moet gedrukt worden . Overigens verdient bet H6tel dezer weduwe, niet minder dan de
witte Zwaan van R 6 D E R en K ii H N E R to Frankfort, alle
aanbeveling . Wij erlangden van onze Castgeberin terflond
een' uitmuncenden Franfchen geleider, die ons in den namiddag vbbr de donkerheid door de flad rondgevoerd en bij

al bet opmerkelijkfte in dezelve gebragt heeft . Zoo gingen
wij al aanftonds tangs fraaije, breede ftraten, door ganfcbe
rijen van welgekleede wandelaars, naar bet Scads-Mufeum
van Romeinfche oudheden, fchilderijen en andere rariteiten .
leni et vide! roep ik mijn' vriend toe ; en om diet' roepflem eenigen nadruk bij to zetten, zeg ik alleen, dat we
hier T H 0 R W A L D S E N, den beroemden Noordfchen beeidhouwer, uit den Letterbode en misfchien van elders u bekend, zagen, in effigie namelijk, reusachtig groot door een'
Medicus van Maintz en volkomen gelijkend, naar men ons

verzekerde, gefchilderd . De aanleiding hiercoe komt u gereedelijk to binnen ; en vindt ge bet dus niet aardig, dat wij
eerst de beeldtenis van den kunftenaar, en kort daarop bet
pronkftuk zelf van zijne hand op de marks, aanfchouwd
hebben ? Het moddlbeeld van GUTENBERG, en de ver-

dere voorwerpen van fchilderkunst, even als de antiquiteiten
van bet oude Moguntium, die hier anders zeer merkwaardig
zijn en u misfchien bet meest van alles zouden boeijen, met

ftilzwijgen voorbijgaande, flip 1k, om bet hoogst zeldzame,
nog de moddlbrug van NAPOLEON, en inzonderheid bet
kunstrijke Planetarium, waaraan een vernuftige klooster-

broeder den fchat van zijnen ledigen tijd befteed heeft, aan,
om er u een denkbeeld van to geven , dat men wel wren
zonder verveling, ja onder gedurige fchokken van bewonde .
tl h 2
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ring en verbazing, op. deze tentoonftelling van merkwaar .
digheden zou kunnen doorbrengen . Dit was ten minlte bet
geval met ielnand, then wij v66r eenige dagen gedacht had .
den , voor bet eerst en laatst in ons leven gezien to zullen
hebben . ,, Ah, Herr Prediger! mag ich Sie hier wiederfinden" ? was bet aanftonds , toen Prof. IC A P P , van wien 1k
vroeger gewaagde, onverwachts binnen trad, terwijl wij
met alle aandacht naar de uitlegging van onzen Cicerone

luisterden : en als wij vervolgens zamen bet kunstituk, waarin al de hemelligchamen van ons zonneftelfel in verbazend
kleinen omtrek, en daardoor nog met veel meer kunst van
vinding en bewerking, dan in bet fchoone Planetarium van
E t S I N G A to Franeker, in hunne loopbanen omwentelen,
bewonderd hadden , riep hij , als een begeisterde Duitfcher ,
,cvaarin ik tevens den Hegeliaan meende to proeven, uit

,, Da fehen Sie nun die Allrnacht des Menfchen ; er kann alles machen was er nur will" ! Namaken welligt , hernam ik ,
maar dan toch op verren afitand blijven ; terwijl ik voor 't
overige niet nalaten kon, bij deze ganfche kunstbefchouwing
des Ex-profesfors artistifche kennis en geestrijke opmerkingen to waarderen .

Het ftandbeeld van G U T E N B ERG , waar we vervolgens
heenfnelden, met gepaste, maar tegen de overtuiging van
ons Hollanders gedeeltelijk aandruifchende Latijnfche opfchriften voorzien, is inderdaad indrukwekkend . Van eene ande-

re zijde is zulks de om oudheldkundige gedenkwaardigheden
en fraaije bouworde belangrijke Domkerk . Ook daar hebben wij een half uur doorgebragt , om vlugtig den fchat
van bijzonderheden, bier voorkomende, op to nemen . Hec
H8tel van den bekenden Generaal V O N M ti F F L I N G, tijdelijk' bevelhebber der Bondsvesting, trok mede door deszelfs
grootte en pracht onze aandacht . Wij zagen bier in de na .
bijheid een gedeelte van bet zware garnizoen , uit 5000 Oostenrifkers en evenveel Pruisfen , nevens 60 Hesfen-Darmfladtfchen , beftaande . Eene armhartige figuur maken de laatlten , zijnde meest beftemd tot gevangenbewaarders . Dat
wij op bet grondgebied des Groothertogdoms waren aangekomen, werd ons terltond door de veranderde kleur der
ftrepen op de barrMres enz . , kennelijk . Dit was dan nu de
vierde regering, wier Staten wij binnentraden ; en ik moet
betulgen, dat zoowel deze, als de Pruisfifche, de Nasfaufche en die der vrije Rijksftad, door den geest van orde,
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de liberale infleilingen en voorkomendbeid jegens vreemdelingen, die wij gelegenheid hadden alomme op to merken ,
den besten indruk bij ons hebben nagelaten .
Finis coronat opus! Onze laatfe wandeling, v66r dat
wij weder nach unten voeren, om in die Heimath terug to
keeren, was nog eene der heerlijkften . Her ging tegen den
avond , en de fiad zelve kon ons , vooral daar bet Zondag
was, niet veel meer ter bezigtiging opleveren . Daarom
floeg onze guide eene promenade magnifique, gelijk bij zich
uitdrukte, op de fchipbrug voor, waarvan wij dan ook erkennen moescen, dat zij onbetaalbaar was, fcboon zij ons
geenen Kreutzer gekost had . Om namelijk den fladbewoners en vreemdelingen bet genot van dezelve volop to doen
fmaken, wordt de tol eerst aan de overzijde bij den wacht .
post geind, zoodac duizende menfchen tot daaraan toe op
de brug been en webr fpatzieren , en de elegante Welt, de
Ofhcieren der bezetting enz . hier, vooral in den Zondagachtermiddag, parade maken . De door her Ran-water dag
en nacht onophoudelijk, zoowel op Zon- en feest- als op
werkdagen, voortgeftuwde koornmolens op de rivier,, in de
nabijheid der brug, maken op iemand, die zulks voor her
eerst ziet en hoort, een' bijzonderen indruk ; maar alles
overtrefc bet uitzigt, dat men van hier op den Rdjn geniet,
die ook ce dezer plaatfe wel de aanfpraak op den dichterlijken titel van Grootvorst van Europa's ftroomen mag laten
gelden . De breedte van zijne oevers, de fchoonheid van
deze, her coup d'oeil op de belangrijke grensvesting, - alles, alles loopt zamen, om her gemoed beurteling to verteederen en to verheffen . In zulk eene hemming, door de
gedechce aan alwat deze dag voor den godsdieniligen en
aeschetifchen zin goeds en groots had opgeleverd, en door
her ftreelende vooruiczigt op den volgenden verhoogd, kwa .
men wij in ons logemenc terug, waar wij met talrijk, deels
aanzienlijk gezelfchap, onder hetwelk de bekwame kasteleines aan bet hoofd, tusfchen twee bejaarde heeren in, gezeten was , a la carte foupeerden, en ors onder meer anderen
ook met een' Indisch' ambtenaar, Duitfcher van geboarte,
maar zoo goed Nederduicsch fprekende, als ik bet nog
nimmer van zijne landslieden gehoord had, aangenaam onderhielden .
Den 17 Sept ., 's morgens 6 ure , op de floomboot, om
den terugtogt to aanvaarden, al wederom onder goede voor-
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teekenen . Ook de nevel, die ons eerst belemmert, en om
wel'ks wil wij ons dubbel in onze gedane wandeling van den
vorigen avond verheugen , klaart na een half uur geheel
op . Dit doer ons de voor ons nu nog nieuwe Ran-tooneelen tot Bieberich op bet Iaatst volkomen genieten . Zeer
fpoedig zijn wij echter aldaar, en aanfchouwen, war er tot
Koblentz toe op volgt, khans weder met hetzelfde genoegen
als twee dagen vraeger, al is bet ook, dat ons de voorwerpen, door den fnellen gang van ons waterkasteel, als In

eene tooverlantaran voorbij zwdven . Om niets to verliezen,
moeten we dus geene vijf minuten bet oog afwenden . In.
tusfchen maken wij Loch weder vele belangrijke kennisfen
van onderfcheidene natien . Van uur tot uur komt er een
floods aan bet roer, om der ondiepten wil, die nu bij bet
afvaren dubbel gevaarlijk zijn . Gij merkt, beste Vriend! ik
begin alwedr aphoristisch to fchrijven . Het is, omdat ik
uit mijne aanteekeningen een paar volzinnen woordelijk overnam , naar bet einde verlangende . Ja inderdaad, zelfs op

her gevaar af, dat g1j gemelijk in uzelven zegt : Exitus algetl wil ik u nu verzochc hebben, om bet, even als boven
nog eens, met de volgende ruwe omtrekken en flaauwe wenken- voor lief to nemen . Vele reizigers - zoo luidt bet dan
verder hier in mijn dagboekje - worden uitgezet en ingenomen. Allen Rain op bet dek, verzonken in natuurbefchouwing . Een paard words in zijn' bijzonderen toeftel voor op

bet fchip geplaatst. Andermaal Koblentz en Ehrenbreit/lein!
Moeijelijk fcheiden van deze flad en vesting . Vergoeding
in de gezigten van Koblentz tot Konigswinter,, waarvan bij
bet opvaren de duisternis , en in die van Kdnigswinter tot
Bonn, waarvan vroeger bet reizen met rijtuig ons beroofde .
Wij flaren achtervolgens met opgetogenheid van geest op
tooneelen, als die, welke ons de dorpen, fteden, kasteelen
en eilanden Neuendorf, (ook in deze lijst beb 1k, om boven
gemelde redenen, een twaalfcal namen overgeflagen) vallen-

dar, Kesfelheim , Bendorf, St. Sebastian , Weisfenthurm,
Neuwied, Teufelshaus, Andernach, Ober- and Nieder-Ham .
merflein, Rheineck, Schlofs tIrgenfels, Sinzig, Linz, rutae
Okenfel;, Erpel, Remagen, Apollinarisberg, Unkel, Oberwinter, Nonnenwerth, Rheinbreitbach, bet Zevengebergte ;
voorts nogmaals Rolandfeck , Mehlem , Kdnigswinter, Plittersdorf, Dollendorf, Ober-Kas/el en anderen, in heerlijke
groepen aan beide de oevers gefchakeerd , door derzelver
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zeldzaam prachtige ligging, ieder oogenblik opleveren . Van
Bonn tot Keulen minder verhevene en niet zoo gevarieerde ,
maar toch altijd fchoone gezigten . Hier gaat men meet zich
.amen onderhouden, en de reisboekjes en kaarten inzien .
Half 5 to Keulen . Dus de groote afftand van Maintz tot
daar in 102 u . afgelegd .
„ Langfam an -- flop" ! riep onze Kapitein gedurig den
machinisten toe, wanneer de fchel voor op onze boot, of
op eene landingsplaats, werd getrokken voor bet uitzetcen
of innemen van pasfagiers en goederen . „ Stop eens voor
een oogenblik in bet luchtig en vlugtig relans uwer v liegen .
d e terugvaart near patria" I hoor ik mij bier insgelijks toeroepen, „ daar Keulen ons een bekwaam rustpunt geeft ."
En nu dan , ja veel , zeer veel is er van de plaatfen, die
wij door de vereenigde kracht van ftroom en Room voorbijgefluwd werden, to zeggen ; maar - eilieve, wie geefc de
gewaarwordingen weder, door de aanfchouwing van oogen .
blikken verwekt, en de eene de andere zoo pijlfnel opvol .
gende en verdringende? Eene andere pen, dan de mijne,
wordc aithans hiertoe vereischt ; en waarom ik geene merkwaardigheden van landitreken, bergruinen enz ., die wij begeerig aanftaarden , mededeel , heb ik reeds vroeger gezegd .
Slechts een pair bijzonderheden wit ik nog aanftippen. Tot
bet verrukkende van deze grootfche en in hare foort eenige
fpeelvaart draagt ook bet gezigt op de Landflrasfe bij , die
bij wijlen achter de bergen loopt, maar dan op eens weder
voorwaarts fchiet, en door hate Hesfifche karren en ander
voertuig fchilderachtige gioeperingen op den oever veroorzaakt . Gij laast voorts op mijn lijstje onder andere namen
den u zeer bekenden van Neuwied. 0 ja ! voor dat lieve
plaatsje hebben we ftil gelegen, maar to kort om bet in
oogenfchouw to nemen . Ben verlies, ik beken bet, voor
iemand, die, rijk in zonen, bet Inftituut der Broedergemeente had moeten bezigtigen ; at ware bet aileen , om , door
de aanfchouwing van een voortreffelijk voorbeeld, wit pe .
dagogifche wijsheid voor nu en bet vervaig op ce doen . Nog heb ik de reisboekjes , die men op bet laatst openfloeg,
aangeroerd ; en de ondervinding , daaromtrent in taco opge .
dean , moge u en mij bij volgende reizen tot waarfchuwing
dienen . Verbeeld u ; daar leest een Engelsch rdiziger nit
een' nageinieuwen Tourists Guide, London, 1838 , waardoor
de Schrijver de kosten van zijnen Ri1n-togt in den vorigen

454

IIERINNERINGEN AAN EEN' REISTOGT

zomer veel meer dan gedekt beefs, ons zoo her een en ander
voor, waaromtrent onze zinnen en gezond verftand ons vlak
bet tegendeel leeren . Een met de Willems-orde gedecoreerde Haagfche I-leer, Duitfcher van geboorte en met deze
oinftreken door en door bekend, vraagt aan B ., of de 1500
voet hooge klip van Gibraltar niet oogenfchijnlijk haast
driemaal zoo hoog als gindfche Drachenfels is, welken de
kostelijke Reizigers wegwijzer meer dan 1000 voeten toefchrijfc . Op dezelfde bladzijde doer onze grootfpreker zich

als fcheeven beoordeelaar kennen . Hij was met eenige luchthartige Bonnfche ftudenten op de floomboot geweest . Van
derzelver woorden en daden, die blijkbaar door hem overdreven worden, trekt hij nu een gevolg toc bet geheele

korps ; waartegen dan Oxford's, Edimburg's en Londen's fluderende jongelingfchap heerlijk in al den glans barer befchaving en goede zeden overflaar . Om onzen goeden Brit van
her onrigtige van deze en andere oordeelvellingen zoowel ,
als berigten van zijnen countryman , to overtuigen , had Dog
al moeite in, offchoon de Hagenaar zulks op elke bladzijde

van her uitwendig fchoone boek met den vinger hem aanInrusfchen, ook bier was her : mala mixta basis ;
en, ex Ennii flercore aurum quaerens, moest ik den Itinerator daarin bijvallen , dat de Duitfche nachtlegers voor
hem , die er niec aan gewend is, gansch niet aangenaam zijn .
Ala hij dat fomtijds weggefehoven dekbed, wegens de kpu-

wees.

dg, die hij dan feed, weer over zich been trok, was bet
hem, zoo als hij in zijnen luimigen franc zegt, alsof de

nachtmerrie op hem viel ; zoodat hij her ten laatfle nogmaals
van zich moest afwerpen, en aldus vele flapelooze nachcen
had doorgeworileld . Nu, ook dic is alweder cum grass
falls op to vatcen ; en de krachcfpraak, zoo als de Duit/chers
zeggen, die blj de Engelfchen en Franfchen niec minder dan
bij hen (ook bij onzen landaard ?) aan de orde van den dag
is , en waardoor hunue Schrijvers zich opgang verwerven,

maakt, dat aan de waarheid en billijkheid dikwijls veel to
kort gedaan words. Altbans die zoo vertroeteld is, dat hij
na allerlei vermoeijenis van rij .
op een togtje aan den
den en wandelen , zich. met een donsleger in de beste loge .
menten aldaar niec behelpen kan , of door ruggefpraak met

Ran,

zijnen gastheer bet hem ondragelijke niet weet veranderd to
krijgen, doer beter to huis to blijven .
Et bars quident hactenus! Wij zijn dan to Keulen terug-
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f,ekomen . Daar nemen wij (ook P A U L U S heeft van den
reismantel, door hem to Troas gelaten, gewaagd) den rotting
van bet postkancoor, die mij nog veel dravens door de flecht
geplaveide flad kostte, nevens kistjes

logne double, bij

onze dames mede. Van de
op de boot der Diisfeldorfer

extrait d'eau de Co-

zelven gekochr, voor
4grippina worden once zaken

M A R I E F A R I N A

Gefelfchaft, waar wij plaats
genomen hebben tot Ilrnhem, overgebragt ; en we varen,
na een uur oponthoud in en bij de flad , tegen 6 ure met
eene volgepakte floomfchuit, terwijl de Keulenaars in digte
drommen van de kaai en den flelger ons naoogen, af, om
eenen tweeden nacht op dergelijk vaartuig door to brengen .
Her grootfche gezigt over den Rijn op her trotfche Keulen
is her laatfle, dat we geniecen ; want vervolgens doet ons
de koude lucht en avondfchemering, her min belangrijke
der oevers, die wij nu langs varen, als ook de zorg, om

eene zoo goed mogelijke faapplaats voor den nacht to erlangen, naar beneden gaan, waar we dan ook leer goed tot

half 5 in den morgen gerust hebben . Eerst nog moest de
boot twee uren to Dusfeldorp coeven . Wij gingen this fouperen, waar we her op de heenreis zoo w6l gehad hadden,
en namen ook nu eenen goeden indruk van de drie Rijkskroonen mede naar Holland. Half 10 wear verder, en den
18 Sept., 's ochtends half 5, to Emmerik. Hier losfen,
laden enz. Eersc half 7 van daar naar bet Lobith . Op deze
grensplaats aangifte der lading . Een vijfcal ambcenaren der
in- en uirgaande regten langen tijd aan boord . Niet v6dr
half 9 van deze plaats tier verveling, en voor fommigen

vas beangfliging, verder naar Irnhem . 01 hidden we dat
geweten, dot de winst van fnelheid door oponthoud weder
dusdanig verlpren zou gain, wij hadden vast her laatfte gedeelte van ons pMiziertourtje nog war anders ingerlgt . Sed
nemo mortalium omnibus horis fapit! De blijdfchap over

her goed geluk en genoegen, dat ons ook tot nu toe bleef
vergezellen, bad verre de overhand, en wij hebben ons op
alle de dagen van onzen rogt letterlijk geett uur verveeld .
Te Irnhem zelfs moesten we anders ook nog een' tijdlang
wachten naar de ter vifie ons afgehaalde pasfen . Om 11
ure zitten we wear in bet Zw#nshoofd. Bij de Velper-poorr,
thins barriPre, zeggen we elkander vaarwel ; tersvijl ik beloof mijne aanteekeningen uit to breiden, en dan mijnen geiiefden reisgenoot, ter lezing voor hem en de zijnen, toe te
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zenden . Gij , Vriend ! moest mij nog een' hoot geven , opdat nan die verpligting eindelijk wierd voldaan .
Aan de
Steeg nam ik bet middagmaal bij familie, en vond 's avonds
de mijnen to Dieren in goeden welftand terug, even als B .
de zijnen to Ede.
Kan dit reisverhaal nu iets tot het vermenigvuldigen uwer
genoegelijke uurtjes in den winter op bet land bijdrapen ;
ik gevoel bet, gij zult dit niet zoozeer aan mijne fchrijfwijze, noch aan bet ongemeene der befchrevene ontmoetingen, als wel aan then wereldburgerlijken geest, die u be.
zielt, to danken hebben, waardoor niets, wat de mensch .
heid en bet groote fchpuwtooneel , waarop gij zich vertoont,
betreft, u onverfchillig is ; terwiji de vriendfchap, zoo ik
vertrouwen mag, den fteller gereedelijk verfchoonen zal,
overal waar zij ontwaren mogt , dat hij den tol aan de men
e zwakheid heeft betaald . Wanneer mag ik uwe aanfchelijke
merkingen op mijn gefcbrijf ontvangen?
Ik hoop eerlang
mondeling . Intusfchen vale et fave, en geloof enz .

KEIZER NICOLAAS .

Met regt beweert een Engelsch reiziger, B R E M N E R, (ult
wiens onlangs uitgegeven werk de fchets van Keizer N I c oLAA s is ontleend, welke wij hier willen mededeelen), dat
de Keizer van Rusland een der merkwaardigfte perfonen is,
op wie de aandach't van geheel Europa als onwillekeurig
moet gevestigd zijn . Hij is de man, van wiens wil en wenk
groocendeels vrede en rust, niet enkel In ons wereiddeel,
maar ook in e4zie afhangen, en die de brandftofFen, maar al
to rijkelijk voorhanden, gemakkelijk en vreefelijk zou kunnen
ontfteken .
Volgens hem bezit de Keizer wel niet datgene, wat hem
als eenen man van buitengewone talenten zou kunnen onderfcheiden . Maar onvermoeide werkzaamheld van ziel en lig .
chaam (in eene mate, die bij den Vorst ligtelijk den naam
Zijne
van genie verkrijgt) kan hem niet ontzegd worden .
meest uitftekende eigenfchappen zijn vastberadenheid, groot-

heid, om bij den onverwachten en onvoorzienen nood van
bet oogenblik inaatregelen to beramen, en itandvastigheid,
om deze door to zetten . Daarmede is zijne buitenfporige
zucht verbonden, om alles tot zekere militaire eenvormigheid
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terug to brengen . Die zucht words fchier eene zwakheid
bij hem. Zijn lievelingsdoel is , her geheele Rijk bet voorkomen to geven van een groot kamp . Deze zucht is zoo
wdl bekend, dat zelfs de kinderen op de ftraat eene mili
raire bonding aannemen en deftig voortitappen, op bet hoofd
eene witte muts dragende met een' rooden band h I'En pereur. Wanneer men eene fchool binnentreedt, rijzen knapen en meisjes bij gelederen overeind, om u op militaire
wijze to begroeten, en zij verlaten de fchool, als marcheerden zij op her geluid van de trom . Ook in de gevangenisfen
ziet men nog fporen van des korporaals cucht, en zelfs in
de hospitalen zou men fchler zeggen, dat de ziekenoppasfers
de keizerlijke lijfwacht naapen .
Des Keizers huisfelijke levenswijze is zeer eenvoudig .
Een bijzonder genoegen fchept bij in hee bijzijn van zijne
kinderen . Zij,dehrKzlijkgendszlfhuie
lijke afzondering hebben aanfchouwd, als de leden bevrijd
waren van de praal en ftatigheid, wier flaven de Variten
zijn, zoodra zij in her openbaar verfchijnen, fpreken over
hen met hoogen eerbied. Een Engelschman, die vele gele .
genheden had, om then hoogen kring hinnen to treden , zegr,
dat men zich onmogelijk meer geluk, meer liefde , meer
eenvoudigheid kan voorftellen . De ongedwongene en on .
fchuldige vermakelijkheden, waarmede de avonden worden
doorgebragt, vormen een aangenaam kontrast met datgene,
war men zich gewoonlijk van vorftelijke familiekringen verbeeldr. Met den woord, in alles, was hij zag, bleek bet,
dat er geen teederder ecntgenoot of liefderijker vader beftaat, dan N I COL A A s . De Keizer, to fcherpzigtig om niet
to bemerken, war er in de ziel van den bezoeker omging,
zeide op zekeren avond , terwijl hij bij de onaangename ge ..
dachre op zijne tanden knarfte en op den grond ftampte
• Ik weet, dat ik in Engeland miskend word . Men bast
• mij, omdat men mij een dwingeland acht . Men moest mij
„ zien in den fchoot mijner families'
De wijze, waarop her Keizerlijke gezin op fommige der
zomerpaleizen leeft, is ook bij uitftek eenvoudig, gelijk
hlijken kan nit de volgende anecdote . Een vreemdeling, die
rondzwierf langs do kusten nabij Peterhof, betrad een park,
dat, zoo hij meende, behoorde tot her buitenverblijf van
dezen of genen aanzienlijke, die aan de dienst van her nabij_
gelegen paleis verbonden was . Hij vond nergens eenigen
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hinderpaal bij zijne wandelingen , ftrekte dezelve naar alle
rigtingen nit, en poogde eindelijk de andere zijde van bet
lapdhuis to bereiken , waar hij een uitgefrekt zeegezigt
hoopte to vinden . Ten einde dit oogmerk to volvoeren ,
was bet noodig , dot hij digter bij de veniters kwani , dan
hij wel gewenscht had . Bij een derzelven , hetwelk geopend
was, en waarin een kostbare bloempot fond, zat eene dome , zeer eenvoudig in bet wit gekieed , met een boek in
de hand, hetwelk gelukkig hare aandacht zoo boeide, dot de
vreemdeling gelegenheid had, om zich to verwijderen , zon_
der haar to floren . Voor dot hij bij de fchildwacht kwam ,
die hij vroeger niec had opgemerkt, vermoedde hij niet, dot
de dame, in wier nabijheid hij aldus ongghinderd was doorgedrongen , en die volfrekt van geene pracht of faatfie
omringd was, niemand anders was geweest, dan de Keizerin .
De Keizer is long en welgenlaakt . Weinige mannerp van
zijne lengte vertoonen in hun voorkomen zooveel bevalligheid en gemakkelijkheid . Inderdaad is dot voorkomen zoo
gunfig, dot velen hem den moeijelijk to wederleggen lof
hebben gegeven , als ware hij de fchoonfe man in Europa .
Door hij een van de beste ruiters van onzen tijd is , ziet men
hem nook gunftiger, dan wanneer hij zijn geliefd paard heeft
beftegen . Gewoon ce gebieden en zijne bevelen met kruipende onderdanigheid to zien volbrengen , heeft hij , meer
dan eenig Vorst, in zijne geheele hooding en in zijnen blik
de uitdrukking von vorftelijke majesteir . Zijn oog heeft eene
bijzondere kracht ; deszelfs fiere blik temt den oproerige,
en heeft, gelijk men zegc t den fuipmoordenaar outwapend .
Zijne manieren incusfchen hebben niets van die van eenen
despoot, en niets is innemender, dan zijne oplettendheden,
wanneer hij wenscht to behagen . Niemand fcbljnt in hoogere
pate de gave to bezicten, om bij hen, die tot hem worden
toegelaten, de vooroordeelen to verbannen, die zij vroeger
tegen hem mogten hebben opgevat . De Rusffche Grooten ,
zegt men, zien weinig van deze betooverende gave ; jegens
hen kan hij niet gemeenzaam zijn, zonder naijver op tewekken, die fchadelijke gevolgen voor bet Rijk zou kunnen
hebben . Ann vreemdelingen en doortrekkende bezoekers verfpilt hij zijne vriendelijkheid ; want jegens hen kan hij zoo
handelen zonder gevaar , en hij felt er re veel prijs op , om
ook buiten zijn Rijk to worden gefchat, dan dot hij eenen
vreemdeling met eenen ongunfligen indruk zou lacen ver-
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ttrekken . Nooic bereikte zelfs de Keizerlijke vleijerij beter
haar doel . De hooge lof, waarinede alien , die tot hem naderden, fpreken over zijne voorkomendheid, openheid en
vriendelijkheid, fchijnt aan to duiden, dat her niet enkel de
Keizer, maar ook de mensch is, die zulk eenen goeden in .
druk maakt.
Bij de gemeene foldaten is hij bijzonder gezien, maar
vooral bij de Mooziks, de goedhartige kerels met de baarden en fchapenvellen , in andere woorden , bij bet groote
ligchaam des yolks is hij bemind . Hij verfchijnt nook in
her openbaar, of hij words met verrukking en geestdrifc be .
groet , zoodra men hem ziet . Zorgvuldig fpoort hij de ne .
derige verdienfte op, en beloont haar edelmoedig. Bij alle
openlijke gelegenheden is hij vriendelijk en gemeenzaam je .
gens her yolk ; en bij her &roote zomerfeest op Peterhof,
waar duizenden van bet yolk verzameid zijn, danst en
fpringc hij onder hen, even vrolijk en ongedwongen , als een
van alleu.
Zijne gezondheid is van de tlerkite natuur, en wordt ongetwijfeld nog geoefend door zijne werkzaamheid en levendigheid van aard . Hij telt her weinig , om in een paar we .
ken eene reis to doen, waartoe anderen zoo vele maanden
zouden gebruiken . In bet algemeen komt de affland bij de
Rusfen weinig in aanmerking , als zij zullen reizen . Wanneer hij dus eene reis van een paarhonderd uren onderneemc,
alsof hij tot een diner uitgaat, doet de Keizer niets dan
wac zijne meeste onderdanen ook zouden doen . De inwoners van Petersburg weten altijd, of de Keizer in de hoofdflad is, indien zij flechts opletten, of de viag van her paleis
wasit of niet ; zij wordt flechts gehefchen, wanneer de Keizer nanwezig is. Somtijds hoort men des morgens, wanneer
de viag is verdwenen, dat hij reeds uren en uren ver is,
daar een onverwachte tijding hem midden in den nacho heeft
doen vertrekken . Na de wapenfchouwing to Kalisch fnelde
hij Silezie en Bohemen door, en was in de vertrekken der
Keizerlijke familie to Weenen, voordat een koerier de tij .
ding van zijne aanftaande komst had kunnen overbrengen .
Hij is de eenige Rusftfche Keizer , wiens reislust in verhou .
ding flaat met de uitgeftrektheid van zijn gebied . Hij rijdt
letterlijk vent" t2 terre, en legt zelden minder af, dan twasif
Engelfche mijlen in her uur , zelfs op de ongebaande wegen
van her zuiden zijns Rijks . Bij dergelijke togten is hij nook
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van gevolg of geleide vergezeld ; zijne eigene ligte droschky
met zes paarden en een dergelijk rijtuig met eenen aide de
camp maken den ganfchen Keizerlijken floet uit . Zijne levenswijze op reds is zeer eenvoudig . Hij eet weinig en al .
tijd den meest dagelijkfchen kost . Her bed, dat hij met zich
medevoert, is verre van weelderig . Her beftaat, even als
de bedden in de flaapkamers van zijne paleizen, eenvoudig
nit eene harde matras, rustende op eene naauwe ijzeren
rustbank .
In het gefprek laat hij zich ligtelijk door drift vervoeren ,
zoodat hem de woorden dikwijls geheel ontbreken . Hij vult
het ontbrekende intusfchen op zijne wijze aan . Bij eene za .
menkomst met den Franfchen Ambasfadeur werd de woordenwisfeling zoo hevig, dat de Keizer, door tegenfpraak in drift
geraakt, eindelljk, geene woorden meer kunnende vinden,
zijne bewijsredenen zeer krachrig befloot, door met groot
geweld met zijne hand op de tafel to flaan . Bij eene andere
gelegenheld vloog hij near het venfter, wierp het open, en
veelbeteekenend wijzende op eenige regementen, die daar
ezerceerden, trok hij zijne redenering zamen in de woorden :
Yoi41 ma garde ; ce n'est que la vingtieme partie de won
armee .

Offchoon hij niet afkeerig is van letterkunde of letterkundigen, onderfcheidt hij zich echter niet door bijzonderen
fmaak voor letteren . In alle nuttige vakken van wetenfchap,
gefchiedenis en talen heeft hij zich echter eene groote mate
van kennis eigeu gemaakt . Zijn eerbied voor de Godsdienst
is, naar het uitwendige to oordeelen, zeer groot .
Deze befchrijving nit den mond van eenen .i;ngelschman,
die met bet RusJifche Rijk en beftuur Wet bijzonder is ingenomen, ftelt Keizer N I C O L A A S in een beminnelijk liclc
voor , en zal zeker niet to partijdig to zijnen voordeele zijn .
De edele Vorst heerfche nog tang !

VOOR U!

E r leefde eens op een burgtflot een Groaf, een onverlaat,
Van ziel en zin boosaardig , en uitgeleerd in 't kwaad ;
En war hij fours ook varen liet,
Het misdrijf en de zonde niet .
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Geen voorwerp was zoo heilig, dat ooic hem heilig bleef ;
't Was regc en deugd en onfchuld, waar hij den fpot med dreef,
En altijd peinsde hij en zon,
Of hij ook iemand fchaden kon .
Zoo had hij zich bezoedeld met tranen en met bloed,
Zoo flow zich toegeeigend der weeuwen geld en goed ,
En altijd zac hij op het floc
Verzonken in dat helsch genot.
En nimmer hadden tranen zijn wangen nog befproeid ;
Geen bed van wees of arme had ooit zijn oor geboeid,
En nimmer bragten dood of graf
Zijn ziel in angst voor 's Hemels fraf.
Doch eenmaal knot de pijnboom, fchoon hij ook eeuwen fond,
En Plot en poort, hoe Perk ook, fort, gruizelt eens to grond,
Zoo ook, hoe fout zij zich vertoon' ,
Ontvangt de boosheid eens haar loon .
En joist was heel de flotberg bedekt met dikke fneeuw,
En onder 't ftormenloeijen klonk aaklig 't raafgefchreeuw,
En onder 't bang en buldrend wedr
Stort digt en fcherp de jagtfneeuw veer .
Zag men op 't flotplein buiten, wit waren wal en poort,
En altijd loeide feller de form en fneeuwvlaag voort ;
En fchaatrend zag de Graaf bet aan ,
En bleef voor 't open venfer .
faun
Bij al zijn zwarte beelden fond fchoon die witte grond ,
En 't hart, beformd door driften, was blijde in dezen fond ;
En vloek en fpot bij 'aHemels fern,
Die to uiten , dat verheugde hem .
En hoor ! wat klinkt en klept daar, bij zilvren toon en klank,
Zoo als in 's Heeren tempel der vromen lof en dank
Bij 't driemaal Sanctus opwaarts rijst,
Als men den Christus cer bewijst?
„ Wat wil dat fpook ?" zoo prevelt de Graaf en faart in 't rond ;
De formwind zwijgt ; de fneeuwvlaag verdunt op d' eigen fond,
En liefijk lacht van 's hemels baan
Het zonlicht wood en fot weCr aan,
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En van den gindfchen heuvel naakr, over fneeuw en !is,
Met koor- en kerkfieraden een Priescer, oud en grijs ;
En zachtkens klingelt voor hem uit
Her zilvertoonend belgeluid .
En onder 's Graven venfler blijft de achtbre Priester flaan ,
En, wijst, bij 't plegtig heffen, her Sacrament hem non,
En houdc zich , fprekend taal noch woord ,
Als moest hij thans niet verder voort .
„ Wit wilt gij ?" riep de Burggraaf, wiens cooed, naar 't fcheen,
bezweek ;
„ Geen flervende is op 't burgflot, - voor wien Loch komt
gij ? fpreek !"
De Priester hief de blikken nu ,
En fprak met ernst en klem : „ Voor u !"
„ Voor mij ?" zoo fpot de fnoodaard ; „ga, dweeper, 'k ben u
moo 1" .. Ontfluit voor mij de fiotpoort," fprak hem de Priester toe ;
„ Een flervende is er, -- hoor naar mij, „ De flervende, die 'k meen, zijt - gij !"
"Ben flervende?"zoo fchimplacht en fpreekt de boos wicht wedr ;
„Ik leef, en zal't u toonen ; mijn hand velt u ter nedr,
„ Vloeit nog een woord van dood of graf,
„ 0 nude l u van de lippen of!"
„Doe op!" roept weer de Priester ;,, hoor naar de ft-em vanGodl"
„ Daar grijpt de Graaf zijn jagtroer, en laadc het, lachc en fpot ;
Her vlamt, en 't knallend fchot volt nedr, -De vrome Priester is niet meer .
En van de bergen klonk fleeds't : „ voor u !" verfchriklijk voort,
Tot dot de zon hair tlralen wedr wierp op wal en poort ; 't Werd, kort no 't rijzend morgenrood,
Op 't burgflot fill, - de Graaf lag dood .
Naar her Hoogduitseh
van S E I D L .

J.

VAN HARDER14'1JK, RZt;

DE BEVRIJDING DER NEGERSLAVEN.

DE BEVRIJDING DER NEGERSLAVEN .

(Eene ware Gebeurtenis.)

Blanke man
Kunt gij Christus naam belijden,
En meedoogenloos ons wijden
Aan bet wreedst, onmenschlijkst plan?
Durft ge ons , koud als ijs van zinnen,
Henenfleuren, als bet vee,
Van alwac wij minnen ?
Vreugd noch rust
Mogt gij , arme zwarten, vinden ;
Ver van huis en ver van vrinden,
Kwijnt gij hier aan vreemde kust .
Smart en kommer moest gij leeren,
En alleen zijn met uw fmart ;
Elk genot ontberen .
Nat bezweet,
En offchoon ze ons bloed zien vloeijen,
Mag bij hen geen deernis gloeijen
Met ons onverdraagbaar leed .
Mogen we eens een pons verfimen,
Van bet dierbaar Vaderland
Zingen wij dan zamen
Vaderfirand,
Met uw geurige bananen
Ach, gij ziet niet onze tranen
Stroomen in bet vreemde land !
Mogten wij, in 't zwoele lommer,
Nederliggen op uw' grond ,
Vrij van fmarte en kommer !
„ Hemelzoet
Zoude ons in uw' fchoot verzaden ;
Onder frisfche palmenbladen
Schroeide ons dan Been zonnegloed ;
ledere ochtend, iedere avond
Was voor ons een vreugdvol uur,
Met genot ons lavend.
MENGELW. 1839. NO . 9.
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„ Hier, o fmart !
Hier kastijdt men wreed uw kindren ;
Niets, niets kan hun lijden mindren,
Of verzachten 's Christens hart ;
Vruchtloos was 't, dat tranen vloten
Ver van 't dierbaar huisgezin
Zijn wij afgeftooten ."

Droef geween,
Dof wedrkaatfend, volgt dit zingers,
En in digs gefloten kringen
Staan zij hopeloos bijeen,
't Hoofd bedrukt naar de aard' gebogen .
Eensklaps ftaat een jongling op,
Vonkelend van oogen
„ Broeders, moed l
Wilt gij mijn befluit thans weten,
Longer knelt ons dan geen keten,
Nimmer vloeit dan meer ons bloed ."
Aanftonds flaken ze alien 't weenen,
En de jongeling meldt het luid ;
Elk dringt om hem henen .
Vrij van rouw ;
Straalt de hoop nit alter oogen ;
Allen, ftarend naar den hoogen,
Zweren zij elkander trouw .
Vlug van voet, getterkt door 't hopen,
Ijit hij tot den flavenheer,
Legt zijn plan hem open
,, Magtig Beer!"
Spreekt de tolk der arme Haven,
„ Wilt gij niet uw knechten laven ,
Wanhoop ftort hen dan ter veer ;
Sta hun toe om zich to kranfen ,
Slechts ddn' avond blij to zijn ,
Vergenoegd to danfen ."
En verbaasd
Blikt de flavenheer In 't ronde,
Peinst en overweegt een flonde ;
Gouddorst, fchoon ze op meerder east,
Wijkt een poos voor 't medelijden,
En hij Bunt zijn' llavenftoet
't Feestelijk verblijden .
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Snel omhoog
Schiet de vlam der vreugdevuren,
Waar de Haven blijde op turen ;
't Lied flijgt naar den hemelboog ;
Vrolijk klinken aller zangen,
Want de hoop belooft hun dra :
Vrijheid, hun verlangen .
,, Spoedig, j'a !
Slaken wij de flavenbanden ;
Tot der vadren vrije landen
Reizen wij bevrijd weldra ;
Morgen groeten wij uw zoomen ,
Overdierbaar vaderland !
En uw kokosboomen ."
Hoog en rood
Rijst de vlam bij 't jubelzingen ;
Onder blijde liedren fpringen
Allen in des vuurgloeds fchoot ;
Kneccrend lekt de viam hen alien ;
Nog den juichtoon wordt gehoord,
En hun ketens vallen .
van

Naar het Deenscil

H . A . BJERREGAARD .

L. T.

Rotterdam, 11 Mel 1839.

DEFINITIE VAN BEN' FILOZOOF.

Een drooge Filozoof (tegenwoordig vindt men er niet meer,
op wie dit adjectief past ; ze zijn converfabel geworden, en
fcbrijven zelfs Romans) een drooge Filozoof dan, van weleer, op eenen maaltijd genoodigd bij een' man van aanzien,
was aan tafel naast eene fchoone jonge Dame geplaatst . Toen
bet onderhoud, na bet nleuws van den dag, eene wijsgeerlge
wending fcheen to nemen, wendde zich de jonge Duffer op
eens, op naiven Loon, tot hares gebuur : , Maar, mijn lieve Heer, als ik zoo vrij mag zijn dic ce vragen, wac is toch
Filozofie?" - „ Filozofie, Mejufvrouw," antwoordde onze Wijsgeer, eenigzins bedremmeld op deze onverwacbte
vraag ; „ Filozofie, Filo . . . . " flier viel hem zijn zwager
eensklaps in bet woord : „ Filozofie is, wanneer men, naasc
eene fchoone Dame gezeten , Fitozoof blijff . " - Het ganfche gezelfchap, ook ooze Geleerde, borst in een fchaterend
lagchen uit, en bet kwijnend tafelgefprek word levendig .
Ii 2
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Ten tijde toen alle gilden en beroepen to Paris in verfcheidene kerken dankgebeden voor her herftel des Konings
(L O D E W IJ K XIV) deden houden, zet B E N S E R A D E, in
zijne door hem bij de Akademie uitgefprokene lofrede op then
Vorst : „ De koopman verlaat zijn kantoor, om zich fmeekende voor de altaren neder to werpen ; de ambachtsman zine
werkplaats, de arts hec ziekbed en de zieke voelt zich beter . "
EEN BRIEF VAN FREDERIK DEN GROOTEN .

In her jaar 1784 droeg Profesfor aI v L L E R eene uitgaaf van
bet Lied der Nibelungen aan F R E D E R I K II op, en ontving, toen hij zijn werk aan den Koning inzond, her volgende antwoord : „ Hooggeleerde, lieve, getrouwe ! Gij
oordeelt veel to gunitig over de gedichten nit bet l2de, 13de
en 14de feculum, waarvan gij den druk bezorgd hebt, en
welke gij tot her verrijken der Duitfche taal zoo bruikbaar
keurt . Mijns erachtens zijn zij geen fchot buskruid waard ,
en hadden niet verdiend aan her flof der vergetelheid onttrokken to worden . In mijne boekverzameling ten minlle
zou ik zulk prullengoed Diet dulden , maar her er uit fmijten . Het mij toegezonden exemplaar mag derhalve zijn lot
in de groote bibliotheek afwachten . Veel navraag belooft
aan hetzelve echter Met uw anderzins u genadige Koning
„ Potsdam, den 22 Febr. 1784 .
F R E D E R I K ."
RECIPROCITEIT.

Een arme poet had een gedicht op eenen pasteibakker ge .
maakt en her hem toegezonden . Deze noodigde hem aan zijnen disch . In den beginne at de dichter met goeden appecijt ; doch weidra verging hem deze, toen hij de fpijt had to
bemerken, dat bet papier, waarop eerie groote voorgediende
pastel, gebakken was, her handfchrifc zijner verzen was . Zijne ontevredenheid was zoo fterk, dat hij die zelfs voor zijnen gastheer niet verbergen kon, maar zich over deszelfs
handelwijze beklaagde . „ Wet, dat kunt gij mij toch Diet
kwalijk nemen," zet de pasteibakker ; „ gij hebt verzen op
mijne pasceijen gemaakc, en ik pasteijen op uwe verzen ."
No . VII . Meng . bL 329 . reg. Ax v. o . leze men , in plaats van andert, elders,
B1. 343 . reg . It- v . o. moeten achter trekken de " e tndigen.
BI. 348. reg. ix. moeten voor den nieuwen regel „ flaan,
~ reg. 17 v. o . laze men : fchepfel.
El. 853. reg. 16 v. 0. : reeds.
BI. 361 . reg. I5 v. o . : Karen.

ME N G EL WE RK.
NOC LETS OVER DE DOODSTRAF .

Sall man nicht auch ion unglacklichen
Straflinge den Menfchen aehten ; ist
man ihon nicht Cerechtigkeit and Liebe
/chuldig P
Dr. M U L L E R, Erbauurgsbuch.
In de haderlandjche Letterocfenitngen voor Januarij
1839 N° . 1 . vangt bet Mengchverk aati met eene zeer
befcheidene Twistrede , gevoerd door den Heer w . H .
W A R N S I N C R, I3 z . , tegen her flukje van den Weleerw. Heer a . V A N W I L L E S, getiteld : lets over de

Doodflraf.

Maar dat woord Twistrede bevalt mij niet . Het is
nog to fcherp . Het zou veeleer eene vriendelijke teregtwijzing genoeind mogen tvorden ; eene ontleding van liet
onbepaalde oordeel , waarmede de Heer V A N W ILL E s
de tegenitanders van de doodflraf befchouwd en beflreden
heeft. Deze worden nu door den Heer W A R N S I N C IC
in drie divifiUn onderfcheiden en hunne verfchillende beginfelen uiteengezet, waarvan hij de laatfte gematigde
tegenftanders noemt, zich zelf daaronder plaatst, en
poogt aan to toonen , dat ook de Heer V A N W I L L E S
onder dezelfde divifie behoort, indien men maar de wederzijdfclie beginfelen toetst ; waaruit dan van zelve
wig , dat het doel , cvaarnaar men ftreeft , bij beide de
Schrijvers hetzelfde is . Het ware to wenfchen , dat elke
tegenfpraak altoos op then toon werd geflemd . Dan bleven de hartstogten buiten het fpel , en men zou , door
befcheidene wisfeling van denkbeelden , veel fpoediger de
waarheid vinden .
Ik meen echter to mogen beweren , dat er nog eene
vierde divifie van tegenftanders tegen de doodftraf, be .
MENGELW . 1839 . No . 10.
K k

478

NOG LETS

ftaat , waaronder ik mij zelf, ruim twaalf jaren verleden , gerangfchikt heb ; waarvan bet beginfel , zoo als
ik mij laat voorflaan , veel eenvoudiger in de toepasfing
en , bij meer volkomene veiligheid voor de Maatfchappij,
vrij \vat mcnschlievender is , dan den misdadiger , bij de
ftrafen naast of nabij den dood, voor lange jaren in eene
gevangenis op to iluiten . - Met hoe veel genoegen ik
bet flukje van den IJeer W A R N S I N C K ook las , zoo
gevoelde ik mij toch wet wat geergerd, dat mijne denkbeelden , welke in den tijd , zoo ik waande , nog al bijval vonden , reeds zoo geheel vergeten waren , dat men
niet eens ter vermelding er aan gedacht had . Ik ging
dus (ja, bet hooge woord moet er uit) met een weinig
gekwetfle eigenliefde, in bet volgende ftukje, over de
lierfcnen der Negcrs , iluderen , om aan de ergernis eenige afleiding to geven , waartoe een zoo geheel aan bet
vorige heterogeen onderwerp volkomen gefchikt was .
Vier maanden zijn federt verloopen , en die vier maanden waren nog al crimineel . Zelfs beeft men in then
tusfchentijd een problema van wet hangen of niet hangen gezien , waarbij dan eindelijk de patient , provifioneel voor zijn leven , in eene gevangenis werd opgefloten . Daardoor ontwaakte weder die gekwetfle c igenlief.
de , die ilk to voren door zelfverloochening zoo moedig
had beflreden ; zoo necmt dat booze cigen ik zijn' flag
waar , om maar wear cen' vinger tusfchen de deur to
krijgen ! Na nog eenige tegenworileling, ben ik bezweken , en tot bet befluit gekomen , om bet groot verlof
van mijne vierde divif e van tegenfland tegen de doodflraf to doen eindigen en haar weder onder de wapenen
to brengen . Liever zie ik baar dan openlijk (mits op
den heufchen toon van W A P, N S I N C h) beflrijden , dan
begraven in de vergetelheid . Ik laat haar terflond oprukken .
In bet jaar 182G vond ik in bet tiende Deel der 1Perhandelingen van het Bataviasch Genootfchap van Kunften en 1f7etenfchappen eene Schets van Benkoelen (Ben-

coolen) op de westkust van het ciland Sumatra , door
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den Heer N A H U Y S (thans Raad van Indie) aan dat
Genootfchap medegedeeld . Ik vond die fchets zoo belangrijk, dat ik befloot, om ze met cene Voorrede en
Aanteekeningen uit to geven , waartoe bet een en ander
in bet Magaz n voor Ihetenfchappen, Kunflen en Letteren (6den Deels life Stuk) van wijlen den werkzamen
en to vroeg gefiorven Prof
. V A N I A DI P E N werd
.
geplaatst
Ik vond onder anderen in deze Schas bet navolgende
verhaal
„ IIet gebrek aan menfchen , en vooral aan nijvere,
werkzame menfchen , tracht bet (toen nog Engelfche)
Gouvernement to vergoeden door den invoer van Bannelingen nit de west van Indie . Sumatra is voor deze
lieden , hetgeen Nicuw -Holland voor den boosdoenden
Brit is . Hetzelfde plan van Adminiftratie, als dat van
Port Jackfon, wordt, zoo als bet mij voorkomt, bier
opgevolgd .
„ De Heer Luitenant-Gouverneur heeft de Bannelingen
in deze drie klasfen verdeeld
„ Tot de cerJlc behooren de zoodanigen , die onophoudelijk en gedurende eenen zeer langen tijd bewijzen
van beterfchap gegeven hebben . Zij hebben, behalve
Weeding, voeding en tabak, dune Spaanfche mat's maands,
genieten alle regten , even als de vrije Inlanders , i}aan
voor de inlandfche Regtbanken to regt , en kunnen getuigenis der waarheid voor dezelve afleggen . Niet zelden
worden zij geheel van den arbeid ontilagen, krijgen verlof om zich to vestigen en voor eigene rekening to werken, met vrijbeid om zich aan den Landbouw toe to
w1jden, waartoe hun dan gratis eenig land wordt afgeftaan .
„ Tot de tweede klasfe behooren de zoogenaamde tivyfelachtigen, dat zijn dezulken, die ilechts gedurende
eenen korten tijd blijken van goed gedrag en hoop op
beterfchap gegeven hebben ; zij genieten, behalve kleeding, voeding en tabak, eene halve Spaanfche mat
's maands .
X k 2
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„ Onder de derde klasfe worden gebragt, de pas aanIcomenden van de west van Irdie , en dezulken , welke ,
nit hoofdc van fleclit gedrag, uit eene hoogere klasf
zija gedegradeerd . Dezen wordt, buiten tabak, voeding
en kleeding , nicts to goed gedaan . -- De geheel onverbcterlijkcn worden onder geene k1asCe gebragt, in ketenen gcklonkeu, tot zwaren arbeid, als bet niaken van
wcgen e nz . t o ]lfarlboroilgli of op bet Rateiland, be .
ftemd . Ook zelfs onder de Bannelingen , vooral onder
die van de cerise en tweede klasfe , is cene foort van
welvaart zigtbaar, bet gelukkig gevolg van orde en
fpaarzaamheid . Vcrfchcidene Bannclingen garen kleinc
foramen op , welke zij, niet zelden tot ongehoorden
woekerintest, onder den Inlander uitzetten . Volgens
information , die ik alhier van eenen Radcen (inlandsch
Opperhoofd , klcine Vorst) bekomen heb , is de gewone rente tusfchcn de eenigzins vermogende Inlanders vijf
p ore . i n de niaand .
„ Dc meeste Bannclingen hebben cen , twee en drie
koebeesten, en enkclcn brengen bet fours tot twaalf,
waarvan zij de melk en boter aan de Europefche ingezetenen flijten .
„ Tot aanmoediging van nuttigen arbeid, en vooral
van landbouw, ftaat bet Gouvernement aan de planters
een gering petal Bannelingen gratis of, onder voorwaar.
d e , dat de planters op hunne plantaadjen woonachtig
zijn , en er een wakend oog en goed toezigt over dezelve words gehoudcn .
„ Ik zoude u nog lang met dit volkje kunnen bezig
houden, indien ik in bet breeds al de wijze, doelmatige
en philantropifche bepalingen , daar omtrent gemaakt ,
wilde ontwikkelen ; maar ik zal nu over dit alles niet
verder uitweiden .
,, Na den Banneling, welke den planter zoo nuttig
is, komt eene tweede, hem niet minder dienftige, foort
van menfchen in aannierking . Ik bedoel den ulfanghiri,
dat is de fchuldenaar, wiens arbeid voor fchulden ver-
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bonden is ; wij zouden op Java zeggen den Pandeling," enz . enz .
Ik heb hier flechts uitgetrokken, wat ik op mijn does
tocpasfelijk oordeelde . Daarop (en hetgeen to dezer zakc t. a . p . nog breeder en zeer belangrijks volgt) heb
ik aldaar , onder letter h , eene Aanteekening gemaakt,
welke ik bier laat vol-en :
„ Ziedaar cen wenk voor bet Nederlandsch Genootfchap tot zedclijkc verbetering der Gevangenen! \Vie
juieht deszelfs edel doel niet toe ; maar wie ook twijfelt
niet, of hetzelve wel tot cene aanmerkelijke hoogte,
zonder buitengewone liulpmiddelen , bereikt zal worden ? - Flier worden die hulpmiddelen aangewezen !
„ \Vij bctwisten bet niet, dat de ftandvastige en onvermoeide pogingen van de leden des Bell :uurs, en die
volijverig met hen medewerken , niet wel eens bier en
daar cenen ongelukkigcn, door hoogen nood, door overijling of onvoorziene verleiding tot eene ftrafbare misdaad vervoerd en daardoor in gevangenfchap geraakt, op
bet regte fpoor tcrug zal voeren en wedergeven aan ecn
eerlfjk bedrijf in de Maatfchappij . Misfchien zelfs words
daardoor wel bet laakbaar vooroordeel onzer natie overwonnen, dat zulk cen ongelukkige, in weerwil der onwraakbaarlle bewijzen van verbetering, voor altoos uit
bet gczellige verkecr van uitwendig onberispelijke menfchen behoort to worden uitgeflotcn . Ook dan zelfs
zou bet Genootfchap reeds veel gedaan hebben, en bet
was nog altoos deszelfs oprigting waardig . Maar bij
al do volharding van deszelfs lofwaardige Stichters zullen zij de bron van her kwaad niet ftoppen . Altoos
zullen dczc to worftelen hebben tegen de aankweeking
van nieuwc icerlingen uit de fchool van hen , die bij
bet misdrijf zijn opgevoed, in hetzelve zijn verhard,
en, in weerwil van herhaalde ftraffen en gevangenfchap,
tot in cenen hoogen oudcrdom bun docmwaardig handwerk beoefencn en daarin zijn uitgeleerd . Sedert de invoering van zachtere criminele wetten, door weike maar
zeldzaam de doodftraf wordt toegepast, vermindert bet
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aantal van deze diepgezonkenen niet . Aan de flraffen
naast den dood is doorgaans wel eene lange gevangenis
verbonden ; maar bet ontbreekt hun niet aan list , om ,
door fchijnbare gefchiktheid , misfchien wel betoond berouw , in de gevangenis , cen gunftig rapport van lien
to weeg to brengen , ter beweging van 's Konings goede
hart , dat zoo gaarne tot verligting van bet lot der ongelukkigen neigt ; en zoo keeren zij dan, helaas ! dikwerf to fpoedig, in de Maatfchappij terug, om bun
fchandelijk bedrijf onverwijld to hervatten . 1Veten bet
niet de Jufitie en Politie, en zijn zij niet bijzonder
waakzaam , wanneer 's Konings goedheid een aantal van
die ellendigen ontflaat ? en hoe dikwerf zijn er dan velen , binnen weinige dagen , weder in handen ?
„ Daardoor leeren de Regters nogtans de uitgebreidheid begrooten van dit uitgeworpen geflacht , wanneer
zij bij herhaling de oude kennisfen weder voor zich zien
verfchijnen ! Een bedreven Regter ter Inftructie , uit
de Hoofdftad, heeft ons verklaard, dat hij bet getal van
deze volftrekt onverbeterlijke menfchen (die gevaarlijke
fchoolmeesters van eene onbedorvene jeugd!) niet boven
de driehonderd perfonen begrootte . Hoe gering, in ver
gelijking van bet bederf, de onveiligheid en bet gevaar
van de Maatfchappij ! Wij willen hunne vernietiging en
dood niet ; integendeel : zij moeten flechts afgeleid worden van bet tooneel van bun misdrijf en hunne fchande .
De weg wordt ons bier, door bet reeds zoo lang met
goed gevolg beproefde Engelfche voorbeeld, aangewezen . De verdeeling in klasfen is gemaakt, en de belooning naast de itrengere behandeling voorgefchreven .
We van hen den goeden weg op wit , kan , door eerlijken arbeid en goed gedrag , een vrij , gezeten man
worden . Nader aan den natuurftaat teruggebragt , verwijderd van de getuigen buns misdrijfs en van bet vooroordeel, dat tegen hen was opgevat, ftaat, naast de
beteugeling van onwil , meer onbelemmerd de weg tot
hunne zedelijke verbetering open , en zoo wordt welligt
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v'oor velen , bij een rustig levensgenot , ook nog een
rustig flerf bed bereid .
,, Door zulk eerie verwijdering van de Hoofdbewerkers krijgt dan bet Genootfchap de banden ruim, en kan
z-ijne prijswaardige pogingen met de bedrijvers van ligte
misdaden en van eene flechts afgedwaalde, maar nog niet
bedorvene, jeugd voortzetten . Dan kan Z . M . ruimer
botvieren aan Hoogstdeszelfs menschlievende gezindheid,
om het lot van ongelukkigen to verzachten, en befpaart
cenen (chat van onkosten voor cene altoos in beweging
zijnde Ju/litie en Politic en voor bet onderhoud in de
gevangenisfen ; terwijl , bij de veiligheid der Maatfchappij , cen aantal niet volflrekt bedorvene menfchen waarlijk kan verbeterd worden ."
Aanvankelijk werden deze opgecvorpene denkbeelden,
bijzonder bij vele lcden van het Genootfchap tot zedel(kc verbetering der Gcvangenen, nict ongunflig opgenomen . Men onderzocht in Engeland naar de inrigtingen en het meet of minder welflagen met de naar liotaizy-baai overgevoerde misdadigers aldaar . De nitkomst
van dat onderzoek bevestigde wel de gepastheid van
bet doel, maar men had ook tegenfpraak ontmoct . De
toenmalige Prefidert van het voorz . Genootfchap bragt
die tegenwerpingen mij ter kennisfe . Ik meende dezelve
op to losfen, en wij kwamen overeen, die tegenfpraak
met mijne wederlegging, in den gemeenzamen vorm van
briefwisfeling, aan het publiek oordeel to onderwerpen .
Hij plaatfle daartoe zijne tegenwerpingen in het Tijdfchrift Liefde en Hoop , (*) hetwelk destijds onder den
invloed van dat Genootfchap werd uitgegeven . Eer mijn
antwoord gerced was, werd dat Tijdfchrift, onder dezelfde Redactie, vervangen door een ander met breedere
flrekking , onder den titel : de Menfchenvriend, waarin
mijn antwoord is to vinden, in het navolgende Frag(*) D . 11. Dewijl deze tegenwerpingen in bet antwoord
worden opgenomen, kan men de mededeeling, om ruimte to
fparen en herhalingen to vcrmijden, hier tot de aanwijzing
bepalen.
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meat van cenen Brief, behelzende een antwoord op de
bedenkingen van Mr . J . J. U Y T W E R F STERLING
over het koloniferen van Gevangenen
„ Gij houdt in uwe bedenkingen, mijn Wend, gedurig het denkbeeld vast van eene afzonderl jke kolonie . - Aan zoodanig afgedwaalde menfchen eene ftreek
lands met cene geregelde volkplanting to fchenken, die
ongezellige wezens tot cene Maatfchappij to willen vormen, bierin vindt gij honderd ftruikelblol :ken . - „ Ja
„ maar,, zegt gij : dat deden toch de Engelfchen, en
„ die zich aan een' ander' fpiegelt"
- Ja wel ,
die fpiegelt zich zacht . Maar wie zegt ons, dat het
vervoeren naar een ander gedeelte des aardbols, en het
aldaar aan den landarbeid brengen van anders ingekerkerde misdadigers, juist eene maatfchapp f van die menfchen moot ten gevolge hebben? Het is juist op dat
fpoor niet , dat ik de Engelfehen wilde navolgen . Neen,
zij hebben ons een beter fpoor aangewezen ; daar liggen
alle die ftruikelblokken niet, en then kant wilde ik op .
Ik noodig u dan , dczcn weg eens met mij of to wandelen : wij willen de door u opgenoemde bezwaren in gedachten houden , en dan zal 1k n aan het cinde van onze
wandeling vragen : „ Flebt gij den dezer bezwaren
„ ontmoet ?"
„ De wakkere en kundige Kolonel Mr . G . H . N Ay S , lid van het Bataviasch Genootfchap van Kunften en Wetenfchappen , had in den jare 1823 het eiland
Sumatra, toen nog onder Engelsch beheer, bezocbt,
en van hetzelve, en bijzonder van het Etablisfement
Bencoolen, op de westkust van dat eiland gevestigd,
eene Schets ontworpen (*) en aan dat Genootfchap briefswijze medegedeeld . (j-) Ik befchouwde die befchrijving
( 4 ) Deze herhaling werd bij deze befchouwing in den
Menfchenvriend noodig geacht voor zoodanige Lezers, welke
de Schets van Bencoolen niet gelezen hadden .
(f) Zoo als dezelve naderhand is opgenomen in deszelfs
uitvoerig werk over de Indies, getiteld : Brieven over Ben-
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zoo belangrijk , (vooral , daar toen her eiland Sumatra
onder de Nederlandfche Bezittingen , bij Tractaat van
17 Maart 1824 , was teruggekeerd) dat ik dezelve overwaardig achtte , haar mcer onder de bijzondere aandacht
mijner Landgenooten to brengcn . Onder de vele zeer belangrijke bijzonderheden las ik onder anderen in die befchrijving her volgende merkwaardigc berigt . (*)
„ Toetfen wij nu alle de daar vermelde daadzaken en
refultaten aan her doel van ons vaderlandsch Genootfchap ; vinden wij dan hetzelve niet in zijn geheel bereikt op eene wijze, als in Nederland niet mogelijk
is? - Hier, op den grond , waar de misdaad bedreven en de infamerende ifraf ontvangen is , zit her vooroordeel tegen deze ongelukkigen wortelvast , en duldt
niet , ook bij den meest fchijnbaren wil tot verbetering ,
dat zij weder in de maatfchappij worden opgenomen .
Gelukr her al eens aan de ijverige pogingen der Befluurders , om cen of ander individu , op hetwelk de wet der
fchande , hoewel hij flechts ddns op her dwaalfpoor geraakte, moest worden toegepast, fluikswijze in cen'
dienstbaren kring to doen opnemen, altoos ducht hij ,
dat zijn treurig lot ontdekt en hij door zijnc gezellen
verworpen zal worden ; of ook , al komt hij eens weder
tot cen vrij en onafhankelijk befl :aan, overal vervolgt
hem dezeifde vreeze en angst ; en - war kunnen de gevolgen zijn ! Onze W A R N S I N C K heeft die vraag in
het verfchrikkelijk voorbeeld van w I L II E L DI (t) zoo
roerend beantwoord, dat ik er niets behoef bij to vocgen . Stap nu met mij over op her tooneel van Sumatra . Niets van deze belemmeringen, om den afgedwaalden, maar zich beterenden misdadiger in bet gezellige
]even terug to voeren , vindt ge daar. Men weet her,
dat de arbeider, then men aldaar in her land, even als
coolen, Padang, het Rljk van Menangkabau e nz . i n den fare
1826 to )3reda bij H O L L I N G E R U S P ii r E R s uitgegeven .
(*) Wij deelden hetzelve hier boven mede .
(t) Llefde en Hoop, D . 11 . bl . 92 .
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bier elken boerenknecht , ziet werken , zich elders, op
eenige duizend mijlen afflands , vergrepen heeft tegen de
wet, welke tot veiligheid der Maatfchappij was ingefield . flij is aan de draaikolk der verzocking ontrukt,
en op eenen door hem niet bevlekten grond verplaatst ,
om, zoo hij wil, aldaar aan de maatfchappij door nuttig en eerlijk bedrijf to vergoeden, wat en waarin hij
haar elders beleedigd had . Zij heeft het refit dit van
hem to eifchen , zal zij hem in de regten van Karen
kring herftellen . Ilij beantwoordt aan then eisch gedwee
en opregt, en nu neemt zij hem ook liefderijk weder
op . Wil hij dat niet , zoo wordt hij op hooger proef
gefleld, en zijne taak met meerderen, maar altoos ecrlijken arbeid verzwaard en door flechts wat fchraler verdienfle beloond . Blijft hij nu evenwel hardnekkig zich
tegen zulk eerie zachte en eerlijke betiemming , en tegen
de nog zachtere indrukken van zedelijk en godsdientlig
onderwijs , verzetten , dan words hij wel van de maatfchappij verwijderd, maar nog niet aan her genot der
heerlijke fchepping ontrukt . Neen , kan de harde pligt,
welke hij nu zichzelven heeft opgelegd , zijne vertiokte
ziel alsnog vermurwen en tot weemoed brengen , dan
blijft nog het boek van Gods wijsheid en goedheid voor
hem open, en de flagboom, die hem bet terugkceren
beletten zou, valt op zijn levenspad aan deze zijde van
het graf nimmer voor hem neder . Die hoogte kan het
Genootfchap op den vaderlandfchen grond nimmer bereiken , en althans met den reeds bij herhaling in het
kwade geoefenden misdadiger op geenerlei wijze .
,, Beproeven wij nu het gewigt der bezwaren , door
u tegen het flelfel van kolonifztie aangevoerd , met betrekking tot deze wijze van exportatie , op de fchaal
der onpartijdigheid .
„ Ik kan mij ontflaan, omm die bezwaren op zichzelve
to beilrijden ; hoewel ik wel durf onderfiellen, dat zij
daarvoor niet geheel fchootvrij zouden zijn . Maar ik
heb het fielfel der Engelfche kolonifatie nooit voorgefiaan, en dus behoef ik het ook niet to verdedigen . Dit
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alleen zal ik daarvan zeggen , dat de Heer N A $ U Y s
zou gedwaald hebben in bet vermoeden, dat betzelfde
plan van adminiflratie op Port Jackfon wordt gevolgd ,
wat op Sumatra word in praktijk gebragt , of dat de
refuitaten aldaar, waarop uwe bezwaren zijn gegrond,
geen IIleek zouden houden . En nu dan de bezwaren
zelve .
„ De Jlichting van Botany - baai is to kostbaar .
Wel nu : de ftichting op Sumatra brengt voordeel aan ;
men heeft aldaar aan handen voor den arbeid gebrek !
Indien dat niet bet geval ware, waarom zou dan de
Engelfche Gouverneur de Bannelingen uit de west van
Indie hebben laten overkomen ? Hij had immers de menfchen kunnen laten blijven , waar zij waren ? En hij had
er nog niet genoeg aan ; want nog werden er Pandelingen (d . i . fchuldenaars , die zichzelven to pand geven ,
tot dat de fchuld door hunnen arbeid vernietigd is) aan
bet werk gefteld , en onder den naam van dezen , omdat
er nog meer handen noodig waren, haven van de kust
van Bali aangevoerd en als Pandelingen geregiftreerd .
Nederland is, God dank ! zulk cen boevennest niet ,
dat bet ooit zulk een aantal misdadigers uit kan voeren,
als alleen Sumatra noodig heeft ; (*) zonder nog van
bet ontginnen der Tinmijnen op Banka, noch van bet
d66rdringen tot de Diamantwijnen op Borneo to fpreken ; in welk laatfte bedrijf wij nu geheel van daar uit
hun Vaderland overgekomene Chinezen afhankelijk zijn .(j-)
„ Dit laatfte is tevens mijn aanvankelijk antwoord op
eon ander uwer bezwaren : „ Men brengt de misdadi„ gers in maatfchappij bij elkander en fticht daardoor
(*) Allerbelangrijkst is hierover to lezen bet doorwerkt
Rapport over Borneo, door wijien den kundigen Raad van
Indie, as U N T I N G ix, aan de Hooge Regering op Java uitgebragt, en geplaatst in de Bijdragen van den Graaf VAN
HO GE N DOE P .

(t) Zie de belangrijke mededeelingen in bet Handelsblad
19 Mei 1830, onder bet opfchrift : Statistiek der Gevange-

nisfen in de Nederlanden.
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„ eene zedelcoze maatfchappij ." - Het ftaat niet vrij,
wanneer men ernflige zaken behandelt, aan den inval der
luimen bot to vieren ; anders zou ik hier grooten lust
bebben om tr to antwoorden : „ Wel nn , dan kunnen
zij hunne kunstgrcpcn op en tegen elkandcr bcoefenen ,
en beproeven , tot welke hoogte zekere volkomenheid
bereikbaar zij !" Maar liever blijve in ernst herhaald,
eat nit bet Bering aantal , door Nederland aan to voeren , nimmer Gene maatfchappij zou kunnen worden zamengefteld . Het aantal der foort, in mijne aantcekening
bedoeld , (hetwelk wij zoo aanftonds nader moeten uiteenzetten) word , naar aanleiding van cen toevallig onderhoud met eon in deze zaak zeer ervarenen man, (eon
uwer voorgangers tot de Inflructie) door mij op flechts
driehonderd perfonen begroot . (*) Dat waren de Hoofd •
onderwijzers in bet vak , en hoe vole jaren zouden er
noodig zijn , ccr zij waren bijeenverzameld ! En wil men
dan ntt eens tien jaren daarvoor genoegzaam achten, en
voegen er nog zoo vole gevorderde Icerlingen bij , wat
beteekent bet dan , om , op zulk een uitgebreid veld ,
60 menfehen in bet jaar op verfpreide plaatfen aan bet
werk to houden? Waarlijk, zulk een geringe aanvoer
zou de dienst der Pandelingen nog geen afbreuk doen' .
„ Zoo zal bet dan ook wel niet noodig zijn , de bijdragen van vermogende Nederlanders op to roepen tot
bet goedmaken der kosten van transport of onderhoud .
Het eerfle is bijna niet nocmenswaardig . Onder zoo
vole koloniale troepen en Negers van de Guinefche kust,
als jaarlijks worden overgevoerd, kunnen toch per (chip
wel 5 of 6 zulke monden Incdeeten . - „ Toch niet

(*) Van waar, volgens uwe, van den Heer B I D D G E
overgenomene opgave, in 6 jaren t1jds, 12000 veroordeelden,
(dat is , dooreen, 2000 hoofden in bet jaar 1) uit Engeland
naar Nieuw-Ilolland overgevoerd, verzameld zijn, betuige ik
Met to vatten . 1k onthoude mij, moet ik bet voor waarheid
nannemen, om uit zulk een verbazend aantal misdadigers
eenig gevoig of to leiden tot de gebalte der nationale zedelijkbeid.
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, onder de Militairen ?" - Nu , nu , mijn Vriend !
dat behoeft imulers niet ? Iloewel er onder die manfchap ook wel eens lieve kinderen zijn , op welke hct
vadcrlijk gezag niet altoos mogt gelden, zoo wil ik den
rok der cere wel eerbiedigen . n'laar indien gij zoo vele
kamers en hutten aann boord hadt laten maken , als ik
wel cons uit elkander gctooverd heb , welligt hadt gij
dan die vraag overbodig geacht . Ik heb wel troepen
en buskruid to zamen overgevoerd, zonder dat bet een
nan de anderen Iced aanbragt ; dat was toch nog erger! (*) - En wat dan vcrder bet aanvankelljk onderhoud aan boord en in 1ndie bctreft, waarlijk, zij
zullen, bij beter voedfel, daar vrij vat minder kosten,
dan in uwe Gasthuizen in 's Bosch, of op den Heiligen.
weg en elders to rfmflcrdam , hoe goed het hun daar
en overal ook mag worden gegeven . En dan behoeft
dat ondcrhoud, na hunne aankomst aldaar, nog maar
weinige dagen to duren, wanneer het reeds door hunnen
handenarbeid wordt vergoed .
„ Zoudt ge het durven wagen , om de kosten der ge,
vangenisfen en het onderhoud, naar den tijd der actuele
detention hoofdzakelijk berekend, met dat der op deze
wijze gecxporteerden to vergelijken ? Waarlijk, ik vreeze, dat, al rekent men de kosten der vracht en voeding
nan boord als voor cenen Militair betaald , men bij geen
I3etluur van gevangenisfen , hoe economisch ook , tegen
de geringe toclage op Sumatra zou kunnen uitzuinigen .
,, Zoo kotnen wij van zelve tot uw groot bezwaar
van de zijde van hot regt ; en zel:er uwe vraag : „ Is
bet daarmede en met de billijkheid beilaanbaar ?" ver.
dient behooilijk onderzoek . Wat de billijkheid berreft,
vraag ik , of dan bet lot van cen' vaderlandfchen Boer
of Landbouwer, aan eenen misdadiger gefchonken, on .
billijker behandeling zijn zou , dan dat ge hem tusfchen
vier muren, (ik wel nog niet cens zeggen, vochtige
(i) En hoe vele fchepen in het jaar zendt de Handelmaatfehappij , zonder eenige pasfagiers , uaar de Indien nit i

490

NOG LETS

muren) opfluit, en aldaar, onder bet gemis van hunt
Vat zou
en beweging, zijne gezondheid laat vergaan ?
Menschlievendheid daarop antwoorden , wanneer men dit
pleit voor hare vierfchaar bragt ? - „ Ja , maar dan
moet de iVet zulks toetlaan ." - Gij hebt gelijk ; maar
dan fchrijve ik ter gelegener tire , daar de %Vetgever juist
aan de bepaling der Strafivet bezig is . (*) Zoo weet
bet dan immers de misdadiger vooraf, (zoo als bij thans,
met bet Code in den zak , onder de toehoorders voor
het Cour d'Afiifes vermengd, ook wel eens bezig is of
to meten) welk lot bet misdrijf to wachten heeft. „ En welke zal dan de maatftaf zijn ?" is op dit punt
uwe laatfte bedenking . - Voor bet Neil van die ongelukkigen onder het menschdom zou ik wel willen antwoorden : Voor alien, die tegen de znaatfchappq~ gezondigd hebben . Maar ik beken, dat er dan vele uitheemfche clasfificatien en uitzonderingen bier zouden vallen , waarvan niet altoos eene evenredige toepasf ng zou
mogelijk zijn . Dan, then onverminderd, zal bet dan
toch niet zoo moeijelijk zijn , eenige bepaling daarvan
voor to ftellen.
„ Zoo zou ik dan uit Het Vaderland exporteren, bij
voorbeeld :
,, 1° . Allen, lien de doodftraf wordt opgelegd, maar
voor wien de boning termen van gratie meent to vinden .
„ 2° . Alle gecondemneerden tot de ftraffe naast den
dood .
„ 3° . Allen , die ten tweedemale of bij herhaling in
handen der Juttitie vallen en reeds vroeger tot infamerende ftraffen zijn gecondemneerd geweest .
„ 4° . Allen , die thans in de termen vallen , boven
eene openbare fchandfiraf, van langdurige gevangenis
of bannisfement .
„ Bij deze bepalingen zou ik dan alle duurzame kenmerken van fchandftraf, zoo als bet brandmerk , ( hetzij
op openlijke of gedekte plaatfen des ligchaams) affchaffen,
(*) 1830, weinige maandea vdbr den Belgifchen opfand.
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en de openbare ftraf, voor zoo verre de zwaarte der
misdaad deze boven bet expatriiren vorderde, alleen tot
tentoonftelling en (des noods) geefeling bepalen, of,
zoo aan bet bedrijf der misdaad geen geweld tegen perfonen of goederen was gepaard, hun de openbare ftraf
geheel kwijtfchelden .
„ Ik kenne, mijn Vriend, uwe neiging tot zachtheid
in bet criminele regt, en deze is eer voor uw hart ;
maar indien ik deze bepalingen , zonder cenig Pleitbezorger, op de Regtbank der zachtmoedigheid overlegde,
zou men ze dan wel als crimineel kunnen veroordeelen ?
Ik weet wet , dat men op de laatstgenoemde remisfie zou
kunnen antwoorden , dat men dan dikwerf den indruk
van bet exempel misfen zou ; maar vooreerst ftaat die
indruk bij mij niet zeer hoog nangefchreven, wanneer men
onder den geefelpaal den aanfchouwer de beurs ziet ligten , en ten andere zult gij bet met mij toch ook wel
eons zijn, dat, wanneer bet openlijk voorbeeld krachtig
zal werken en diepe fporen drukken in bet zedelijk gevoel, bet dan niet to dikmaals moot worden herhaald .
,, Zoo zal dan ook, aan den anderen kant, de WVetgever toeflaan, dat vole bezwaren, welke befchaving en
verlichting meermalen tegen de overblijffelen van hardheid, om niet to zeggen onmenfchelijkheid, aanvoerdeti,
(waarvoor de gronden nict altijd, zonder kieschheid en
gevoel to kwetfen , konden worden wederlegd) bier van
zelve zouden wegvallen ; en dit zal , bij natuurlijk gevolg, den Wetgever minder fchroomvallig maken in bet
vastftellen cener beftemming voor den afgedwaalden, ook
zeer verre verbijsterden mensch , wanneer hij daarbij tevens onder de befcherming van Godsdienst, zedelijkheid
en menschlievendheid wordt gefteld , dan wanneer bij in
de .kerkers en boven, aan kluisters gekionken, der verharding en verbittering moet worden prijs gegeven . De
bekwaamfte en hartelijkfte Christenleeraar beproeve eens
den invloed van zijne vermaningen en onderrigt in belde
toeftanden , en zie eens , of hij onder bet genot van
vrije lucht en werkzaamheid, dan bij den werkeloozen
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man , in den fomberen kerker verfuft of verhard, den
aneesten indruk zal verwekken .
„ Men bewere niet : „ Ilet Genootfchap tot zede.
„ lijke verbetering ken op zulk cenen afttand deszelfs
„ pogingen , om door godsdienftige toefpraak en onder„ rigt deugd en pligtbetrachting in to prenten , niet doen
„ gelden ." --- \Vaarom niet ? De Bijbel- en Zendeling - Genootfchappen werken wel op grootere afttanden
in geheel onbekende talen en op volftrekt onkundige menfchen . En getuigen niet hunne onophoudelijke berigten
van de voortgangen, welke hunne onvermoeide pogingen
door de geheele bekende wereld reeds gemaakt , en van
bet heerlijk licht en befchaving , welke zij , onder zelfs
woeste volken , reeds verfpreid hebben ? Hoe veel gemakkelijker zou dan de teak zijn , om op een bepaald
punt , onder een klein aantal niet alien geheel onkundige
menfchen, die onder een bepaald burgerlijk opzigt than,
in de eigene taal des Vaderlands , dien heilvollen invloed
met vrucht en zegen to doer werken ? Zou niet bet
Gouvernement, dat met hooge goedkeuring de edele bedoeling van het Genootfchap dereert , ook gaarne dezelve onderfchragen ? Zou nict hct Gouvernement, ten
behoove der alsdan volgens Rijkswetten gei:xporteerden ,
gaarne de voordragt van bet Genootfchap, hoedanig die
pogingen zouden behooren to worden ingerigt, van hetzelve ontvangen , en waarfchijnlijk wel onder cen nuttig
verband met de altoos werkzame maatregelen van de beide genoemde Bijbel- en Zendeling-Genootfchappen helpen
in werking brengen ? Zou hetzelve die ontwerpen niet
bij de adnniniftratie der overgevoerden in India door
deszeifs gezag doen gelden ? Hoe vole ruimte daarentegen zou aan de pogingen des Genootfchaps bier to lande
worden gegeven ; daar alsdan degenen , bij welke toch
bier bet minfte nut tot heritelling hunner betrekking in
de Maatfchappij kan worden uitgewerkt , verwijderd zijn ?
Men zou zich daardoor van hun fchadelijk voorbeeld op
jonge kweekelingen der ondeugd hebben ontilagen ; en
alzoo zoude toch de trap en mate der misdaad en zede-
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loosheid moeten verminderen , en wij allengs de gelukkige ervaring mogen beleven , dat , zoo al niet bet uitbre .
kend misdrijf van den Nederlandfchen grond geheel werd
uitgeroeid , hetzelve nogtans zoo aanmerkelijk gelenigd
en beteugeld werd, dat geen der misdadigen voor verbetering en befchaving meer onvatbaar of onberekend zou
worden gevonden . In dezelfde evenredigheid zou dan
ook onfeilbaar bet vooroordeel tegen deze ongelukkigen
van zelve afneinen, en bet daardoor allengs minder moeijelijk worden, om hen in den kring der Maatfchappij
wederom niet goedwilligheid to doen opnemen , de bedrevene afwijkingen to doen vergeten en vergeven, en
bun wederom to doen deelen in alle hare vrijheden en
voorregten , onder beveiliging en befcherming der Wet .
Ik zou mij gelukkig achten, mijn Vriend, indien
ik U door deze befchouwing tot mijn gevoelen mogt
overreed hebben . De tijd , then ik aan bet omtrekken
dezer fchets befteed heb , is mij , om bet hooge belang
der zaak , tot eene aangename verpoozing geworden .
Konde ik mij vleijen, dat dit denkbeeld, door eene bevoegde hand opgevat, eenmaal tot eene, bet zij geheele,
bet zij gedeeltelijke , uitvoering mogt geraken , en bet
belang der Maatfchappij , in een zoo gewigtig opzigt ,
eenigermate bevorderlijk zijn , dan zeker genoot ik eene
belooning, die mijne zwakke, maar welgemeende poging oneindig zou to boven gaan ."
Zoo heb ik dan mijne verfpreide gevoelens to dezer
zake eens weder opgedolven , verzameld en in bet licht
gefteld . Ik heb geen plagiaat bedreven , want ik heb
uit mijne eigene bezittingen geroofd ; niaar ik heb mijne
oude gedienden eens wederom onder hunnen flandaard
gerangfchikt en in rijen gefchaard, tot eene vierde divifle , bij de drie van den Heer W A R N S I N C K, vereenigd . Steeds zal zij flagvaardig blijven flaan en op
den voorgrond aanrukken, tot verdediging van dit fystema , zoo dikwerf zich daartoe de gelegenheid aanbiedt .
Al mogt dan ook meermalen mijne roepftem zich in de
Li
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woeftijn
n verliezen , zij zal herhaald worden , even als
W I L B E R F O R c E de zijne herhaalde tot vernietiging
der flavernij . Eenmaal welligt vindt de item der menschlievendheid gehoor, al zou dan ook eerst de maatfchappij inijner nakomelingen, even als de zijne, daarvan de
vruchten plukken .
Zeist,

den 18 Me! 1839 .

VAN OUWERKERK DE VRIES .

DE WATERKUUR TE BOPPART A . R.

O

nder die onderwerpen nit bet gebied der Geneeskunde,
welke bet niet geneeskundig publiek belang inboezemen, bebooren voorzeker de baden . In de kringen , waar men op
middelen peinst, om bet leven fashionable en in uitwendig
geluk voorbij to doen vliegen, vervangen dikwijls de plannen
voor eene refs naar bet bad de, door de lente afgebroken,
fchakel der winteramufementen, nu eens als vervolg, niet
zelden echter als gevolg van dezelve . De badkuur, ziedaar
de lichtende traal der hoop, op welke de tang in de ziekenka .
mer opgeflotene bet oog nog vestigt . Geen wonder, dat deze vereeniging van genoegen en nut aan de baden bet bur .
gerregc in den converfatietoon gegeven, ja dezelve tot beer .
fchende mode opgevoerd heeft . Men vindt die vereeniging
dan ook aan de baden zeive weder . Zeer toch dwaalt de
eenvoudige man, die meenen zoude, dat men zich aan eene
badplaats als in een grooc hospicaal bevindt, door niet dan
ziekelijke menfchen omgeven , voor wier langdurig lijden de
kunstvolle Geneeskunde al bet mogelijke had gedaan, en die,
thins bier van alleen door de Natuur bereide middelen bet
zoo tang vergeefs gehoopte herflel wachten . Die bier de
kalme rust van de gezondheidstempels der zieken to Kos en
Knidos zocbt, waar de eenvoudige genoegens zoo wijfelijk
tot herftel medewerkten , meat ook alleen dit beoogden, was
zeker een met den tijdgeest onbekende idealist . Die tentoonflellingen van fmaakvolle kleedingen, die vereenigingen
in eet-, dens- en fpeelzalen, dat geheel op de hoogte zijn
van alles, war tot weelde en verfijnd levensgenot uitgedacht
werd, waarin de verfehilleude badplaatfen wedijveren, doen
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aan niets minder denken, than aan eene plants , alleen door
lijdenden bezocht. Eigenaardig genoeg vond ik onlangs de
opening van bet badfaizoen to Baden - Baden aangekoudigd
door bet verhaal van de opening der fpeeltafel, en de opgave der perfonen, welke bij die kuur geadfifleerd hadden .
Te eenemale hiervan verfchillende, flaan de koudwaterinrigtingen in hare natuurlijke eenvoudigheid daar, zoo als de
man, die dezelve bet eerst daarflelde, een eenvoudige boer
was. V66r weinige jaren had cen oplettend waarnemend,
verflandig landman to Grdfenberg in Opperfilezie, met name
P R I E s s N I T Z, opgemerkt , dat bet gebruik van bet bergwater op de gezondheid der menfchen eenen zeer heilzamen
invloed had, en , in meer dan gewone hoeveelheid gedronken, zonder andere middelen, langdurige ongeiteldheden genas . Zijne ondervinding hieromtrent werd steeds rijker, naar
mate hij zich op deze geneeswijze meer toelegde en zijne inrigtingen meer volmaakte . De gelukkiglle uitkomflen deden
bet getal der hulpzoekenden, 't welk zich in den beginne
flechts tot enkelen uit den omtrek bepaalde, fleeds toenemen,
zoodat hec thins na 9 jaren reeds tot 6 a 7000 jaarlijks ge
ftegen is . Geene luxe voert ben naar de, vooral in verge.
lifting met andere badplaatfen, weiniguitlokkende landflreek ;
naar de niets minder dan weelderige logementen, welke to
klein zijn, em bet getal der badgasten to bevatten, die zich
foms met eene plaits in den flal moeten behelpen ; naar de
fpaarzame, de tong weinig ftreelende tafel ; naar de gedwongen.e, minder behagelijke, veelvuldige wandelingen : alleen de
levendige hoop , door zoo vele voorbeelden verflerkt , om
van langdurig kwellende ziekten bevrijd ce worden, kan tot
zoo vele ontberingen doen befluiten , en zich dezelve met
genoegen getroosten .
Niet to verwonderen was bet, dat men op vele plaatfen in
Duitschland, waar overvloedig bergwater hiertoe de gelegen.
heid aanbood , bet door P R I E S s N I T z gegevene voorbeeld
pavolgde ; finds de laatfle jaren klom bet aantal dier koud .
waterkuur - inrigtingen tot vijfcien . V66r eenige weken begeleidde ik eenen melancholicus naar eerie derzelve to Bop .
part aan den Rhijn. De daar volkomen gevestigde overtuiging van bet beilvolle dezer geneeswijze, en bet minder al •
gemeen bekende dezer inrigtingen, deden mij beflulten, mogelijk in bet Wang van Iijdenden, sets daaromtrent mede to
deelen .
L12
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Boppart is een klein ftadje, 4 uren boven Coblentz, gelegen aan den linkeroever van den Rh~n , welke zich van daar
tot Bingen, waarvan bet 8 uren verwijderd is, door zijne
korte flingeringen tusfchen 1400 k 1600 voethooge, zich onmiddellijk uit de rivier opheffende , met wijnftokken overdekte
Bergen en rotten , in zijne geheele Goddelijke fchoonheid vertoont . Door deze bergen van rondom ingefloten, ligt bet
fladje aan den voet derzelven , als aan den oever van een
meer. Zoodra men bet, even als alle Duitfche fladjes en
dorpjes, fombere, bouwvallige plaatsje, waarin echter een
zeer goed logement is, in de breedte is doorgegaan, voert de
weg naar de , boven hetzelve , in bet bangen van den berg
gelegene badinrigting 117arienberg. Dit voorheen adellijk damesftifc is een ruim , groot gebouw, gefchikt tot verblijf van
300 badgasten, dienstboden en rijtuigen . Schoon dan bet
vrolijke van bet uiterlijk vooralsnog wel iets to wenfchen
overlaat, heeft bet echter niets kloosterachtigs . Integendeel, zoodra men door de lange beneden-corridors langs den
breeden fleenen trap op de cerfte verdieping komt, hebben
wile gangen en kamers iets vrolijks , luchtigs , en van nit de
meeste een heerlijk gezigt op de omringende bergen, door
geene ijzeren tralien daarin gehinderd . Schoon bet ameublement neties en voldoende is, wachte men bier echter niet
bet comfortable van cen druk bezocht logement . Alles ademt
eenvoudigheid .
Aan bet hoofd der federt Maart dezes jaars geopende en
thans reeds zeer bloeijende inrigting that de Ifeer Dr .
S C H M i T Z , een man van middelbare jaren , van een innemend en vertrouwen inboezemend uiterlijk, en zachte, deelnemende wijze van omgang, vrij van alle ostentatie, maar
natuurlijk-eenvoudig. Hij regelt de geheele kuur en leeftivijze . Het innerlijk beheer der huishouding, tafel en was .
fchen is aan een paar ondergefchikte perfonen opgedragen.
Wit de kuur, geheel in navolging van de Priesfnitzfche,
betreft, deze rust op de natuurwet, dat in bet ligchaam zel ..
ve eene heelkracht beftaat, welke tracht de ziekte to herftel .
len . In langdurige ziekten fluimert deze, of is to zwak, en
vandaar, dat de vijand niet verdreven words. Verfterkt men
nu bet ligchaam , worden deszelfs functien natuurlijk opgewekt, en nadeelige invloeden verwijderd, dan herkrijgt bet
organisme deszelfs veerkracht, en kin weder natuurlijk werken, Ziedaar bet hoofddoel dezer kuur ; opwekking en ver-
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fterking der levenskracht langs den meest natuurlijken weg .
Zij is dus vooral da'ar aangewezen, waar bet lijden befaat
in algemeene , plaatfelijke of zenuwzwakte, kenbaar aan wankelenden gang, fpoedige vermoeijing, duizeling, onrustigen
flaap, beklemming der borst, melancholifche stemming, ver .
mindering van denkkracht en geheugen, groote gevoeligheid
en pijnlijkheid van verfchillende deelen ; of waar de langdurige ziekce bet gevolg is dier verzwakte heelkrachc, b . v.
bij obftructien in bet darmkanaal, water- en bloedvaten,
klieren, verouderd rheumadsme, min edele ziekteftoffen enz .
Van uit dic oogpunt gezien , zal bet den deskundigen wel
niet bevreemden , dat bijna alle zieken nagenoeg eene en de .
zelfde kuur ordergaan, met inachtneming natuurlijk van den
voor de geheele kuur nog to zwakken , gevoeligen toetland ;
terwijl dic evenmin uitfluit bet bijzonder gebruik van plaatfelijke douches en baden bij plaatfelijke gebreken of pijnen .
De middelen uit den Apotheek zijn bier ten eenemale ter zij .
d e gefteld . Alleen koud water in- en uitwendig, vele bewe .
ging en fpaarzame, gezonde dieet, ziedaar de ddnige, maar
geheel aan de natuur ontleende en gepaste middelen , welke ,
door verfterking van bet organisme, deszelfs zenuwen en
functien, zulke boven verwachting gelukkige uitkomften to
weeg brengen 1
Oordeelt de Geneesheer den zieke in ftaat de geheele kuur
to doen, dan words hij des morgens ten 4 ure gewekt, out .
kleedt zich geheel, en wordt door den Heer S C H M I T Z
zelven naauwkeurig in eene dikke wollen deken tot aan bet
aangezigt vastgebakerd, en met eene twecde deken en bed
bedekt . Om bet al fpoedig vrij fterk uitbrekend zweet to
bevordereh , words aan de van zuurftof rijke lucht de vrije
toegang door hec geopende raam gegeven, terwijl men elk
kwartier koud water to drinken krijgt, tenzij men flaapt,
hetgeen , wanneer men na eenige ochtenden hleraan gewoon
is, meestal gebeurt . Heeft men aldus gedurende 3 uren ligp
gen oplosfen, (want waarlijk dezen naam verdient bijna bet
geweldig zweeten) dan words men van zijne bedekking verlost . In eene wollen deken gewikkeld, begeeft men zich
fnel naar de badkamer , waar men de 5 voet diepe, met fteeds
firoomend kil bergwater gevulde baden vindt, in welke men
zich oogenblikkelijk geheel oncbloot en druipend van zweet
werpt , waarbij men zorgen moet , gedurende 2 3 3 minuten,
telkens met bet hoofd onder to dompelen . Dit gevoel heeft
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niet bet ijzingwekkende, (om bet uitwerkfel to kunnen beoordeelen, heb ik er zelf de proof van genomen) hergeen
men zich mogelijk zoude voorftellen . De gelijkmatige afkoeling van bet geheele ligchaam fluit de vergelijking, volgens welke wij doorgaans over den graad van koude oordeelen, buiten. Dadelijk na de afdrooging en aankleeding ontwaart men cen alleraangenaamst gevoel van warmte, innerlijk
weizijn en vlugheld . Den zeer warmen dag, waarop ik des
morgens op deze wijze gezweet en gebaad had, was 1k, op
eenen togt over Astnannshaufen en bet Niederwald naar Bingen , 12 uren achtereen nagenoeg altijd in beweging, zonder
hinderende vermoeidheid . Het fchijnbaar nadeelige der plot .
felinge verkoeling vervalt, als men in aanmerking neemt,
dat deze wijze van uicwafemen veel verfchilc van, en minder
nadeelig is, dan die door zweerdrijvende middelen of loopen
words to weeg gebragt . De bloedsomlcop wordt zeer weinig
verfneld, (ik nam zel£ mijnen pols waar) de ademhaling is
geheel vrij, 't geen bij andere verhitting niet bet geval is ;
hierdoor kunnen nict die gevaarlijke bloedophoopingen ontflaan, welke men anders bij plotfelinge verkoeling to vreezen
heeft, om welke geheel to ontgaan, men telkens bet boofd
moet onderdompelen ; daarenboven wordt er, door bet steeds
befloten liggen, zooveel natuurlijke warmte in de huid opgehoopt, dat de porlen, welke bet koude water opzulgen,
dadelijk na de afkoeling weder geopend worden . De ondervinding van vele duizenden, zonder eenig ongelukkig voor .
beeld, moat hier alle vrees verdrijven . Men kan zich geen
denkbeeld maken van bet hoogst zuiverende, verf'erkende van
deze wijze van baden . Tijdens mijn bezoek waren er onder
anderen twee dames, welke deze kuur deden, en mij verzekerden, dat, wanneer zij eene enkele maal deze knur had .
den moeten nalaten, zij zich den ganfchen dag niec zoo aan .
genaam als anders gevoeld hadden ; en zoo was bet ook met
de overigen, bij welke men bet fpoedig toenemen derkrach .
ten en gevoel van frischheid en verlevendiging hoofdzakelijk
moest toefchrijven aan deze uitdrijving van ziekelijke ftoflen,
bet verfcerken der huid, en bet opflurpen van bet koude water door dezelve.
Na die bad doer men eene kleine wandeling, en alle gasten
vereenigen zich ten 8 ure in de ruime eetzaal san bet ontbijt, 't geen ult goed brood, een glas melk en koud water
beftaat. Men wandelt vervolgens, waartoe bier vela en uit-

DE wATERKUUa .

499

lokkende gelegenheid beftaat, tot half elf, wanneer elk zich
naar de hem aangewezene badkamer begeeft, om daar een
algemeen koud (andere heeft men hier niet) regen-, waarbij
bet water door honderde kleine openingen van alle kanten op
bet ligchaam fpringt, of cen plaatfelijk flort- of douche-bad,
waar dit fechts nit Une wijdere opening komt, to nemen,
't geen naar de behoefte der lijders door den Geneesheer bepaald words . Telkens na de aanwending van bet koude water ontwaart men hetzelfde gevoel van behagelijke warmte
en welbevinden . Hierna wandelt men weder, en begeeft zich
ten 1 ure aan de eentoonige , maar goed toebereide tafel ,
waaraan de Doctor prefideert, die zich ongezocht van den
toettand zijncr zieken overtuigt, en zeer veel bijdraagt tot
den vrolijken gezelfchapstoon . Het is aardig op to merlten,
hoe overeenlemming van lijden en doel alle deze elkander
vreemde menfchen to zamen voegt, en elkander at fpoedig als
bekenden doer naderen . Bij meest alien verdwijnt zeer fchielijk die teruggetrokkene, nedrgedrukte gemoedsfiemming, aan
langdurige melancholifche zieken zoo eigen . Zij vergelijken
zich bier niet met gezonden , die bunnen toeftand niet gevoelen, maar met lotgenooten ; bet gezigc der herfiellenden en
hunne verhalen wekken de hoop van herftel op , en daze morele invloeden werken onwillekeurig veel meer weldadig,
dan de bondigile redeneringen . In meerder of minder aantal
zijn ze altijd to zamen, wijl de een behoefte aan den anderen
gevoelt, en op deze wijze bet min aangename der kuur zeer
verligc words . Aan tafel is , zoo als trouwens den geheelen
dag, Marienbezger, versch uit den berg geweld, de volftrekt dcnige drank . Dit aanhoudend gebruik van koud water heeft vooral op lijders met verzwakte ingewanden eenen
zeer voordeeligen invloed ; hetzelve beeft geenen eigenaardi .
gen fmaak , en bevat ook geene bijzondere mineralifche zelfilandigheden. Na bet eten wandelt men ; terwijl om 5 ure
bet regen-, douche-, flort- of zit - bad den zieke weder
wacht, na bet gebruik waarvan men op nieuw to voet, to
paard of op eenen ezel de heerlijke fchepping intrekt . Ten
half 9 ure vindc men elkander aan bet eenvoudig fouper weder, en na eenen dag, aldus doorgebragt in bet overvloedig
genot van 't geen de natuur bet allermildst aanbiedt tot onderhouding des levens, lucht en water, is bet bed to half
10 zeer welkom, op hetwelk de flaap zich doorgaans Wet
vruchceloos doet verlangen .
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De prijs van bet verblijf to Marienberg is verfchillend naar
bet vertrek, 't weak men bewonen wil, en bet daarop
verlangde meubilair . Alles to zamen genomen, betaalt men
voor tafel, bediening, de kamer, bed en bedekking, (welke
men zich nit bet magazijn aankoopt, wijl men natuuriijk het
bed, enz . waarin men de zweetkuur gedaan heeft, niet aan
eenen anderen zieke geven kan) bet wasfchen, voedfel, baden en geneeskundige behandeling, naar evenredigbeid, van
f 10-80 tot f 27 . : in de week .
De vaste overtuiging, op theorie en ervaring gevestigd,
van bet uitilekend heilrijke dezer koudwaterkuur in verouderde ziekten, gepaard met of voortfpruitende uic gemis aan
prikkelbaarbeid en veerkracht of uitputting van bet zenuwleven, doet mij dezelve met ernst dergelijke lijders aanbevelen . Met de floomboot reist men, op eene zecr gemakke .
lijke, aangename en weinig kostbare wijze, in ruim twee
dagen van bier tot Boppart.
Mogt ik door deze mededeeling foms lets bijgedragen hebben tot herflel van eenen ongelukkigen lijder, dan zal ik mijn
doel bereikt hebben .

N~megen , Junij 1839.

R O E L L ,

M. D.

INDIAANSCH LEVEN AAN DEN MISSISIPPI.

Een reiziger, die naar den Imerihaanfchen Staat Illinois op
weg was, vertoefde een paar uren in zeker dorp, om eenige
kleinigheden in to koopen . Flier trok zijne opmerkzaambeid
een man van oinftreeks de vijftig jaren, wiens voorkomen
lets bijzonders bad, dat zijnen blik aan hem geboeid hield .
Zonder bedenken zou men op den moed, op de ecrlijkheid
van dien man vertrouwd hebben, voor zoo verre namelijk
beide hoedanigheden zich in blik en woord aan den dag leggen, maar evenwel zou men ook om geen' prijs ter wereld
den man hebben willen belgen .
Juist terwijl de reiziger hem tins van top tot teen that
aan to flaren , komen er eenige Indianen aanfiappen , en treden in den winkel , aan welks deny de man met bet zonderlinge voorkomen en de reiziger flonden . Bevreemdend was
de indruk, dien zij op den eerften maakten . Hij fcheen geheel en al to vergeten, waar hij was ; zijn oog roide wild
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In bet rond ; zijn blik glinflerde zoo grimmig als die des
panters, wanneer bet roofdier in de flruiken loert en gereed
flaat op zijne proof los to fchieten . De holle, magere wang
begon to gloeijen ; alle fpieren trekken zich krampachtig
zaam ; onwillekeurig tastte zijne hand naar een groot mes,
hetwelk hij aroeg ; flechts den woord, en moord en doodflag
fcbeen van hem to wachten to zijn. Overigens echter verzette hij geen' voet, maar hield bet vonkelende oog vast op
de Indianen in den winkel gerigt . Deze, van hunne zijde,
zagen elkander insgelijks aan, en wisfelden bezorgde blikken, hetzij dan dat eene innerlijke flem hen waarfchuwde,
of dat eigene opmerking bun zeide , dat in deze trekken voor
hen niets goeds to lezen was . Zij fchenen althans met den
man niets to doen to willen hebben en verwijderden zich .
Do woudman (*) van zijnen kant maakte eene beweging,
alsof hij hen op flaanden voet achterna wilde, waarin hij
echter door verfcheidene der omflanders verhinderd werd,
die hem terughielden , hem levendig toefpraken , zonder dat
de reiziger bet verflaan kon, en hem naar een' tegenovergei1elden pant henenleidden, terwijl de Indianen zich wegfpoedden . Den reiziger kwam dit alles zonderling en onverklaarbaar voor. Hij begaf zich op weg, verzeld door eenen land .
man, die dezelfde rigting had ingeflagen, en natuurlijk viel
bet gefprek weldra op hetgeen beide zoo even gezien en
bijgewoond hadden,
,, Die man daar zag er toch geheel bijzonder uit ," zeide
de vreemdeling . „ Hec moec of cen regt goede, of een regt
booze knanp zijn ."
„ O , ik ken hem goed ! S A M U E L is een zeer goede
buurman," betuigde de reisgenoot . „ Zeker
„ En wat zeker? Gij zegt dit op eenen Loon, die fchijnt
aan to duiden, dat er op uwen zeer goeden buurman toch
misfchien wel wat aan to merken zou zijn,"
„ Nu ja, zeker! maar evenwel - ik, wat mij betrefc,
(*) Backwoodsman, man achter uit de Bosfchen . Aldus
worden de laatfte kolonisten genoemd, die zich in de nog
ononrgonnen grenswouden nederzetten, of meer eigenlijk die
lieden, die hunne pas outgonnen gronden aan anderen of
flaan, en telkens dieper bet land intrekken, deels om winst
re doen, deels omdat zij in zulk eene levenswijs genoegen
fcheppen.
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zou voor mijn' perfoon niets kwaads van hem to zeggen
weten ."
• Maar dan toch andere menfchen?"
„ Och, de menfchen - die fpreken fomtijds meer, dan zij
bewijzen kunnen! Van zijne buren moet men niets kwaads
zeggen, en, zoo als ik reeds zeide, SAMUEL is een goede
buurman ."
• Maar toch geen goed mensch, als ik u wdl begrepen heb ."
" Neen, neen! juist het tegendeel, een zeer goed mensch ;
behalve alleen, dat misfchien - och - onder ons --demenfchen zeggen , dat hij wat al to knap met zijne buks bij de
hand is ."
,, Hoe dat ? Scroopt hij wel eens op den grond zijner
buren ?"
• Neen, foei ! aan zulk eene flechtheid maakt hij zich even
min fchuldig als een ander ."
• Dan begint hij misfchien wel gaarne twist?"
• O 1 gij flaat den bat verre mis . Geen mensch heinde en
ver in her rond is zoo zachtzinnig en vredelievend als hij .
Maar - ik moet het u maar zeggen - in den laatiten oorlog met de Indianen was hij een duchtige fcherpfchutter .
Toen heeft hij menigmaal jagt op hen gemaakt, en nu nog,
zoo zegt men, neemt hij er wel eens een' voor de tromp ."
• Dat begrijp ik niet . 1k meen , de Indianen houden zich
thans volkomen rustig en vreedzaam ."
• Volkomen rustig en vreedzaam . Men ziet er geen een',
of het moest zijn zoo als daar even, wanneer nu en dan een
paar, om handel to drijven, tot ons komen ."
„ En zij doen niernand leed ?"
„ Niemand . Dat zij ons fomwijlen een varkentje wegfchie .
ten -- wel, wie zou daarop acht willen ilaan? Wij weten
immers , dat de arme wilde het met alles voor lief moet ne .
men, wat hem in zijne wildernis onder bet fchot komt ."
• Wat heeft dan deze s A M U E L met hen to maken ?
• Heb ik gezegd, dat hij iets met hen to maken had?
Och neen ! Maar met de zaak is bet dus gelegen . Somtijds
raakt er wel eens een Indiaan weg ; men vindt nu en dan
een' Indiaan dood in het bosch liggen, en dan praten na.
tuurlijk de menfchen daarover en meenen zoo het een en an .
der, en menigeen is er, die dan ook veel Van S A M U E L
fpreekt."
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, Maar, hoe kunnen zij dan juist hem zulk eene daad to
last leggen?"
,, Ja, vriendlief, bier to lande, begrijpc ge, kennen wij
alleen elkanders geweer ! Ziet ge , s A M U E L's buks fchiet
een' kogel, van welken er juist tachtig fuks in een pond
gaan (*) . Nu wordt in de wonden der op deze wijs gedoode Indianen altijd zulk een kogel gevonden , en wij weten
dus, uit welke buks hij gekomen is . Daarenboven heefc
men bet fpoor van bet paard gezien . Aitljd zag men den
hoefijzervorm van een zeker paard, dat wij kenden, en nu
wisten wij verder, dat een zeker man, dien wij ook kenden,
om dien en dien tijd uitgereden was ; en wanneer nu al deze
dingen zoo bijeenpasten, dan had men niet noodig, eerst
naar Philadelphia bij een' advocaat to gaan, om to weten ,
hoe bet met de zaak gelegen was . Menigmaal is SAMUEL
eensklaps verdwenen, en laat zich een paar waken lang to
huis niet zien ; en dan verzekeren de menfchen, dat bij in
de bosfchen zwerft en op de Indianen loert . Hij ruikt bet
fpoor van een' roodhuid als de baste truffelhond, en dien hij
voor bet vizier neemt is weg ."
• Maar in een befchaafd land kan toch een planter zijne
medemenfchen zoo maar niet als wilde dieren doodfchieten .
Dic kan onmogelijk geoorloofd zijn .'
• Geoorloofd is bet zeker wel niet ; maar evenwel, wij
weten toch niet zoo precies , wie bet doet . En wie van
ons is dan ook verpligt, zulks aan to geven? Daarenboven,
vele planters denken er nog altijd aan, hoe hunne vrienden
voormaals door de wilden omhals gebragt zijn ; ieder, die
zich echter in bet bosch nedrzet, is nu nog zeer bang voor
hen en haat hen . S AMU E L is een eerlijke kerel ; hij werkt
onvermoeid, betaalt wat hij fchuldig is, doet iedereen vriend .
fchapsdienilen ; waarom zou men dan met zulk eenen buur(*) Zulke kleine kogels gebruiken de Indianen en ook
de blanke grensbewoners bij voorkeur, omdat uit eene goede
buks ook een kleine kogel ver genoeg draagt, en bet er,
bij lange togten, voornamelijk op aankomt, geenen to zwaren last aan lood met zich to voeren . Een groote kogel
heefc bijna geen ander voordeel, dan dat bet wild fneller
verbloedt . Met minder good fchietgeweer ondertusfchen is
meerdere zwaarte van kogel noodig . Militaire geweren fcbieten kogels van 16 tot 20 in bet pond .
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man, om een' Indiaan of zoo war, in onmin willen geraken T"
» Maar her is toch fchrikkelijk, alie regt, alle menfchelijkheid, alle Christenpligt zoo met voeten to treden 1"
„ Ja zeker, gij hebt gelijkl Her is zonde, groote zonde! Ik wilde ze niet gaarne op mijn geweten hebben . Maar
evenwel , menigeen denkt, dat bet op een paar Indianen
meer of minder niet aankomt ; een ander vreest, dat zij Loch
wet eens weder een' Inval zouden kunnen doen ; een derde
zegt, dat her de Regering aangaat, en dat zij her is, die
zich de Indianen moet aantrekken ; en zoo gebeurt her, dat
SAMUEL alcijd ongemoeid blijft . Wit men ook de zaak op
de keper befchouwen, dan heeft hij reden genoeg om de Indianen to haten . Velen , die hunne handen niet in her bloed
der Indianen zouden willen doopen , zouden nietcemin liever
ilerven, dan hem verraden ; want weinigen onzer kunnen de
band op bet hart leggen , en zeggen , dat zij in zijn geval
aiet eveneens zouden handelen ."
De weg liep thans in verfchillende rigtingen uiteen ; de
planter en onze reiziger namen affcheid van elkander . Laatstgemelde huurde eenen Indiaanfchen gids van den Pottou~atomi-flaw, die een weinig Engelsch fprak, met de wegen door
her wilde land volkomen bekend en de dienstvaardigfte man
van de wereld was . Hij maakte vuur aan, wanneer halt gehouden werd ; hij bereidde de legerfled ; hij bouwde eene but
van takken , wanneer de zon brandde of her weder regenachtig werd . Belette eene rivier den voortgang der wandelaars,
zoo vlocht hij fuel een vlot, om den reiziger en deszelfs
pakkaadje naar de overzijde to brengen, terwijl hij zelf met
bet paard achterna zwom . Korcom, de wilde deed meer,
dan alle loon, hetwelk hij voor zijne dienflen to verwachten
had , immer kon vergoeden .
Op deze wijs verliepen vijf dagen, zonder dat de relziger
eene menfchelijke woning gezien had . Thans echter kwam
hij aan den Wabash, waar weder eenige verftrooide plantersboeven in bet rond lagen . Des to woester zag bet er op
andere punten uit . Inzonderheid was er een kreupeibosch,
200 vol van warrelruigte en zoo zeer doormengd met puin,
met overbliiffels van eene haardfled en fchoorfleen, dat men
wet zag, hoe her vuur bier eenmaal eene menfchelijke wo .
Ding in de asch gelegd had, offchoon men moeijelijk begreep, waarom zij op deze anders welgelegene plaats Diet
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weder opgebouwd geworden was . Nieuwsgierig bezag de
reiziger deze verwilderde plek . Plotfeling viel er een fchot ;
zijn gids, de Indiaan, gaf een' fchreeuw en - florae ne .
der . Vervolgens kwam hij weder een weinig bij, en wierp
den reiziger eenen veelbeteekenenden blik toe . Deze was
van fchrik en verbazing zelf halfdood, en poogde, zooveel
hij vermogt, hem bij to ftaan . Doch de ongelukkige wrong
zich van pijn, en, naar het bosch wjjzende, flamelde hij,
met eene flervende Rem : ,, Booze - booze - blanke man I
Neem u in acht !"
De reiziger wist flier, of hij moest blijven of vlieden .
Van fmart en angst overtneesterd, zonk hij naast het lijk
zijns trouwen geleiders neder . Eensklaps deel'den zich de
firuiken, en nit dezelve trad - de ons welbekende s AM U E L . Noch vrees noch fchaamte was op zijn gelaat to
lezen . Hij naderde het lijk, en, zonder op den reiziger ache
to flaan, flond hij naast hetzelve op zijne buks re leunen .
,, Daar ligt er dan weder een van dat vervloekte ras i"
zeide hij half binnensmonds . „ Het is de eerfie Diet, en zal
ook Diet de laatfle zijn ! Ik heb eene oude rekening to vereffenen ; maar zij zal tot den laatflen penning betaald
worden I"
Hierbij knarite hij op de tanden, en zijn oog vonkelde van
voldanen wraaklust . Thans wendde hij zich tot den reiziger, then afgrijzen voor zijne daad als 't ware in ileen veranderd had .
„ Niet waar, vreemdeling, zulk een fluk werks bevalt
u Diet ?"
,, Ellendeling 1 moordenaar I fchurk !" riep deze eindelijk
" Hij rukte een piftool
uit ; „ kom mij niet to na, of
uit den gordel ; maar de boschbewoner fprong fnel toe, en
wrong het hem nit de hand . Zeer bedaard fprak hij vervolgens : ,, Dat is een bedroefd fchiecgeweer ; elders op reis
mag bet nog tot iets nut zijn, maar hier in bet bosch is het
geen fchot buskruid waard !" - „ Schurk , gij zult uwe
daad toch nog boeten !" dreigde de vreemdeling, wien her
gevoel zijner geregte zaak cooed gaf.
„ Schurk ? - Jongman ," hernam de planter kalm , „ ik
ben geen fchurk I Gij dwaalt ; gij kept mij niet ."
„ Maar toch een moordenaar ! Wees verzekerd, uwe daad
zal Diet ongeflraft blijven, of gij moest ook mijn leven vernietigen I"
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„ Vrees niet!
Geen haar zal u gekrenkt worden .Dare
toe zult gij mij niet brengen . Nog heb ik nimmer cen' Christenmensch eenig Teed gedaan ! Maar , zie eens bier !" Hij
wees naar bet omgcflorte muurwerk in de ftruiken . „ Daar
heeft, nu reeds lang geleden, mijn huis geflaan . Daar had
ik met mijne handen eene woning gebouwd . In bet zweet
mijns aangezigts had ik menigen boom geveld, en allengskens
was alles in bet rond open, helder en lichc geworden . Daar
leefde ik, met mijne vrouw, mijne kinderen, mijne moeder .
Wij werkten to zamen, vrolijk en vergenoegd . Op zekeren
nacht, - de oogst was juist binnengebragt, de zware ar .
beid van bet jaar ten einde ; ik had overvloed van alles . Daar
boor ik plotfeling een gefchreeuw . Vrees is mijn gehecle
leven lang mij vreemd geweest ; maar deze kreten kende ik,
en ik fchrikte . Ik zie mijne vrouw en mijne kinderen aan,
die nevens mij bij bet vuur zitten ; eene koude ijzing rilde
mij door al de leden ; mijn hartebloed fcheen flit to flaan .
Ik fpring naar de deur ; de geheele werf flaat rondom in
vlam . Nu neem !k mijn geweer , en op hetzelfde oogenblik
dringt een geheele zwerm Indianen, onder aanheffing van
hunngn moordkreet, als huilende wolven naar binnen . Ik
druk los ; een valt er ; ik grijp de biji , en werp mij onder
de roode drivels, zoodat in een oogenblik de kamer leeg
wordt . Maar alles rondom ors flaat in brand . Wat moet
ik doen? Mijne oude moeder, mijne vrouw, mijne kinderen
kunnen niet vechten . Ik poog mij aan bun hoofd er door
to flaan ; de onmenfchen drijven ons naar de vlammen terug.
Reeds florten de balken in elkander . 1 [ijne vrouw valt mij
in de armen, en fmeekt, dat ik flechts de kinderen zal red .
den . Mijne oude moeder bids. De wilden brullen en lagchen en fpotten met ons . Met de biji in de hand vlieg ik
nogmaals op hen in ; verfcheidene fla ik er neer ; de overigen
werpen mij eindelijk ter aarde, knevelen mij, en dwingea
mij getuige to zijn van den folterdood van alien, die mij
dierbaar waren . Atle kwamen voor mijne oogen in de vlam,
men om bet lever . 1k zag hunnen doodsangst ; ik hoordo
bun gefchreeuw, - hoorde, hoe zij om vader, zoon, moeder riepen! - God! God! hoe zou ik dit immer kunnen
vergeten?" . . . . Hier zweeg hij, geheel uitgeput . Eindelijk
barstte hij in heete tranen nit en vervolgde ; „ Mij fleepten
zij als gevangen mede ; ik was gekwetst, en zoo geheel vernietigd, dat ik als een hulpeloos kind bleef liggen . Eindelijk
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ontwaakte in mijn hart bet gevoel der wrack en gaf mij krach .
ten ; de touwen , waarmede mijne handen geboeid waren ,
reef ik met de tanden los, en zoo gelukte bet mij gedurende
den nacht to ontCnappen . Weldra kwam bet tot cenen oor .
log met de Indianen ; ik voegde mij bij elken togt, die te .
gen hen ondernomen werd, was Heeds de eerfle in den flrijd,
en leschte gedurig mijnen dorst naar wraak in bet bloed dier
gedrogten . Denen duren eed had ik gezworen , dat ik bun
simmer vergeven zou ; dat 1k , al wierd er ook vrede met
hen gemaakt, mijnen eegen' oorlog tegen hen zou voortzet .
ten . Ik maakte bet mij tot pligt, elken roodhuid, then ik
ontmoeten zou, nedr to fchieten, en zoo lang ik eene buks
kan voeren, zal ik op deze duivels jagc blijven makers! -Ga gij uwen weg, en laat mij den mijnen gaan! - Hebt
gij vrouw en kind , of nog ouders , zoo wordt gij , als gij
to huis komt, vrolijk door hen verwelkomd . Ik fla alleen.
Met mij creurt niemand ; niemand verblijdt zich, als ik to
huis kom . Wanneer u eenmaal alles , wat u lief is , in ddn
oogenblik ontrukc words, fpreek dan bet oordeel over mij,
maar niet eerder ! Ga ! Deze weg brengt u bij eene planters .
woning, en daar zult gij eenen anderen geleider kunnen bekomen."
Hij verdween ; de vreemdeling zag hem langen tijd na ;
toen volgde hij zijne aanwijzing, maar hij deed geese aangifte
van bet gebeurde, en zeide zuchtend : „ Heer, leid ons
Wet in verzoeking 1"
AVONTUUR LIJ DE WALVISCHVANGST.

Igeweest
n den namiddag van eenen dag, die buijig en ilormachtig
was , (zoo luidt bet verhaal van den Heer

BE A L E ,

die als Chirurgijn de reize ter walvischvangst medcmaakte)
verfcheen er eene fchool van jonge mannetjes - walvisfchen
dlgt bij bet fchip , en daar bet weder eenigzins was opgekiaard , gaf de Kapitein dadelijk bevel aan den tweeden ftuur .
man, om zijne boot to water to brengen, terwijl hij ook
zijne eigene deed bemannen , ten einde de jagt to onderne .
men . De twee booten waren in een oogenblik reergelaten ;
bet was onmogelijk, om er meerderen uit to zenden, dewijl
op den vorigen dag twee anderen waren verbrijzeld . Spoe.
dig waren zij de walvisfchen genaderd , maar werden ouge .
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lukkig door deze bemerkt, v66r dat zij met eenige hoop
op eenen goeden uitflag de harpoenen konden gebruiken .
Het gevolg was, dat de fchool uiteenging en zich met groote fnelheid in verfchillende rigtingen verfpreidde. Edn echter, nadat hij verfcheidene wendingen had gemaakt, zwom
ten laatfle regc op de boot van den Kapitein aan . Zoodra
deze dit bemerkce, wachtte hij hem in flilte af, zonder d6nen
enkelen riemflag to doen, zoodat de jonge walvisch op eenen
kleinen affland bij de boot kwam en den harpoen digs bij
den butt op zijnen rug kreeg, waar bet wapen diep in bet
vleesch drong, gelijk ik zelf kon zien, daar de jagt viak bij
bet fchip begon . De visch fcheen eenige fekonden als door
verbazing verflijfd ; vervolgens plotfeling zich bezinnende,
fchoot hij weg met de fnelheid van den wind, en deed de
boot zoo fchielijk wenden , toen de lijn geheel gevierd was ,
dat bet fchier een wonder fcheen, dat bet vaartuig nict da .
delijk kantelde . Maar nu werd de boot voortgefleurd, viak
tegen den wind in, met eene vaart van twaalf tot vijftien
Engelfche mijlen in bet uur en eene hooge zee, die tegen
en over den boeg met vreefelijk geweld hoof, zoodat zij
van tijd tot tijd als door bet water fcheen to ploegen en
van weerskanten door eene hooge branding omringd was .
De tweede ftuurman, die de rigting van de boot en den
walvisch had waargenomen, wist z66 to fluren, dat hij met
de andere boot den vlugteling in den weg kwam , en toen
de visch hem genaderd was, hetgeen fpoedig gebeu .de,
fchoot hij een' tweeden harpoen, en beide booten sverden nu
bijna met dezelfde fnelheid voortgefleept, waarmede vroeger
des Kapiteins boot alleen was voortgetrokken .
Ik zag nu den Kapitein de fpeer op den walvisch afwerpen , terwijl bet dier bijna door bet water fcheen to vliegen.
Maar bet was alsof de worp zonder eenige uitwerking bleef,
daar de fpoed van den walvisch volf'rekt niet fcheen to ver .
minderen , en binnen korten tijd verdwenen walvisch en booten en waren op eenen to grooten aftland , dan dat men ze
van bet dek met bet bloote oog langer kon zien . Ik klom
nu in den mast, en kon, met behulp van eenen verrekijker,
nit den top de drie voorwerpen nog even befpeuren, als flippen op de oppervlakte des oceaans en op eenen verontrustenden affland . Ik kon nog even de beide booten zien , terwiji de kop van den walvisch van tijd tot tijd zich v66r dezelve vertoonde en eene menigte fchuim ze omringde, bet
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geen mij overtuigde, dat de walvisch nog voortzwom . Ik
iloeg hen met den kijker gade, tot dat or geen fpoor meer
was to ontdekken, en toen riep ik den matrozen op bet dek
toe, dat zij op her kompas de rigting moesten gadeflaan, in
welke ik hen uit her oog had verloren, opdat wij met bet
fchip derwaarts koers zouden kunnen zetten .
Her was nu een half uur v66r zonsondergang, en alles
voorfpelde eenen onftuimigen nacht . De wind ftak met ieder oogenblik meer en meer op , en de zee begon hoo .
ger en hooger to golven . Ik bleef in den mast, tot dat
ik de zon aan den ontlloken gezigteinder had zien ondergaan, en ftond juist gereed, om naar beneden te klimmen, toen ik hevig ontilelde door her geroep : ,, Ben man
overboord!" hetgeen langs her geheele dek wedrgalmde . 1k
keek achter bet fchip, en zag een' onzer matrozen, B E R R I
geheeten, met de golven worflelende en luidkeels om huip
roepende. Her fchip wendde fpoedig ; maar daarmede verwijderde bet zich onvermijdelijk een good eind van den armen zeeman, die zich nog boven Meld, door bet water met
zijne armen to flaan, offchoon hij de regte kunst van zwemmen Met veritond . Verfeheidene riemen werden, zoodra hij
in zee geflort was, overboord geworpen ; maar hij kon ze
niet bereiken, hoewel ze digc bij hem dreven . Naauwelijks
had her fchip gewend, of een Sandwich-eilander, die tot de
manfchap behoorde, fprong in zee en zwom naar hem toe,
terwijl to gelijker tijd her yolk op dek de eenig overgeblevene boot to water bragt, die altijd voor dergelijke gelegenheden bewaard wordy . Ik kon geen huip toebrengen, dan
door hen tot fpoed aan to fporen ; want alles gebeurde in
weinige minuten . De goede Sandivicher zwom eerst moedig
voort ; maar weldra ziende, dat hij op eenigen affland van
bet fchip geraakre, en B E R R I door de deining der zee niet
meer befpeurende , keerde hij bevreesd terug . De matrozen
in de boot roeiden nit al hunne magt, en naderden met fpoed
den verdrinkenden jongen man, die van tijd tot tijd door bet
hevig rollen der golven geheel voor hun gezigt was verborgen . Eene angftige en benaauwende fpamiing overviel mij ,
terwijl ik met mijne gedachten de boot wel had willen voortjagen naar de plaats, waar de matroos fluipachtig greep naar
de wijkende wateren . De boot vloog over de onfluimige
goiven, zoo feel manneukrachten haar konden bewegen ;
maar zij kwam cene halve minuut to laat, om onzcn armen
MENGELW. 1839 . NO. 10.
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fcheepsmakker van den dood to redden . 1k zag hem tot bet
laatsc met de golven worfelen, tot dat bet fchuim over hem
heenbruisce en hem voor altijd deed verdwljnerr . De boot
roelde de noodlottige plaats road en weder rond , cot dat de
duisternis vigil, en de matrozen treurig en mismoedig near
bet fchip wederkeerden . Intusfchen flingerden de baren hen
op en neder, en deden de boot dreunen van den flag der golven, die tegen haren boeg braken .
Zoodra de ongelukkige matroos verdween, vloog een g roo .
t o vogel van bet geflacht der albatrosfen toe, en zecte zich
op bet water neder op dezelfde plants , Waar de drenkeling
zich bet laatst bad vertoond . Dat gezigt vermeerderde ons
afgrijzen, en herinnerde ons de menigre van hanijen, die wij
in den Iaatfen tijd hadden gezien, en aan wier vraatzucht
wij nnauwelijks durfden denken .
Toen de boot was Ingezet, was bet geheel duister geworden ; de wind was tot eenen balven storm aangewakkerd,
van tljd tot tijd vergezeld van hevige rnkvlagen , zoodat wlj
genoodzaakt waxen , onze topz~eilen dubbel ce revers . Onze
geheeie alel was vervuld van de gedachte van onzen treurlgen toeftnd . Wig hadden een' outer matrozen verloren, die
met ons nit Engeland was gezetid , en bet enkete denl;beeld
daaraan riep eene gebeele menigre van hartbrekende herinneringen op . Onze Kapicein en de tweede ituurman, benevetrs
lien man van bet yolk, waren ookverdwenen en waarfchljniijk reeds vergaan of moesten vergaan in den ftortnachtigen
nacht, die nu was ingevallen ; zij waxen verfcbeidene hon .
derd mijlen van bet land verwijderd . Wij bleven lntusfchen
tegen den wind opzeilen, voerden too veel zeil alt flecht§
mogelfik was , en laveerden met korte itreken , seder kwar .
tier het over den anderen boeg wendende : federt het vallen
van de duisternis hadden wij blatuwe licttten ontftoken, en
hlelden ook een vat met olie en losgerafeld touw brandende,
betgeen een groot en fielder licht gaf . Maar, off4cboon alter
oog onophoudelijk near de booten tnnrde, Been fpoor was
van dezelve to vinden ; en toen bet half negen des avonda
was geworden, gaven wij alle hoop verloren . 'l;erwijl de
wind door bet want gierde, en de golven woest tegen bet
fchip beukten, meenden fommigen bet gefchreeuw van den
armen u a R R I boven den form uit to kunnen hooren ; anderen verbeeidden zich fours de item van den Kapicein to vernemen , die beval bij to draaijen , terwijl men meet dan vljf-
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rig malen de booten meende to zien, als bet ftaroogen bet
gezigt bedroog en fchijnbeelden deed aanfchouwen . Er waren weinigen aan boord , die in then nacht niet aan huts en
heard dachten ; weinigen, die de zee en bet zeeleven niet
verwenschten . Moor op bet oogenblik, teen de wanhoop
ons dreigde to overvallen, riep de man in den mast op den
uitkijk, dot hij een licht befpeurde viak voor den fteven van
bet fchip. Het was juist op bet eijditip, datwij gereed waren bet over den anderen boeg to wenden, waartloor wij ons
van bet ficht zouden hebben verwijderd . Wij ftaarden alien
in de aangewezene rigting, en binnen weinige minuten ken .
den wij bet duidelijk zien . Weldra waren wij tot op eenen
kleinen affiand genaderd, en vonden tot onze groote vreugde
den Kapitetn en al bet yolk in de booten, liggende tan lij
van den dooden walvisch, die hen eenigermate voor de woede van de zee had beveiljgd . Zij hadden eerst nu licht kunnen onttteken,, omdac al hun tonder door de geweldige beweging omvergevallen en net geworden was, en zij eerst no
tangdurige vxuchtelooze pogingen geflaogd waren, ow de
vonk vuur to doen vatten ; anders hadden zU terftond no
zonsondergang de Ian sears' non eenen riem o_pgehangen, de
gewone manier van doen, als de booten zich in dergelijke
ongelegenheden bevinden . - Nadat de walvisch aan de ziide van bet £ship was vastgemaakt., keerden alien tan boord
terug, en vernamen bet ongelukkige lot van B E R R I, aerwiji bunne eigene reddiug een' ftreal van vweugde over ooze
droefheid verfpreidde .
IS DE OVER-DETUWE ALiEEN RET VERBLIJF VAN TOOVENAARS
EN IIEESEN ?

Mijn Heer zal toch wel weten, dot bet
geflachr der toovenaars en hekfen op
eerie zeef over de Waai is gekemen ?
Wandellngen ser opfporing van Bataaffehe en RomeinfeJe Oudheden ,
Legenden, enz. door o . G. H E LDRING,

Uit

de

lfke St. bl. 66 .

boven verinel-de mededeelingen van den zoo gunflig
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IS DE OVER-BETUWE ALLEEN HET VERBLIJP

bekenden Leeraar o . G. H E L D R I N G zoude men ligtelijk in
bet vermoeden kunnen geraken, dat bet vooral de Over-Betuwfche bodem was, welken de toovenaars en hekfen bij
voorkeur tot hun verblijf gekozen hadden, en dat, federt zij
over de WWaal gekomen zijn, zij bij uitfluiting dezen bodem
tot bet tooneel hunner bedrijven, om mensch en vee lastig
to vallen, gunflig bevonden hebben . Ik heb mij federt eeni_
gen tijd als Plattelandsheelmeester in eene andere provincie
gevestigd, wear ik moet zeggen, dat de toovenaars en hekfen van tijd tot tijd tot dusverre niet minder bedrijvig zich
vertoonen ; bet zij dat niet alien in der tijd over de Waal
gegaan zijn, bet zij dat zij fomwijlen nog een uitilapje herwaarts doen, opdat bet geloof aan hen of haar niec verloren
ga . Het fchijnt bij ons to gaan, zoo als de oude (lager den
Heere H E L D R I N G zeide . ,, Offchoon de geflachten voor
„ een gedeelte uicgettorven zijn, aan welke die geheime kun .
,, (ten vroeger eigen waren , zoo zijn er toch nog . Maar
• nu eens levendiger, dan (tiller, gear bet met deze ver„ borgene en geheime dingen . Ik heb at meer zulke tijden
• van ftilfland in mijn leven gekend, doch zij hielden plot .
,, felijk op, en dan was de ganfche flreek wederom opge„ vuld met allerlei wonderverfchijnfelen ;' Dat de flager,
met meer anderen, gerust kan wezen over bet bij onsvooral
niec teruggaan in zulk geloof, daarvan ftrekke bet mij onlangs
gebeurde ten bewijze.
Het jaargetijde was reeds verre gevorderd ; de dagen waren kort, de nachten tang geworden ; bet weder was ruw ;
de itormwind huilde rondom mijne woning ; can den donker
bewolkten hemel blonk geene fler, en de maan had ons wederom voor eenigen tfjd verlaten . Het uur van rhiddernacht
was reeds gefiagen , en mijne lieve vrouw had zich reeds
ter rust begeven ; ik was echter nog bij den haard blijven
zitten , want de Heer M E L C 1110 R o tr E R, voornaam boeken plaatdrukker, had mij eenige afleveringen gezonden van
eene door hem uit to geven 4natomie pittoresque . Om den
ongeftoorden voortgang dezer nuttige onderneming, zoo
hem dacht, to verzekeren, wenschte hij haar door een zeker getal inteekenaren gedekt to zien . Mij , van wiens veelvermogenden invloed op andere kunstbroeders hij zich meende verzekerd to houden, viel daarom vooral de onderfchei .
ding dezer toezending to beurt . Offchoon ik doorgaans liever behoor tot de genes, die eerst wenfchen to zien v66r dat
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zij koopen, kon ik mij nu Met wel onttrekken, omdat ik
voor 't minst ten deele kon zien . Eenige voordeelen, den
inteekenaren vergund, zoo als de Heer o S E R zich uitdruk-

te, omdat de onderfleuners eener onderneming toch lets dienen
vooruit to hebben boven dezulken, die, om welke redenen dan
ook, niet inteekenen, moescen mij des to eerder bewegen .

Terwijl ik nu eensdeels overwoog, welk cen genoegen bet
mij zoude verfchaffen, wanneer ik onder de inteekenaren
zoude prijken als HARMEN HARPERTSZ . VLIJM, Ge-

nees-, Heel- en Verloskundige to * * * , anderdeels als opgetogen was over de kleine fraaije beeldjes, welke de platen
fchilderachtig in zulk een groot getal vervulden, dot ik berekenen kon , dot menig afgebeeld praeparaat nog geen 8 cent

zoude kosten, werd er hard en haastig op de deur geklopt .
Ik moet bekennen , dot ik mij eenigzins wrevelig gevoelde,
nog zoo laac in zulk eene zoete mijmering gefloord to worden ; want de Pennys- en Cents -Magazften-fpeculatie ook

tot mijn vak zich to zien uicbreiden, beloofde de kunst met
reuzenfchreden to zullen doen vorderen . Wie weet, hoe
long, ondanks de eerite aanmaning, 1k nog zoude voortge-

dweept hebben, indien een wezenlijk beflormen mijner deur
met den kiopper mij niet met fpoed aan de deur gebragc bad ?
B A REND , de welbekende knecht van eenen eenigzins of.
gelegen wonenden fchipper, kwam mij met overhaasting noo.
digen, bij zijnen meester to komen, die, gisteren last to huis

gekomen, dadelijk ongefleld was geworden, en nu op bet
onverwachtsc een toeval bad gekregen .
Ik beloofde, hem onverwijld to zullen volgen, en bedankte hem voor zijn mij aangeboden gezelfchap . In bet
voorbijgaan gezegd, ik go doorgaans llever alleen ; men
heeft dan zoo ruime geligenheid tot befpiegelingen enz .
Reeds weder op weg zijnde, keerde hij zich nog haastig
om, en zeide : „ Meester! vergeet toch niet, u midden op
„ den weg to houden! Het hek, dot 'snachts nooit geflo„ ten kan blijven, float wederom wijd open ; een wittekees-

„ bond zit onbewegelijk midden op bet pad, en in den
„ wacermolen, then gij ook voorbij moot, wear de oude
• G U U R T woont, goat bet aan, of er twintig raderen to
• gelijk werkten, terwijl nogtans de wieken onbewegelijk
„ flaan . Maar blijft gij midden op den weg, zoo kan u
„ noch bond, noch molenaarswijf cen hair krenken ; zij meg
• eenige uilen om u been laten zwieren, - flrak van u
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of gezien , en gij zult er veilig doorkomen ." Ik bedankte
vonr zijne waarfehuwing en welmeenenden raad .
Hcc om ons been zwieren van uilen , dacht ik bij mijzelyen, is inderdaad Loch geen zoo geheel vreemd verfchijnfel .
Na mij tegen bet weder wdl bezorgd to hebben, fpoedde
ik mij this near den lijder, langs den verdachteu weg, zonder dat ik lets mogc hooren of zien . Des to meer beweging
heerschte er in her huis van den lijder . P I E T E R H L A A 9
tag nog altijd itaiptrekkende op eene rascbank , en de toegefcllotene vrienden hadden cusfebenbeiden de handen vol , om
den ftev$sgen gist, die wild en woest om zicb henen floeg,
vast to houden .
Offchoon Met lip vervaard, ben ik Reeds wonderlijk to
woede, wanneer ik eenen man in fluipen zie liggen . lkben,
hoewel met Inedelijden vervuld, Met half zoo bezorgd, wanneer ik bet entredderde zenuwflelCCl eener vrouw door mljne
ktttrst moot tracbcen tot bedaren to brengen . leder Geneesktardige, the geen vreemdellng is In de werken van GEL .
LERT, RAaENEit en JEAN PAUL, kan weten, hoe rigs
hoc vtouwefljlt zennwftelfef in beweging en wanorde kan go .
raicen . Alaar de ondervinding van die geestige Zlelenarcfen,
met the van lederen, Met geheel onervaren Arts, leert, dat
de gereede mtddelen fpoediig en fom9 geheel enveravoed bij
do hand aij'n, om , ais olte in de baron geftort, de branding
der harvstogten rot bedaren to brengen. Mag bet in vale
gevallen flechts gelukken, dat, even ais de kracht van bet
onweder fomwijlen door regen gebroken words, een ftroom
van u anen nit de oogen febiet, dan leuigen z1j op eene anon .
derbare wijze de woeste crillingen der anders zoo teedere
koorden, do zenuwen, door welke de vrouwelijke ziel de
zachtft•e en teederiie accoorden doer hooren . Komt bet bij
den man zoo verre, dat oog en vuist krampachtig naar butten woelen, bet gelijkt bier meer naar de nitbarfling van
eenen vuurfpuwenden berg : bet heeft reeds lang in her inge .
wand gewoeld ; woest bru •i st eindelijk de lava naar buiten
„

B A R E N IY

Doch laat 1k mij in gedachten alsnog op mijne nachtwandeling niec toegeven : her leven van eenen Dorpsheelmeester is
veel to prozaisch, om eenen romantifchen flijl ce veroorlo.
V en.

le
ene wijsgeerige befpiegeling, terwijl men de kalanten
WEkktuigetijk van den Heeds aangroeijenden baard ontdoet,
kan er mede door ; want openbeart zich wezenlijk de mena
fchetijke ziel ,

als een geheel met bet ligchaam , in en door
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hetzelve naar buiten, dan heeft bet baardfcheren toch lets
van bet telkens kortwieken der ziel. Zoude bet fcheren foms
er ook lets toe kunnen bijbrengen, om haar tot krachtiger wer .
king op to wekken, even als men bet gras maait, om bet
to beter to doen groeijen ? - Welligt kom ik hierop nog
eens nader terug, bij bet uitgeven mijner zaturdagfche overdenkingen uit den fcheerwinkel.

(*)

Ik fchudde dus eenigzins bedenkelijk mijn hoofd, en krabde
mij driemalen achter bet regceroor ; eene onwillekeurige beweging, wanneer ik mij niec op mijn gemak gevoel . Door
bet nemen van een fnuifje, hetwelk fk, voorbedacbtelijk zeer
afgepast, met berhaalde bewegingen van de dons user den
neus bragt, gevoelde ik mij vat den febrik lets bekomen,
en dacht zulks zelfs geheel ongemeratt gedaan to bebben .
Maar ziet, een der omflanders, die mjj meer had gadege_
Slagen, dan ik vermoedde, zeide : „ Wel, meester, wit ben
„ je toch een doorziend man 1 Ik 11a er verfeld van I" ~, Hoe zoo, w o v T E R - buur ?" bernam ik met eenig gev®el
van verheffing. - „ ©mdat je zoo in eens ziet, hoe je kunst,
„ondanks je goeden wil, bier zal bUjven flilflaan ." M4ne
zich uitzettende borst kromp wit zaam, en ik zag den fpreker vragend aan . „Ja, meester, de kwade hand, die op
„omen K L A A s ligt, is voor u Wet verborgen - dat zag je
„ in eens 1 In een wip hadc gij onlangs ook bij onze T R IJ N T j E„buur gezien, dat zij aan de hiep in hare knit flier op den
„regten weg gekomen was . Laat ik je nu eons zeggen,"
terwiji hij mij op zijde trok, „ ooze K L A A a is een onver„fchrokken kerel, en hoe donkerder de nacht, hoe liever,
en hoe woester bet weir, hoe beter ; dan gait a L A A s zijn
„bijwerk bet best van de band , en K L A A s that in elk gavel
„ zijn' man . Een pair weken geleden heeft Domind over
„bet Xde gebod gepreekt, en toen was hij eens ter kerke,
(*) Vergel . intusfchen Athenaeum , 2de Jaarg. Main 18,37,
N° . 3. bi . 254-57, waar men onder anderen leest : „ Van
„ een verband, van een onverklaarbaar verband, tuafchen bet
„psychifche en phyfifche in den mensch, en van eene ver,, wonderlijke harmonie tusfchen beide , kin hier geen rede
„zijn . Beide zijn geene groocheden van heczelfde gehalte ;
„ons ligcbaam vertoont flier zich zelf, flier het ligchaam als
„zoodanig ; dat doet hetzelve flechts bij bet dier ; maar in
„ons vertegenwoordigt of verweze-nlijkt hetzelve den geest" enz .
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„hetwelk anders niet dikwijls gebeurt . Offchoon hij zich
„dergelijke zaken flier zeer aantrekt, en vooral niet, of dat
„gebod ook van eenige toepasfing op bet fmokkelaarsbedrijf
„kon wezen, K L A A S fcheen Loch federt dezen dag niet
„meer de oude It L A A S van voorheen . Nu ben ik er achter
„ gekomen, dat K L A A S, wederom op avontuur nit zijnde, in
„een kreupelbosch eenig geridfel hoorde . K L A A s dacht,
,of bet ook een loerende kommies of veldwachter kon zijn,
„trok zijn mes en ging er flout op af ; maar in plaats van
„ zulk een' hem ook niet welkomen gast, komt er een pikzwarte bond, met vurige oogen, en een' ftaart wel zoo dik
„als twee ftaarten, op hem af, zet hem de pooten tegen
„ de fchouders ; K L A A S laat bet mes vallen, - en wat er
verder met hem gebeurd is , weet K L A A s zich niet meer
„te herinneren, zelfs niet hoe hii to huis gekomen is . Sedert
„heeft K L A A S geen gerust oogenblik meer gehad . Zoo'n
„fterke kerel K L A A S is , zoo'n flevige drinker is hij tevens .
„Hij heeft wel getracht door menigen borrel zich wat to
„verzetten ; maar 't is of bet fpul fpreekt , K L A A S is hoe
„ langer hoe benaauwder geworden , en federt hij to bed is
,, gaan liggen, zag hij niets dan rotten, vleermuizen en katten
„om hem been zwieren ." (Onder dit verhaal began bet mij
als nit de verse to fchemeren .) „Op eens riep hij , dat de
,, Duivel als eene clang op hem affchoot ; toen werd K L A A s
„woedend, beet in de mouw van zijn' hemdrok, dat bet
„kraakte, of hij den Duivel in den nek beet, en federt heb .
„ben vier flerke mannen de handen vot om hem to houden .'
„Ja, buur," zeide ik, ,wel valt de Duivel op hen aan,
„die God en zijn gebod verlaten! Ik geloof intusfchen, dat
„er raad in de Apotheek is , om bet ontredderd brein van
It L A A S tot rust to brengen ; en mag mij dat gelukken, dan
„moge onze brave Leeraar, hiertoe eene goede gelegenheid
„vindende, later bet zijne tioen .'
„Ik won, meester, dat je waarheid fpraakt, en ikheb groot
„op met je kunst ; we hebben bij ons er proef van gehad,
„meester . Maar al de buren zeggen, dat, evenmin als er in
„je winkel kruiden tegen den dood to koop zijn, jij even
de kwade hand kunt optillen, die als lood op K L A A s
.
„ligt Ik zou haast zeggen, meester, waag er je geves„tigde faam niet aan ; maar in geen geval waag ik er onzen
„Domind aan .'
,,Dank, buur, voor je belangftelling in mijtae faam ; maar
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„wat zon onzen Domind kunnen terughouden ter zijner tijd
„zijnen pligt to vervullen? en waarom zouden wij dat willen
„ tegenwerken ?"
„Pas op, meester! die hondenpoot, dat is de kwade hand,
„zoo een bond, weerwolf, of hoe je dat gebroedfel gelieft
„ to noemen , neemt allerlei gedaanten aan , en die dat kan „groet ze, die je to snagtig zjjn1 Intusfchen ze zeggen,
„dat er in de buurt iemand is, die flag van 't onctooveren
„heeft, en als bet dien man of wijzevrouw eens lukce, waar
„Domind re kort moest fchieten, wat zou dat voor den man
een krenking wezen! Ik heb hem veel to lief, om hem aan
„zulk can affront bloot to ftellen ."
„floor, buur! bet is nu tijd noch gtilegenheid om den
„Domind to laten komen ; - nu zou hij zeker, met alle
„pogingen ten goede, bij zulke verbijsterde herfenen niets
„kunnen uitregten en voor uw oog to kort fchieten . Last
„ mij begaan ; eer wij een dag verder zijn , zult gij It L A A S
„beter zien, al ben ik ook met geen helm op zondag gebo„ren, zoo als ze zeggen van dien vroeden man, met wiengij
„zoo veel fchijnt op to hebben."
K L A A S Iced aan de 9jIhoefdigheid der dronkaards, gelijk
men deze ziehte noemt. Reeds lang aan den drank verflaafd,
had hij in de laatile dagen getracht zijn knagend geweten door
nog grooter hoeveelheid to bedwelmen . De alcohol verdoofde
hem voor eenigen t1jd, maar overprikkelde gelijktijdig de reeds
ziekelijk ge :lemde herfenen . Eene toevallige omflandigheid
bragt bet reeds ontflelde brein van K L A A S verder van hat
fpoor, en de geheele ziekelijke toefland was niets anders
dan een niet ongewcon uitwerkfel , met de gewone verfchijnfels, van bet misbruik van flerken drank, geholpen
door zielsangst, bet gevolg van een niet altijd tot zwijgen
to brengen verontrust geweten .
Hat gelukte mij zelfs boven verwachting, binnen zeer
korten tijd aan bet ligchamelijk lijden paal en perk te flellen . Hij herflelde naar bet ligchaam . Of de Leeraar even
gelukkig heeft mogen flagen, om hem op eenen beteren weg
terug to brengen, en hem, bij aandrang tot eene eerlijker
.Ievenswijze, tevens tot matigheid to bewegen, zoo verre
reiken mijne befcbeiden tot nog toe niet .
De ondervinding leert maar al to dikwijls, dat, hoe moeijelijk bet ook zijn moge, eenen zedelijk verdoolden terug to
brengen op den weg des levens, de zwarigheden bijna onover .
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komelijk zijn , om den dronkeard tot matigheid to doen
wederkeeren . Mogten zoo vele pogingen, als daartoe federt
eenigen tijd worden aangewend , niet ongezegend blijven ; en,
wanneer ook de vele arbeiders nog niet vele vruchten inoogflen, de gedachte blijve elk bemoedigen, dat alleen de tijd
goede vruchten bezorgt!

O

BUONAPARTE OP DE ROODE ZEB .

p den 26 December 1798 kwam B v o N A P A RTE to Suez ;
den volgenden dag befteedde hij om de fled en haven to
bezigtigen . Den 28 befloot hij de Roode Zee over to trekken, om naar de fonteinen van Mazes to gaan . Des morgens
ten acht ure, toen de vloed geweken was, ging hij door bet
bed der zee en beyond zich in 4zie.
Terwiji hij bb de bronnen zat, ontving hij bet bezoek van
cenige Arabifehe opperhoofden van Thor en deszelfs omftreken, die hem hunnen dank kwamen betuigen voor de befcherming, welke hij aan hunnen koophandel met Egypte
verleende . Maar weldra fleeg hij weder to paard , om de
overblijffelen van eene groote waterleiding to bezigtigen ,
gebouwd gedurende den oorlog tusfchen de Portugezen en
Venetianen, na de ontdekking van de Kaap de goede Hoop,
welke den handel der laatstgenoemden met den ondergang
bedreigde .
Na dit bezoek befloot B v o N A P ART E, om naar Suez terug to keeren . Het was nacht geworden, toen hij den oever van de zee wederom bereikte . De tijd van den vloed
naderde, en men flelde voor, om op bet flrand bet nachtverblijf to houden ; maar B U 0 N A P A R T E wilde daarvan niet
hooren . Hij riep den gids en beval hem v66r to gaan . De
gids, onthntst over dit bevel, onmiddellijk ontvangen van
den man, wien tie Arabieren als een profeet befchouwden,
koos een verkeerd punt nit, om in bet bed der zee of to
dalen, waardoor de overtogt een kwartier langer duurde .
Men was naauwelijks ter halverwege gekomen, toen de eerlie golven van den vloed de hoeven der paarden begonnen
nit to maken . Men wist , met welk eene fnelheid bet water
wies . De duisternis maakte bet onmogelijk, om den afftand
to meten, then men nag had of to leggen, en de Generaal
C A F F A R E L L I, die door zijn houten been onvast in den
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zadel zat, riep iemand tot hulp . Dit roepen werd als aen
naodkreet befchouwd ; de kleine ftoet was oogenblikkelijk in
wanorde ; ietfer nam de vlugt, en dreef zijn paard naar den
kant, waar hij bet eerst vasten grond hoopoe to vinden .
1$ U 0 N A P A R T E alleen bleef be'daard den Arabier valgen,
die roar hem uitging . lntusfchen vies her water meet en
meer ; zijn paard fchrikte, werd £chichrig en weigerde voort
re gain . Zij .n toeftand werd vreefelijk ; de minfre vertraging
was de dood. Een guide van bet escerte, een foldaet van
hooge geftalte en buirengewane fterkte, fpaong in zee, nam
den, Generaal op zijne fchonders, en, den flaart van bet
paard des r1rabiers vastgrijpende, droeg hij B U 0 N A P A R T E
weg, als een kind. Na verloop van weinige oogenblikken
kwam her water hem rot onder de armen, en hij was op
bet punt, om van de been to geraken . De zee wies met
eene ontzetrende fnelheid ; nog vljf minuten, en de dood van
den Franfchen Generaal had her lot der wereld eenen geheel
anderen loop gegeven! Eensklaps gaf de Arabier eenen
fchreeuw ; hij had den oever bereikt ; de guide, uitgeput,
viel op zijne kniegn ; hij bad zijnen Generaal gered, en zijne laatfle krachten begaven hem .
Niemand kwam bij dezen togr om her leven, en alleen
her paard van B tJ 0 N A P A R T E verdronk .
HET ELAVIER VAN KONINGIN MARIA ANTOINETTE .
Een kanonier derParj fche Nationale Garde nam den 10 Angus-

aus 1792 met zijne calrijke medegenooten bezit van bet flat
der Tuilerien. Te midden deter gebeurtenis komt hij in de
muzijkzaal, en ziet, hoe een andere ingedrongen hoop Rick
beijvert, om bet klavier der Koningin MARIA ANTOINLTTE
uit een der ramen in den ruin neder to werpen . Reeds was
bet inftrument opgetild en in den hoek van her venQer gefcho ..
ven, zoodat her flechts zijn evenwigt to verliezen had, om
bij her nederiorten aan duizend ftukken verbrijzeld tewarden,
toen de burgerfoldaat nog tijds genoeg had om ho 1 ho! to
roepen . - „ Lair ons begaan ! " fchreeuwde de moorddadige
horde ; „her regt van her fouvereine yolk moet zijnen loop
hebben . En waarom oak dit ftuk to verfchoonen , daar reeds
alle andere meubelen den gevaariijken fprong gedaan hebben •?
De opruiming moet volkomen zijn ; de fpiegels zijn fink gefla-
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gen , de tapijten losgefcheurd ; waartoe deze vergulde kast
gefpaard?" - „Maar deze kast, wier goud. en fchilderwerk
u een feen des aanfloots is, bezit kostelijke eigenfchappen,
die ik u zal leeren kennen . Zij klinkt, en geeft geluid . Haar
binnenfte bevat alle onze patriottifche liederen, en ik wit u
helpen, om ze u daaruit to laten hooren . Zet bet inflrument fechts wedr op de vier pooten neder . Als her eerst eens
zal gezongen hebben, dan houde ik mij overtuigd, dat her
genade bij u vinden zal ." En dadelijk fpeelde de kanonier op
her koninklijke muzijkinflrument bet ca ira, den Marfeillaanfchen marsch en de Carmagnade, en de opgetogene bende
begon to zingen, to fpringen en to danfen . Her was vreefelijk
om to zien ! Onder dezen bloedgierigen en woedenden hoop
beyond zich ook eene vrouw, eene affchuwelijke DMegaera .
Nu durfde men bet infrumenr, hetwelk de dierbare volksliederen hooren lief, geen letfel meer aandoen, en de ganfche
menigte huldigde her kostbare klavier, welks toonen men
ontflemd had . Door bidden en fmeeken bragt bet de kanonier
eindelijk zoo ver, dat de danfers, toen bun ballet geeindigd
was, aftrokken . Hij floor nu de zaal , en wierp den feutel
in den ruin, om her klavier niet bij vernieuwing aan plunderzieke aanvallen bloot to flellen .
Onder dezen wilden en bloeddorftigen hoop bemerkte men
een welgekleed en bedaard man, wiens ernstig uitzigt en
angflige bezorgdheid den kanonier niet ontglipt was . Toen
her klavier in her venfterkozijn gefchoven fond , flrekte hij
er zijne handen tot behoud naar uit, terwijl tranen van
innige belangfelling zijne oogen ontvloeiden . De kanonier
wendde zich nu ter fluik tot dezen man, wiens kleeding en
bonding zoo zeer affaken bij bet gewaad en de verwoede
wezenscrekken der overigen . „War doet gij bier?" vraagde
hij . -- „Ach, mijnheer, duidt bet niet ten kwade1 Gij ziet
er zoo wdl en goed nit 1 Ik ben D o U B LET, de klavierfemmer der Koningin . Na den moord aan de Zwitfers heb
ik mij onder den hoop begeven en ben zoo de zaal binnen .
gekomen, om, zoo mogelijk, voor bet behoud van bet klavier
to zorgen , dat uw vurige ijver nu gered heefc . Nu wit ik
zien, hoe 1k mij weder wegmake . Mijn dierbaar inftrument
baart mij geene zorgen meer ; her is in veiligheid ." - „Maar
hoe? Gelooft gij dan zoo geheel en at in zekerheid to zijn?
Het is niet gemakkelijk om hier weg to komen, en gij zoudt
wel gevaar kunnen loopen, om, gelijk bet klavier, nog eens
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ult bet ventter to kuijeren . Kom, volg mij ; !k zal voor uwe
vlugt zorg dragen ." De Artillerist geleidde DOUBLET naar
buiten, terwijl hij zelf door de corridors zich, zoo dra moge .
lijk, van de fchouwplaats der moorders verwijderde . De
femmer en de kanonier kwamen eindelijk behouden van daar .
Eenenveertig jaren na dell aanval, de verdediging en de
zegepraal des klaviers , in bet jaar 1833, hield een mijner
vrienden bet middagmaal bij den Generaal D E S C H A M P E A U X
in bet hotel der Invaliden . Na den maaltijd zeide deze tot
hem : „Gij zijt een beminnaar der muzijk . Nu wil ik u toch
eens een' Invalide toonen, then wij bier hebben . Bet is een
zonderling wezen . Ik ben verzekerd, das zijne kenpismaking
genoegen geven zal ." Zij gingen naar eene andere verdieping
en kwamefl in eene zaal . Hier zagen zij een' grijsaard met zilveren kruin, een' oud' krijgsman, die op een fchoon, met
goud ingelegd klavier fpeelde . Mijn vriend, die niet regt
wist, of met den aangekondigden Invalide her inftrument,
dan wel de virtuoos, die bet befpcelde, bedoeld werd, riep
uit : „Dat klavier ken ik I Her is her klavier van Koningin
MARIA A N T O I N E T T E . Mgt her dekfel op, en gij zult
van binnen herders en herderinnen zien, die in een landfchap
bij fchalmei en doedelzak danfen ." -„ Juist zoo !" antwoordde
de Heer DES C H A M P E A U X. Maar hoe hebt gij her herkend? Gij hebt mij den tijd niet gelaten, u zijne merkwaar .
dige afkomst to ontdekken ;'
„O, 1k begrijp zeer wel, dat die Beer bet herkend heeft!"
hernam daarop de oude Officier, die daarbij in tranen uit .
barstte. „Hij heeft bet gered ; hij heeft her aan de handen
der barbaren ontrukt, en mij ook, zoo als ik thans voor hem
ita . De 10 Augustus is een hoogstmerkwaardige dag, en ik
zal denzelven in mijn ganfche leven niet vergeten . Dat is
mijn brave kanonier van de Nationale Garde, mijn burgerfoldaat, mijn bevrijder, mijn befchermengel, de redder van
her geliefde klavier ; door zijne edelmoedigheid is het, dat ik
her nog bafpelen en de vreugde mijns ouderdoms fmaken kaa .
Ik ben DOUBLET, de klavieriemmer van de fchoone en
goede Koningin MARIA A N T O I N E T T E .
De herkenning was roerend . De beide medgezellen van
den 10 Augustus omarmden elkarder in verrukking, en mijn
vriend nu en dan ook bet klavier, betwelit door zoo vele
itaatslormen eerbicdiglijk was verfchoond gebleven . Hij zette
zich er nu dadelijk voor, en liet weder den Marfeillaanfchen
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marsch, bet ca ira en de Carmagnole hooren, die hij ook
niet vergeten was, en wier toonen bij de beide muzikale
krijgers zoo vele herinneringen opwekten .
lk fluit dic verhaal niet zonder to melden, dat deze kanonier
ALEXIS S I N G I E R beet, die federt lang de krijgsdiensc
verlaten heeft. Hij is een Ieerling van M E H U L, den pianist
en componist. Het klavier van de Koningin van Frankrijk
kon in geene betere handen gevallen zijn .
Ik moet nog mededeelep , hoe D o u B L .E T en bet klavier
in bet Invalidenhuis gekomen zijn . Toen DOUBLET na den
10 Augu%tus begon to begrijpen, dat men to Parifs nu om
gansch andere zaken dacht, dan om klavieren en muzijkinftraunemen re laten ftemmen, lief hij zich bij bet permanence
Bureau ter infchrijving van vrijwilligers aanwerven . Hij was in
de krijgsdienst niet ongelukkig geweest . In 1814 ontvinghij als
Bataillons-ch .ef zijn ontflag en eene plaacs in bet Invalidenhuis .
Het toeval brags hem bij de verkooping bij opbod van her
meubilair van Koningin 110 R T EN S 1 A . Stelt u zijne verwondering en blijdfchap voor, toen hij zijnen ouden bekende, bet
Wavier, bet voorwerp zijner innige en vurige genegenheid,
aan de meesrbiedenden geveiid zagl Beh .oef ik er bij to voegen,
dat hij kooper werd ?
MOZART'S GRAF .
Den 7 December 1792, op eenen ftormachtigen winteravond, werd MOZART'S 1ijk, zonder eenige praal, to Weemen naar bet Matzkindorfer kerkhof gebragr . Niemand volgde de kist, dan een arm muzikant, een grijsaard, die zich
door fneeuw en vorst niet terughouden liet, om den grooten ineester deze Wattle eer to bewijzen . Kort daarna overleed ook deze man ; en dear hij de eenige was , van wien
men met zekerheid, onder de groote nienigte grafheuvels
op Bat kerkhof, de juiste rustplaats van MOZART zou
htibben kunnen vernemen , zoo is , ondanks alle latere navorfchingen, de aardfchol, die bet gebeente van den grooten toonkunflenaar dekt , onbekend gebleveiv . Thans , na
verloop van bijna eene halve eeuw, en nadat geheelDuitschland zich beijverd heeft, door ruime bijdragen , bet ontwerp, OM M o Z A R T'S tiagedachtenis door eon gedenkteeken
to verheerlijken, to verwezenlifken, beefs eindeli}k ook Wee-
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nen een blijk van deelneming gegeven .
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Den 29 Mei dezes
jaars 1839 is op bet Burgtheater, onder eenen ontzaggelijken
toevloed , voor het cerst G O ET H E M S Faust ten tooneele gevoerd . De muzijkfnkken waren bijna alle nit compofiti€n
van M 0 Z A R T gekozen , en de opbrengst van den avond is
als bijdrage tot zijn monument to Salzburg befemd gewordeu .

BIJ HET DAGEN VAN ZEN' ZO'MERMORGEN, ONDER MET
VERLATEN DER STAD .

Stil

en eenzaam, als de *raven,
Doodsch en near is 't om mij been !
Is de Hoofdfad uitgeftorvew?
Denk ik, leef 1k dan alleen?
Dof en hol klinkt elke fchrede
Op den geplaveiden grand ;
Niets, dat ergens in bet ronde
Menschlijk aanzijn mij verkondt i
Overleefde ik mijn geflachte?
Roelde een pest bet menschdom nit?
Ben ik in Pompeii's muren ?
Viel 't den lavallroom ten buit ? . . . ,
Neen! de Dood niet, maar diens broeder,
Maar de Slaap voert hier 't gebied ;
Door verdoovend heulfap wierp hdj
Alles in een fchljnbaar vies .
Honderdduizend menfeken fapen
Tweemaal honderdduizend ligt
Is bet leven - ach , zoo vlugtig
Hun zoo luctel van gewigt ?
Gaac bun droomen boven waken?
Is bun lot zoo droef en bang?
Kwelt hen lediggang of weelde?
Valt de fchoone dag bun lang ?
Hoort , gij , ledekantbewoners .
Dan den milden leeuwrik niet ;
Zingt hij, voor gefloten ramen,
U vergeefs zijn morgenlied ?
Wekt u, wreeden, 'c arme vinkje
Door zijn' fchellen gorgel pier,
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Dat , met uitgeblakerde oogjes ,
Ge in een halfvoets kooitje fliet?
Hoort gij, in zijn' fomb'ren kerker,
Niet den kwartel rustloos flaan?
Zijn ze u vruchtelooze boden ,
Dat de zon is opgegaan ?
Slaapt dan voort, gij fledelingen,
Die niet haakt naar vrijer lucht!
Wien geen heimwee drijfc naar buiten,
Kost ook dat gemis geen' zucht .
Vaart , vaartwel , gij doodfche muren !
Tuigen van uw handelvlijc ;
En gij, trotfche ileengevaarten
Die mij thans zoo nietig zijt .
'k Ruk mij los van aardfche zorgen,
In dit heerliik morgenuur ;
'k Wil mij aan haar boei ontheffen ;
Buiten wachc ge mij , Natuur .I
Buiten ga ik u ontvlugten,
Zielverdrukkend fladgewoel !
Buiten ga ik mij vermeijen,
In bet zaligfle gevoel . Gij, wien 't lot zoo Plug bedeelde,
Dat gij armod lijdt en nood,
Hebt ge harden om to werken ,
Op bet land vindt gij uw brood ;
't Water, dat ge moec betalen,
Schept ge er zelf nit wel of bron ;
Mint ge reinheid, - lucht en weide
Te over, en Gods lieve zon ;
Bloeijen zuilen uwe kind'ren ; Voor cen' vunzen kelderilank,
Schenkt elke ademtogt den kleinen
D%ar een nieuwe levensfprank.
Doch gij allen , wien beroepspligt
Boeit nan fleedfchen druk en drang ;
Die met weerzin, fchoon gelaten,
Zwicht voor 's noodlots harden dwang, -O1 mijn wensch biijfc u verzellen,
Dat ge, drang en dwang ontgaan,
Eerlltng zelve moogt ervaren,
Wat mij 't hart zoo blij doet flaan
No . V III . Meng. bl . 413. reg . 28 . faro .fpel .
bl . 435 . noot, r eg . 4 . erkend .
- IX .
B1 . 452 . reg . 13 . da n voor a ls .
B1 . 466 . reg . 5 . v. o . gevathei d voor grootheid.
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0 vlek tan Walchrens noorderkust,
Weleer als clad vermaard 1
U zij voor 't eerst, na lange rust,
Op nieuw mijn Tier befnaard f

O Domburg, dat daar needrig fchuilt
Aan uwer heuvlen voet,
En dat, (fchoon vatic de wind er blaast en loelt en built,
Terwijl , bij d' opgezetten vloed,
De golfflag bruist en woedt)
Beveiligd door uw duinenrij,
Den form , de zee braveert ,
En met dier duinen dam orkaan en baren keert :
0 Domburg, duld, dat ik mijn' hulde u wij I
Want gij,
0 vlek, zoo fchoon, zoo blij I
Eerwaardig zijt ge mij .
Gij zijt me eerwaardig , ja I Of was , in vroeger eeuwen ,
Hier niet bet heiligdom der vaadren van de Zeeuwen?
Bet heiligdom eens yolks, dat zelf, in 's nabuurs oog,
Den Goden dierhaar was, die uit den hemelboog
Op Zeelands flroomen, ftranden, kusten,
Zijn duinen , akkers , weide en woud,
(Een oord, zoo wild, zoo grootsch, zoo flout)
Den bilk volgaarne lieten rusten ?
O ja I 't was tan dat hellend frand,
Door florm en zee gefaag beflreden,
Bet was tan Walchrens noorderkant,
Dat Nehalennia geloften en gebeden
Van 't zaamgevloeide yolk ontving,
Dat in haar tempelbal eerbiedig lag gebogen,
Terwijl de priesterfchap de mildfle zegening,
In Godgewijde maat, verkondigde nit den hoogen .
MENGELW. 1839. No . 11 .
N n
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En ginds verhief zich 't ruw altaar ,
Waarop God Watchers beeldtnis prijkte ;
Daar visfchersgast en handelaar,
Na reis en doorgeftaan gevaar ,
Met offergaaf zijn' tempelfchat verrijkte
Het beeld diens Watchers, naderhand
Door Christen-heldenmoed verbroken ,
Toen Willebrord, ter Westkape aangeland,
Jehova's eer op de Afgoon heeft gewroken .
En, mindre Geesten zonder tat,
Vermeende zee- en ftroom- en windbedwingers !
Wat fmeekgebe6n , wat lofgefchal
Doorklonk voor u de lucht, als teedre maagdenvingers
U vlochten 't jeugdig bloemfestoen
Tot kranfen om uw ruwe beelden ;
Of blijde reijen in bet groen,
En in der bosfchen fchaauw , op uwen feestdag kweelden ;
Of maagd met jongling, hand aan hand,
Het duin befteeg, en hijgend nederdaalde,
Tot waar, aan 't u gewijde ftrand,
Men u den tot der hulde in blijden zang betaalde .
Maar , bij dat eigen duin verrees 't aloud gefticht ,
De Doemburg zoo geducht, waar achtbre pries terfcharen,
Bij offer, bede en plegtgebaren,
En met hunn' Vorst aan 't hoofd, vaak hielden 't hoog gerigt,
In fchoonen maatklank hunne orakelfpreuken zongen ,
Hun wetten gaven, en 't onwetend yolk bedwongen,
Dat in then Priestervorst, in plegtgewaad gehuld,
Daar hem de Bardenfloet omftuwde
En aan de harp den zangtoon huwde,
Een'aardfchenWodan zag,wiens woord geen weerfpraak duldt .
Niet flechts nit Walchrens akkergronden ,
Ult leder eiland, dat daar opblaauwt nit den vloed,
Waar visfcher flechts of jager werd gevonden,
Of herder, die zijn kudde hoedt :
Utt ieder plekje gronds, van zee en firoom omgeven,
Vloot hier de fchare zaam, om over dood en leven,
Bij wisfeling van hoop en vrees ,
Te hooren 't vonnis , dat de priesterkaste wees ;
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Om wet en rege.imaat voor regt en pligt to ontvangen,
En eerbiedvol to luiscren naar de zangen
Der Barden, tot den ]of van 'c flrijdbaar voorgeflacht,
En van God Wodan, die de Reuzen to onder brags .
*

*

*

Hoe is uw heerlijkbeid yerduisterd!
Hoe vie] de kroon u van de kruin!
Hoe werd uw majesteit ontluisterd,
Vorflin van 't zilverblanke duin !
Hoe achtloos golven thans uw lokken,
Waarop geen diadeem meer rust,
En van geen' balfemgeur doortrokken,
Van Zefirs adem flechts gekust!
Uw praalgewaad is uirgetogen .
Uw hand, zij zwaait geen' fchepter meer .
Als Landmaagd flaat gij voor onze oogen,
0 Domburg, Koningin weleer l
En Loch, hoe diep gij zijt vernederd,
Nog zijt ge fchoon, o Herderin!
Terw~ l uw aanblik ons verteedert,
G1j lieve kweekfter van de min 1
Nog bloelt de jeugd op uwe wangen ;
De vreugde zetelt in uw hart :
En, fiert u kroon noch gouden fpangen,
Gij mist uw tooifel zonder fmart .
De blijdfchap en de liefde wonen,
0 Domburg! op uw heuvelkling ;
En Walchrens dochtren, Walchrens zonen,
Zij dartlen char in losfen kring .
Het feestlied rolt langs de effen firanden,
Door duin en boschje vaak herhaald ;
Terwijl men, vrij van hooffche banden,
Naar lust, bier rust of ommedwaalc .
*

*
Nn 2

*
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Wat op d'eeuwflroom zij ontgleden,
Niet verdwenen zijn tot heden
Nog de zeden
Van den overouden tijd .
Wie er lach en fcherts wil wraken,
Aan de guile landvermaken
Blijven duin en ftrand gewijd .
Zie flechts al die lieve paren,
In den bloei van Is levens jaren ,
Zamenfcharen ,
Domburg is bet doel der refs.
Moge 'c meisje foms eens blozen,
Boerten, lagehen, kusfen, kozen
Stelt eene oude wet ten eisch .
Om voor feestgenot to zorgen,
Heeft men, in den vroegen morgen,
Reeds geborgen
In bet rijcuig, wat de mond
Tot ververfching kan verlangen .
Onder fcherts en blijde zangen
Rijdt men tot den avond rond . . .
Treffend beeld van 's jongiings levee!
Die zich fleeds , in fchoone dreven ,
Voor ziet zweven
Beelden van geluk en vreugd ;
Die, van fmart noch vrees gemarteld ,
Los en lucht daarhenen darcelt
In den lentebloei der jeugd .
Maar hoe zal hij 't haast ervaren,
Dat de rustelooze jaren,
its de baren,
Henenfluiven in 't verfchiett
Zingenot is ftroomgeklater ;
't Leven zelf een handvol water,
Dat bij 't grijpen reeds ontvliec .
Doch, bij 't zorgeloos genieten,
Denkt men fchaars aan 'c henenfchieten
En vervlieten
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Van de golfjes in then vloed .
Ook de jeugd, bij 't minnekozen,
Ziet alleen en plukt de rozen,
Die ontluiken voor den voet . . . .
Gij ook, blijde fpeelgenooten !
Hebt den dag, zoo ras ontfchoten,
Ruim genoten,
Daar nog de avond u verheugt .
Lang nog zullen knaap en meisje
Over 't hartverrukkend reisje
Snappen, kouten met geneugt' .
Meermaal was men afgeftegen
Aan de hoekjes van de wegen,
Zoo gelegen
Voor een' uitfiap in bet groen .
Volgefchonken , ledggedronken,
Heeft het wijnglas flaag geklonken,
En geroofd werd vaak een zoen .
Tulgt bet, boschjes! tuigt bet, fluizen!
Waar de Minnegoodjes huizen,
Bij bet ruifchen
Van bet windje door 't geboomt' .
Tuigt bet, hoe dan in bet lommer,
Vr1j van zorgen , vrij van kommer,
Zich de jeugd hier zalig droomt .
Maar geen plek, zoo uitgelezen,
Is voor iemands oog verrezen,
Kan er wezen
In heel Walchrens welig oord,
Of door Domburgs duin en ftranden,
Dalen, boschjes en waranden,
Wordt de blik bet meest bekoord .
't Sierlijk badhuis, fraai gelegen,
Lacht van 't glooijend duin ons tegen,
Waar de wegen
Naar gebaand zijn door bet zand ;
En nog hooger heuvlen lokken,
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Wie, near Domburg heengetrokken,
De oude vreugde, zoekt aan flrand,
Zie de fpeelnoots worfllen, hijgen,
Rust en adem eersc herkrijgen,
Na 'c beflijgen
Van dien gindfchen fleilen top
Zie met huppelende treden
Allen fnellen naar beneden,
't Langzaam hellend zeeflrand op !
Zie hen dartlen, floeijen, woelen,
Aan de Noordzee zich bekoelen,
Bij bet fpoelen
Van de voeten in den plas !
Zie hen weder opwaarts ilreven,
Om ter landzij' nedr to zweven
En to rusten in bet gras ! Rust er , meisjes 1 rust er , knapen !
Wilt er fehuldloos vreugde rapen !
Ingefchapen
Is de zucht near vrolijkheid .
Bij bet badhuis nedrgezeten .
Heb 1k, langs der duinen keten,
Onderwijl den blik geweid .
Hoe heerlijk praalt ge in 't licht der zon, o zilvren heuvelrijen !
Die, als de baren aan uw' voec, de jaren been ziet glijen ;
Ja 1 eeuwen zelfs na eeuwen zaagt als golven henenfluiven,
Die fchuimend breken op uw Qrand de fchittrend wicte kuiven .
0 Noordzee, deel des Oceaans! o moeder onzer kuscen,
Die rezen nit uw' milden fchoot! bet is mij zoet to rusten,
Waar u bet opgehoopte zand een' gordel vlecht van bergen,
Die, hoe verwisflend fiaag van vorm,toch dorm en golven bergen .
Ja ! duinen I vaak aanfchouwdet gij die golven in hear woede .
Des Zeegods driecand fchijnt u dan eene opgeheven roede ;
Zijn flem gelijkt des donders knal ; zijn blik jaagc fchrik in de
aadren,
En al wat leeft in veld en woud beeft op zijn brullend naadren .
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Het oog ziet nergens uitkomst meer bij 't buldren der orkanen,
Die door bet weggeflagen duin de zee den doortogt barren .
Reeds overilelpt de zoute pias en weide en akkergronden,
En naauwlij ks heeft nog mensch en vee op terpen fchuil gevonden .
Maar zie ! bij 't ebben zwicht de vioed. De zilte baren vlugten,
En lieflijk fchijnt bet zonlicht weer nit opgeklaarde luchten .
De orkaan verflomt ; de vrede keert, en tegen't woen der flormen
Wist later eeuw voor 't fluivend duin een borstweer zich to
vormen .
Dat duin , met groenend helm beplant , weerflaat bet flormend
loeijen,
En keert de hooge golven af, fchoon die tot bergengroeljen .
Ja, zegepralend blikt dat duin op zijnen vijand neder,
En Walchrens afgefloten dal ziet geen verwoesting weder .
Thans is het vreedzaam om mij heen . De zee , de flormen rusten .
Een luchtig windje koelt alleen den wandlaar Tangs de kusten .
Men ziet flechts hier en daar een fchip, dat dobbert op de baren,
Maar op dat vriendlijk element fchijnt lustig fpeel to varen .
O kiclen, die daar henendrijft, zoo Yet mijn oog kin dringen I
Vaart alien veilig I weest gegroet I brengt al de zegeningen,
Die vlijt of handei ons belooft, van yolk tot volken over!
Dat zoo bet menschdom overvloed bij vrede en hell verover' !
Befchaving en verdraagzaambeid, verlichting, vrijheid, orde,
Dat zulk een rijkdom, fchatten waard, alom geboren worde !
OHandel,die de fcheepvaarr kweekr,verfprei ook zulk een'zegen!
Het hell der menschheid lacht ons meerdan't goud vanPeru tegen .
• walchren, san de zuiderzij der blanke duinen pralend,

Hoe gaarne toeft op u mijn bilk, op uwe vlakte dalend 1
Deel in den zegen van heel de aard' ! Dat mild u tegenvloeije
Het aandeel in then besten fchat ! Uw vrede, uw welvaart groeije!
• welige akkers, groenend veld en fraaije wandelbanen!
• Lusthof, dat aan lusthof grenstI o lommerrijke lanen!
• vreedzaam vlek ! o fchoon verfchiet ! verrukkelijke dalen !

't Is lieflijk, als men nederflijgt, in uwen kreits to dwalen .

ODomburg,wees van mij gegroet!Vaartwel,geiiefkoosde oorden!
Schoon ik mijn' tred naar 't zuiden wend , keert vaak mijn bilk
naar 't noorden ,

532

AAN DOMBURG .

lk zie. van ver, bij de avondzon, uw heuvlenrij nogblinken,
En, langzaam zwichtend, meer en ufeer ten effen bodem zibken .
Vergulde toppen fieren nog de weggeweken flranden ,
Verfcholen achter 't needrig duin, then zoom der akkerlanden .
Zoo vlugt bet alles van ons af, wat ons bekoort in 't levenl . . .
Neen ! door ons zelven worden wij gefladig voortgedreven .
Wij ijlen van bet flandpunt af, wear wij zoo gaarne flonden,
En trekken naar een ander oord , dat ras wedr is verzwonden .
Een rustplaats wacht toch alien eens : zij moge een lustoord
wezen ,
Aan 't einde van de levensbaan voor onzen blik verrezen I
Die blijde flreek ligt hoog en vrij ; mear, bij bet nederfchouwen
Op d'afgelegden levensweg, zal nook bet ons berouwen,
Dat we uit des aardrijks dal den top des ileil .en bergs beftegen
Dear lacht ons zalige eindloosheid in al haar volheid tegen .
Middelburg, 1839.

A. F. S IF F L L.

LETS OVER DE CAMERA OBSCURA, VOLGENS DE
UITVINDING VAN DAGUERRE, MEDEGEDEELD

D

DOOR DR ..
.NURNnERGER .

e, onder den naam van Camera obfcura bekende,
nuttige en leerrijke toeftel kan , wat deszelfs uitgebreider
en meer doeltreffend gebruik aanbelangt, in dezen tijd,
door de uitvinding van den Franfchen natuuronderzoek'er
D A G U E It R E, voorzeker een hoogstbelangrijk werktuig
worden . \Vij willen onze lezers met die uitvinding
eenigermate bekend maken .
De theorie der Camera obfcura is over het algemeen
genoeg bekend . Men geeft in de optifche wetenfchappen
dien naam aan iedere bepaalde ruimte , in welke van buiten Been ander licht kan doordringen, dan door eene
zeer kleine opening . De werking van zulk een' toeftel
beftaat daarin , dat de buiten zijnde voorwerpen , wanreer zij overigens daartoe genoegzaam verlicht zijn , zich
op een tegenover de kleine opening geplaatst wit fchernn,
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of eenig daar tegenover gehouden papier, in hunne natuurlijke kleur en verlichting , in omgekeerde rigting
echter, vertoonen . Kon men nu zulke afbeeldingen
ilechts op bet papier behouden , dan behoefde men net
vel eenvoudig om to keeren , om to gelijk eerie juiste en
getrouwe afteekening der bedoelde voorwerpen to bezitten .
Her behouden nu der afgebeelde voorwerpen maakt de
uitvinding van D A G U E R R E uit .
Waarom de voorwerpen zich omgekeerd voordoen,
kan op deze wijze duidelijk worden . Men ilelle voor
de opening, die men zich zoo klein als een punt denkt,
een zeker voorwerp , b . v. een kruis , dan werpt ieder
punt van dat voorwerp een' lichtflraal naar de opening ;
welke lichtflralen zich z66 in dezelve kruifen, dat op
den achterkant van de Camera obfcura bet hoogfle punt
van net voorwerp net laagfle, her laagfle net hoogfle
wordt. Een weinig teekenkunde kan dit volkomen ophelderen .
Plaatst men nu in die opening , die men wat grooter
waken kan , een bolrond glas (eene lins) , dan worden ,
op bekende gezigtknndige gronden , de beelden aanmerkelijk duidelijker . Zal de behoorlijke verduidelijking bierbij plaats hebben , dan moet de achterkant , of net papier, juist op zulk een' bepaalden affland van net glas
verwijderd zijn , als welke , voor zeer afgelegene voorwerpen , met net brandpunt in verband ftaat, om ze aan
to trekken en grooter to doen worden . Staan nu de over
to brengene voorwerpen op verfchillenden affland van bet
glas , zoo kunnen zij zich niet alien to gelijk duidelijk
afbeelden , en men moet alsdan zoodanige beelden op
een bewegelijk raam opvangen, of eene andere wijze van
behandeling uitkiezen . - Al deze opmerkingen zijn
noodzakelijk, om aan to toonen, dat men, door middel
van zulk eene Camera obfcura, wel is waar flechts temporair, maar toch altoos zulke getrouwe afbeeldingen
van ieder voorwerp verkrijgen kan , als geen fchilder
ooit in flaat is to leveren , dewijl iedere of beelding van
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bet voorwerp , door de van elk zijner punten uitgaande
lichtftralen , als 't ware zelve gemaald wordt .
De tot dusver gegevene befchrijving vooronderftelt ,
dat de verdonkerde kamer groot genoeg zij , om de zich
afbeeldende voorwerpen in derzelver ruimte op to nemen .
Tot doelmatiger gebruik heeft men dus naderhand ook
draagbare Camera's obfcura vervaardigd . In plaats namelijk van eene geheele kamer to verdonkeren , en de
lichtftralen flechts door de opening van bet venfter in to
laten , heeft men twee holle kasten (de onderfte van
binnen zwart geverwd) boven elkander geplaatst . De
bovenfte, kleinere, is aan de eene zijde open, om de
lichtftralen to doen binnenvallen , en heeft in hare diagonale vlakte eenen , tot 45 graden naar den horizon
gebogenen , vlakken fpiegel . Eindelijk komen alzoo de
afbeeldende lichtfralen van bet of to teekene voorwerp
veel naderbij , en worden door een bolvormig glas , dat
zich in bet dekfel van de onderfe overigens donkere
kast bevindt , op een op den grond liggend wit papier
overgebragt . De eene zijde van de onderfte kast is echter door een gordijn z66 afgetloten, dat de teekenaar,
zonder de donkerheid in de kast eenigzins to verminderen,
hoofd en hand in de ruimte brengen kan , om de voorwerpen of to teekenen . Zulk eene teekening words natuurlijk altijd eene gebrekkige afbeelding van bet door
de lichtftralen en bet voorwerp zelve daargeftelde origineel , hetwelk , in naauwkeurigheid en j uistheid , flechts
met de afbeelding in den vlakken fpiegel gelijkftaat .
De onmogelijkheid nu, om de natuur door penfeel of
Rift volkomen nabij to komen, gaf den bovengenoemden
Franfchen natuurkundige D A G U E R R E aanleiding , om
na to denken, of er gun middel kon worden uitgedacht,
dergelijke in de Camera obfcura ontttaande , doch met
de verwijdering der voorwerpen verdwijnende afbeelding,
in hare , door menfchelijke kunst nu eenmaal volftrekt
onbereikbare, volkomenheid, naauwkeurig en onmiddellijk op bet papier to doen bevestigd blijven . Zulk een
middel heeft hij , na lang en onophouilelijk onderzoek ,
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werkelijk ontdekt, door het voor de Camera obfcura
beftemde papier met eene zekere flof (waaruit dezelve
beftaat, houdt de kunftenaar nag geheim) to doorweeken, waardoor het papier eene zoo buitengewone gevoeligheid voor de daarop vallende, van de uitwendige voorwerpen afkomende, lichtftralen verkrijgt, dat de opgerezene afbeelding, wel is waar niet met hare natuurlijke
kleuren, (waarin de fpiegel-afbeelding alleen den voorrang heeft) maar overigens met haar licht en fchaducv ,
en met eene volkomenheid zoo juist en duurzaam geteekend worden, als geen teekenaar in ftaat is to verrigten,
en welke buiten twijfel alle verwachting zeer verre overtreft . De afbeelding is in de Camera obfcura volkomen
duidelijk , wanneer de aargebragte lins flechts goed (bijzonder acromatisch) is ; diezelfde kantig- en duidelijkheid wordt in D A G U E R RE's afbeelding bewaard, zoodat zelfs alle, voor het bloote oog anders onzigtbare,
kleinigheden aanwezig zijn, wanneer men de afbeelding
door eene loup befchouwt . I-let is bekend , dat de atlerzuiverfte en kunitigfle afteekeningen of fchilderijen ,
wanneer men dezelve door eene loup beziet, grof en onooglijk worden ; dat men de afgefcheidene kleurdeel.tjes
en de door het inzuigen van het papier veroorzaakte
vlekjes enz. i n dezelve waarneemt : D A G U E R R E's bevochtigingsmiddel van het papier moet daarentegen voor
de volkomenfte oplosfing vatbaar zijn, en op een zoo
voimaakt daarmede bereid papier zijn het vervolgens de
lichtftralen zelve , die het beeld des voorwerps , waarvan
zij afkomen , in eene eenkleurige teekening daarftellen ;
terwijl al die deelen en punten van het blad, welke zij
aanraken, en naarmate van de fterkte, waarmede zij zulks
doen , aangedaan worden , doch de overige geheel wit
blijven.
Hoe veel tijd nu is er noodig , om eene zoo , door
het glas van de Camera obfcura , door de lichtitralen
geworpene en zelf alleen uitgevoerde afbeelding, geheel
voltooid, op bet papier to bezitten ? Hierop antwoordt
de Heer A R A G 0 , die van wege de Akademie van Parfs
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in commisfie was gefteld , om deze uitvinding to onderzoeken : ,, onder onze luchtftreek en bij gewoon weder
8 tot 10 minltten ." In heetere luchtftreek of bij fterkere
werking van bet licht zouden misfchien flechts een paar
minuten toereikend zijn , om de meest zamengeftelde teekening in hare onnoemelijke details uit to voeren . ARAG o herinnert bij deze gelegenheid aan de bekende Franfche Expeditie in Egypte , aan de door Franfche fchilders
aangewende ongehoorde infpanning tot afteekening der
Egyptifche werken van bouwkunst , aan de groote onvolkomenheden , die deze afteekeningen kenmer!ken , en
laat daarop de aanmerking volgen , hoe al deze moeite
door middel van D A G U E R R E'S uitvinding gefpaard en
deze een' oneindig beteren en volkomener uitflag zoude
hebben opgeleverd . Inderdaad wij bevinden ons in de
eeuw der Qvonderen ! En toch is de ganfche zaak nog
eerst in hare kindschheid . Men heeft b . v . tot nu toe
flechts natuurlijk licht aangewend ; wat zal bet uitwerken, wanneer men de of to beeldene voorwerpen met bet
allerfterkfte kunstlicht, met bet ook nu eerst uitgevondene
fideraal-licht verlicht, hetwelk bet zonlicht zelf in glans
overtreft , en over hetwelk men to alien tijde en zoo lang
men verkiest befchikken kan ? Denkt u den fchoonften
z66 verlichten R A F A E L voor D A G U E R R E'S Camera
obfcura geplaatst , terwiji bet licht van alle andere voorwerpen wordt teruggehouden , en gij zult de allergetrouwfte kopij op deze wijze verkrijgen . Waarmede heeft
dan nu verder zulk eene Daguerre fche afbeelding door
de lichtftralen, wanneer men ze met eene tot hiertoe bekende manier vergelijken wit , wel de meeste overeenkomst? Met aquatints-manier, of die van bet wasfchen met 0 . I . inkt . Daarmede wil ik flechts een voorloopig antwoord geven : want de afbeeldingen van D AG U B R R E zullen , bij de ongehoorde vermenigvuldiging,
welke met de volkomene gemakkelijkheid barer daarftelling in verband ftaat , ontegenzeggelijk wel bij velen bekend zijn .
Wij hebben boven aangemerkt , dat D A G U E R It E de
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flof, waarmede hij zijne fchermen beltrijkt , nog geheim
houdt . Echter zij bier opgemerkt, dat bet hoornzilver
(zoutzuur,-chlorzilver) uiterst gevoelig voor - bet licht is,
en door deszelfs invloed zijne oorfpronkelijke witte kleur, .
naarmate van de ilerkte van bet licht , zeer fpoedig tegen
blaauw en zwart verwisfelt ; ik kan mij dus voorilellen,
dat zich een met deze of andere daarmede overeenkomende
zelfftandigheid bevochtigd en daarbij altijd nog wit blijvend papier , wanneer bet in de Camera obfcura eene
ferkere lichtwerking verkrijgt, op de bijzonder geraakte
plaatfen ook bijzonder zwart wordt en alzoo eene afbeelding des voorwerps geven kan, uithoofde dat de
lichtflralen in eene bepaalde rigting in dezelve vallen .
Daarmede zij ecbter niet gezegd, dat D .A G U E R R E voor
zijne teekenfchermen werkelijk bereid papier gebruikt
dit zoude, wegens de goedkoopte der ftof, reeds eerie
nog grootere volkomenheid der bewerkruiging zijn ; men
meldt ons veel meer , dat hij tot hiertoe metalen platen
.gebruikt, welke zeer digt met de door ons aangeduide
vloeifl of befireken , en , als zich de verlangde afbeelding
daarop gehecht heeft , met een vernis overdekt worden ,
om de verdere werking van bet licht to verhirderen .
Men noemt dergelijke platen Daguerrotypen . De ftof
echter, die hij op dezelve brengt, en die bet eigenlijke
geheim zfjner uitvinding is , ter opheldering bier met bet
chlorzilver vergeleken , is nog oneindig gevoeliger voor
bet licht a3s dat zoutzure zilverpreparaat , en maalt donkere tinten voor de fchaduwen, heldere en lichtere voor
de helderfte en lichtfte partijen , en geheel lichte voor
de geheel lichte plaatfen af . Deze zoo onbegrijpelijke
licht-gevoeligheid van D A G U E R R E'S reagens waarborgt
ook nog bet uitzigt op eene proeve van lichtflerkte-bepaling , waarvan men tot hiertoe volftrekt geen denkbeeld had . Men weet , b . v . , dat bet maanlicht 300000
maal zwakker is dan bet zonlicht, en in den grootften brandfpiegel niet eens eenige warmte uitwerkt , ja
zelfs op chlorzilver , al wordt bet op bet brandpunt
van de grootfte Tins gebragt , geene de minfle kleu-
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rige uitwerking to weeg brengt . D A G u E R R E bekwam
daarentegen , bij de aanwending van eene veel zwakkere
lins, op de plaat zijner Camera obfcura, in nog geen voile
20 minuten , eene witte afbeelding van de maan . Her.,
innert men zich nu bet boven gezegde , dat namelijk op

zulk eene Daguerrefche afbeelding, als de aan de Na .
tuur getrouwi}e , iedere bijzonderheid van bet afgebeelde
origineel met bet mikroskoop onderfcheiden kan worden ;

dan begrijpt men de mogelijkheid, om, door deze zoo
eenvoudige en gepaste hulpmiddelen , maan- of in 't algemeen astronomifche ontdekkingen to doen , bij welke
de refultaten van alle onmiddellijke befchouwingen nul
en van geene waarde worden . Mogelijk ziet men de

zaak nog met to opgetogene biikken in ; maar wdir
fchljnt bet, dat zich door dit wonder van ultvinding
eene nieuwe wereld aan onze oogen opdoet . Voorwer .
pen b . v . , welke zich aan de alleen aan de maan aan
to wenden 300 malige vergrooting geheel onttrekken, zullen toch nog lichtftralen op b A G V E R RE'S platen wer .
pen , en alzoo op dezelve eene afbeelding vormen, wetke men met het mikroskoop zal kunnen waarnemen .
Tot hiertoe kende men flechts een enkel voor de maan
gevoelig ligchaam : bet is het menfchelijke oog, welks

pupil zich door den invloed van de ftralen der maan
toefluit . Met de kunfligheid en gevoeligheid van plat
meesterftuk des Scheppers mag men data , in menfbhelijken An , n A G EYE R R E'$ ultvinding vergelijken ; en met
regt drukt ook de Franiche natuuronderzoeker B I OT

(medelid van de Commisfie van Onderzoek bij de Pa.
rsjfche Akademie) zijne bewondering over dezelve dus
uit , dat hij ze met eene foort van natuurkundige retina
(netvlies) onzer oogen vergelijkt , op hetwelk , -gelijk
bekend is , zich even zoo alle voorwerpen afbeelden .
Nag mocten wij aanmerken, dat een der beroemdf'e
nog levende Parfffche kunftenaars , P A U L D E B 0 R oc HE , over de kunstwaarde van D A G UP. R R E'S platen
een even voordeelig en gunftig oordeel velt . Hij ver.
meent , dat deze manier van teekenen den kundigften
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fchilder zelfs nuttige leering over den aard en de wijze
geven kan, waarop men, door middel van licht en fcha .
duw , niet aileen de vormen der ligchamen , maar zelfs
de lokale kleuren uitdrukken moet . Hetzelfde bas-relief
in marmer en pleister zal zich op deze platen zoo onderfcheidend vertoonen, dat men aanftonds in ftaat zal
kunnen zijn to onderkennen, welke afbeelding van her
eene of van bet andere is . Ja , op deze teekeningen zal
men den tijd van den dag kunnen waarnenten : hetzelfde
gezigt des morgens , des middags en des avonds genomen , zal zulks door de verfcheidenheid van verlichting
aanftonds kenbaar maken . Bet eenige gebrek, dat deze
wijze van voorftelling met zich brengt, beftaat daarin,
dat de of to beeldene voorwerpen gedurende den tijd der
affpiegeling onbewegelijk blijven moeten, dewijl natuurlijk
anders de Iichtitralen geene gelegenheid hebben , om eett
en ander duidelijk to ontwerpen . Zoo vallen b . v. op
deze platen de bladeren der boomen , die door den wind
bewogen worden, Reeds onnaauwkeurig uit .
Vraagt men , welk eene belooning de uitvinder voor
eene zoo hoogstbelangrijke ontdekking bekomen beeft ?
Graaf D E n-I I D 0 F F , de bekende Rusfafche Crefus , heeft
hem zijn geheim willen of koopen ; D A G U E R R E echter
heeft hem geantwoord , dat hij niet begeerde , dat bet
eene monopolie van een' enkelen , maar bet eigendom der
wereld zijn zoude . Waarfchijnlijk zal bet Franfche
Gouvernement er nu zelve kooper van worden . De zaak
moge overigens bij hare openbaarmaking welligt blijken
zeer eenvoudig to zijn ; zij is echter daarom niet minder
wonderbaarlijk in onze wonderbare eeuw .
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diging tot eene nadere , naauwkeurige befchrijving van
denzelven mogen befchouwd worden .
tempelrulnen to Borobodor, zonder tegenfpraak onder de fraalile to rekenen, welke uit den ouden Hindoe-tijd zijn overgebleven , hebben door de befchrijvingen van R A F F L E S en
C R A W F U R D eenen algemeen verbretden naam verkregen.
Dezelve zijn nogtans in later jaren door de zorg van den
ijverigen Refidenc van Kadoe , den Heer H A R T M ANN, nog
meer opgedolven, zoodat daardoor nog vele bas-reliefs aan
bet licht zijn gebragt, wier sanwezen men vroeger niet kende . Eene nadere, naauwkeurige befchrijving dus dezer Oud.
heden door een bekwame pen ware wet to wenfchen .
„ Hec is waarfchijnlijk, dat deze Tempel, in vroeger tijden, door eene uicbarfing van den Merapi gedeelcelijk over.
dekt, en daardoor voornamelijk in den tegenwoordigenbouwvalligen ftaat gebragt is . Dit vermoeden wordt geftaafd door
bet ontdekken van eenen anderen kleineren, doch niet minder
fraaijen Tempel, op flechts een en een half of twee paten
affand van Borobodor gelegen, die naast lien van Borobodor
als eene der Cchoonfte bouwvallen nit den Hindoe-cijd op Java
ce befchonwen is, en wet verdient nader bekend to zijn.
r Deze Tempel, Djandi Mundut genaamd, is v66r twee
of drie jaren door den Refident H A R T M A N N, aan wiens
ijverige pogingen tot het herfiellen en onderhouden dier fchoone Oudheden niet genoeg lof kan worden toegezwaaid, opgedolven, en befaat, even its die van Borobodor, nit cubisch gehouwen feenen van trachitifche lava, die van talrijke
kleine porien doorcrokken is . Het is een achchoekig, met
eene foort van koepel en vier infpringende hoeken voorzien,
gebouw, omgeven van eene gracht of uitgediepte hofruimte,
insgelijks nit cubifche lavafteenen opgemetfeld . Een trap
leidt tot dit voorplein en tot den ingang van den Tempel in
bet westen . De facaden en hoeken des gebouws zijn met
vele keurig bewerkte nisfen en uitfpringende kroonlijsten,
beelden en bas-reliefs voorzien, tafereelen uic de Hindoe-Myahologie voorfellende. De (pits of het koepeiachcig uiteinde
van den Tempel loopt piramidaal toe . De inwendige ruimte
van den Tempel , in welken men langs zestien trappen opklimc, is vierkant piramidaal, en wet zoo, dat de bovenfe
fteen altijd buiten den benedenfe uitfpringt ; eene bewoude-
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Dezen wensch echter , hoe hartelijk ik ook met denzelven inflemme , kan ik niet vervullen ; maar wat ik
renswaardige bouworde, welke men voor her overige aan
vele der Hindoe-Tempels op Java aantreft . Deze ruimte is
donker, en ontvangt alleen door den ingang eenig licht . Aan
de zijde tegenover den ingang en de beide overige kanten
ziet men drie kolosfale beelden, de beide laatstgemelden lets
kleiner dan bet middelfie, verfierd en u1tgedost met halsketenen en zoogenaamde hoofdfieraden (Hares) . De gelaatstrekken zijn vrouwelijk en zacht ; de bonding van beiden is
zittend, met een been ondergetlagen, en wel bij her beeld
aan de regterzijde her regter-, en bij dat aan de linkerzijde
her linkerbeen . Her middelfie beeld fchijnt eene voorfielling
van B H U D D A zelf to zijn ; deszelfs zachte en peinzende
gelaarstrekken en her hoofdtooifel komen ten minfie volkomen
overeen met die der voor B H U D D A's gehoudene beelden to
Borobodor. Dit beeld is van geheel kolosfalen omvang, veertien voet hoog, en op de Europefche wijze met nederbangende beenen zittend daargefteld . Her is nit ddn fink fieen
gehouwen, en geheel naakt ; ook de vormen van dit beeld
zijn zacht en meet vrouwelijk, regelmatig, de oogen gefloten, de handen en vingers zoo aan elkander gebragt, als bij
een perfoon , die, in diep nadenken verzonken , over lets to
peinzen of lets nit to rekenen fchijnt . De beide beelden
aan de zijden fchijnen die van aanbidders van B H U D B A to
wezen, zoodat de geheele groep zou kunnen befchouwd
worden als eene voorftelling der negende incarnatie van
v I s c H N 0 E, -- B H U D D,& namelijk, de volmaakte, verhevene, aanbiddelijke, aangebeden door twee zijner vereerders . De ingang tot de ruimte, waar deze beelden fiaan,
is flechts acht voet hoog, en levert alzoo een bewijs, dat
her Tempelgebouw eersr na bet plaatfen der beelden voltooid en gedekt is geworden . Her beeldhouwwerk behoort
onder her beste, dat van then aard op lava gevonden is,
althans her middelile beeld meg voor bet fchoonfte en kolosfaaifte in zijne foort gehouden worden . De beide beelden
aan de zijden zijn volkomen in den oorfpronkelijken toeftand
gebleven ; terwiji bet middelfie waarfchijnlijk bij de catastrophe, die den Tempel overflelpte, van zijne vroegere ptaats
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van dit merkwaardig gedenkfluk der oudheid gezien en
aangeteekend heb , waag ik op her door den geeerden
Anonymus medegedeelde to laten volgen .
De Brami:fiche Tempel Mundut , ( hetwelk opnemen
beteekent) of eigenlijk Mendoot of Mendet , (verzoek ,
eisch) ligt in her distrikt Probolingo , tusfchen den Ella
en Pabdlan, dt tr waar zich deze beide rivieren in den
Progo ftorten .
Deszelfs afftand van Magelang , de
Hoofdplaats van de Refidentie Kadoe , is ongeveer 14
palen , of 2 palen van den vermaarden Tempel van Probodor . De binnenruimte , die van den grond of tot bijkans aan her midden Wick is en dan piramidaal toeloopt , bevat 9 fchreden in her vierkant , en heeft op
den achtergrond , aan de oostzijde , eene verhevenheid ,
van her Noorden naar her Zuiden, van omflreeks 1 voet
hoogte , met uitfpringende lijsten , uit groote fleenen gehouwen . Zes ledige nisfen, vier aan de westzijde, ddne
aan den noord- en ddne aan den zuidkant, met bloemwerk en beelden gekroond , en voorzien van fteenen
voetflukken , in den vorm van een ftoelkusfen , welke
er los in gefchoven zijn, en waarop weleer kleine beelden fchijnen geftaan to hebben , zijn her eenige , dat de
wanden verfiert . Op den verheven achtergrond, aan de
regter- en linkerzijde van den ingang, flaan tegen den
muur twee groote, 2 voet hooge, vierkknte fteenen
voetitukken met hooge leuningen , in de gedaante van
lets ter Zijde naar beneden gezakc is : overigens zijn alle drie
volkomen onbefchadigd .
„ Deze Tempel ligt aan den linkeroever van den Elk in
overal bebouwd land, een of anderhalve pail oost-noord .
oosc van Borobodor, en verdient, als een der fchoonfte en
best bewaard geblevene ftukken van then aard , wel eene nadere opname en befchrijving. Deze weinige trekken dienen
alleen om deze ontdekking meer algemeen bekend to makers,
en reizigers cot het bezoeken , en zoo mogelijk befchrijven ,
daarvan nit to lokken ; waartoe de Redactie van dit Tijd .
fchrift ieder , die daartoe in de gelegenheid is , ten flerkfte
uitnoodigt ."
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een' ouderwetfchen Europefchen ftoel , waarop een fteenen kusfen ligt met van voren afhangende plooijen . De
leuningen zijn aan de beide zijden van bloemwerk , olifants- en drakenkoppen , en regt overeind flaande tijgers,
boven , in bet midden en beneden , voorzien . Op deze
twee monfterachtige ftoelen zitten twee kolosfale beelden,
fchijnbaar van bet vrouwelijk geflacht , met den noel ,
deszelfs kusfen en voetftuk of troon , uit t n' iteen gebeiteld . Deze beelden hebben eene lengte van niet minder dan 8 voet ; zij zijn zoo w6l geproportioneerd , en
er heerscht eene zoo juiste fymmetrie in dezelve, dat een
kunftenaar van onze dagen er welligt niets op zal aan
to merken hebben . Beiden fchijnen tot een koninklijk
geflacht van den alouden Hindoe-tijd to behooren . Het
beeld aan de linkerzijde heeft eene prachtig gewerkte
tiara op bet hoofd en keurige fieraden in de ooren, om
de heupen, om de enkels, pollen en boven de ellebogen . Van den linker fchouder hangt een bandelier, 2
1 3 vingeren breed, tot aan de regterheup . Het bovenlijf is naakt, ddch van den middel hangt een kdjin
of farong, ter hoogte van de heupen rijk geftikt, tot
aan de voeten af. Het beeld aan de overzijde is op
dezelfde wijze gekleed en getooid, maar heeft, in ftede
van den bandelier , een' zwaren ketting, vermoedelijk
van paarlen, van den linker fchouder of, over den
fchoot, tot achter de regterheup, en een' dergelijken
ketting, even beneden de burst , om bet ligchaam . Beiden zitten ter regter- en ter linkerhand van een 13 voet
groot mansbeeld, in genoemde Tijdfchrift befchreven,
met een der beenen onder bet lijf geflagen , - dat aan
de regterzijde van den ingang bet regterbeen , en dat
aan de linkerzijde bet linkerbeen , en met bet andere
been op een kusfen rustende . Het beeld aan de linkerzijde beeft den linkerarm opgeligt ter hoogte van den
middel , en , drie vingers der hand uitftrekkende , houdt
bet den top van den voorften vinger tegen den duim ,
als iemand , die eenig onderwerp naauwkeurig en fijn
uitpluist . Het ftrekt den regterarm een weinig vooruit,
Oo 2
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en , de hand, waarvan de vingers afgebroken zijn, lets
achterover of benedenwaarts open en vlak houdende,
fchijnt bet to zeggen : ziedaar de waarheid ! Het beeld
ter regterzijde houdt den regterarm tot den middel omhoog, als iemand, die aan bet gefprek levendig deel
neemt ; maar heeft den voorften of wijsvinger , door
den val van een' der vele ingeftorte fleenen , verloren .
De linkerarm lijnregt langs de zijde des ligchaams uitge .
ftrekt zijnde , ligt de vlakke hand , bij den pols achterwaarts gebogen , op bet floelkusfen , zoodat het ligchaam op den arm rust, gelijk ook deszelfs links overhellende houding genoegzaam bewijst . Wat eindelijk
bet derde beeld betreft , hetwelk een' man van reusachtige grootte en in de kracht der jaren voorflelt , - dit
beeld, in gemeld Tijdfchrift reeds naauwkeurig befchreyen en afgebeeld, is van den middel tot de voeten met
een kdjin of farong gekleed, bet hoofd met kort krullend haar, gelijk aan dat der bewoners van Papoe, bedekt, en de kin geheel baardeloos . De gelaatstrekken
der twee vrouwelijke beelden zijn , even als die van bet
mansbeeld , nadenkend , zacht , regelmatig en fchoon .
Bet hooge voorhoofd, de fraai gebogen wenkbraauwen,
en de in Griekfchen trant gevormde neus boeijen bet
oog , en vragen de hulde des aanfchouwers voor den
kunftenaar,, wiens flou e en vermetele geest bet houwen
van zulke verbazend groote beelden durfde ondernemen ,
en wiens geoefende beitel dit werk zoo meesterlijk volvoerd heeft . Of de ganfche groep B H U D D A Met
voorflellen , die door twee zijner vereerders words aangebeden, durf ik niet beflisfen . Men zegt, dat n H U D D A
nog nergens is voorgefleld gevonden , als de eer der
aanbidding ontvangende , en ook de houding der vrouwenbeelden is niet die van in ootmoed, eerbied en aanbidding verzonkene menfchen. Het geheel heeft alle aanzien van een familietafereel, waar de man en zijne Bade
met hunne dochter huifelijk bij elkander gezeten en in
een belangrijk gefprek gewikkeld zijn . En deze omflandigheid is bet welligt , die aanleiding gegeven heeft tot
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de volgende Legende der Javanen . „ Zekere Koning van de
XlVde eeuw, genaamd D A w o K o E S o E M o, tweede Zoon
van den Hoogepriester van Soero Loyo, had eene dochter,
die hem twee jaren na bare geboorte door een' bedlende ontftolen werd . Twaalf jaren daarna eene wandeling doende van
Borobodor naar de desfa, waar thans Mundut ligt, zag de
Koning een fchoon meisje van 14 jaren, en nam ze tot bijzit. De bediende , die haar voor zichzelven bewaard had ,
gang, door jaloerscbheid gedreven, den Koning openbaren,
dat dic meisje zijne eigene dochter was . Zijn misdrijf met
fchrik ontwarende, deed de Koning aan de Priesters zijner
Godhead (BUDDHA, DUKGA, SIWA, BKAMA of eene
andere) de vraag, wat de man, die zich hieraan vergrepen
bad, doen moest, om zijne fchuld to boeten . Daar de Koning niet had beleden, dat hij zelf de wandaad bedreven had,
zeiden de Priesters, dat die man met zijn ganfche geflacht
tusfchen vier nuren moest gemetfeld worden, en door bet
dak zijn voedfel, beflaande uit rijst en water, moest ontvangen ; of dat hij, binnen den tijd van tien dagen, een' Tempel
bouwen moest met 1000 Maagdenbeelden . Dit laatite gefchiedde ; maar toen de vastgeftelde ttd om was, waren er
llechts 997 beelden gereed, en kwamen er des drie aan bet
bevolen getal re kort . Daarop verklaarden de Priesters, dat
de Koning, zijne b1jzit en de vrucht hunner fchande verlieenen zouden ; en federt then tijd had men dit drietal nimmer
meer gezien ." - Toevallig is bet, dat de Tempel van Borobodor, die door den ongelukkigen K oning gebouwd is, juist
997 beelden gereld heeft, en dat de drie beelden van Mundut
eersc onlangs door den Refident H A K T M A N N opgegraven
zijn, na misfchien 500 jaren to zijn verborgen geweest .
Mundut heeft zijn' naam van de ongelukkige Koningsdochter, welke M V N D U T heette, ontleend . De ingang, waardoor de Tempel eeniglijk licht ontvangt, befaat nit twee
poorten zonder deuren, welke op zeven fchreden afftands
van elkander faan, en door een' gang, vier fchreden breed,
vereenigd zijn. De eerfle poort, aan bet begin van den gang,
is boven open , doch die aan bet einde van denzelven is over .
dekt, en heeft eene hoogte van 8 voet . De beide wanden
van dezen gang zijn van bloem- en lofwerk en zeer bevallige
voorfellingen en bas-relief voorzien . Aan den linkerwand
ziet men eersc, in een vierkant vak, Brie figuren, in de gedaante van eene eironde vaas, naast elkander, en met een'
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fraai gewerkten band om den middel verfierd. Uit de middelfe vaas rust eene foort van kunstniatigen boom- of bloemflam, met eene groote en breede kroon van takken en bladeren, omhoog . Hieronder zitten, aan wedrszijden van den
boom, twee gehurkte vrouwen , die beiden jets in de band
houden , de eene eene foort van vrucht en de andere een
flakhoorn . Boven beider hoofden hangt eene foort van guirlande, aan de takken bevestigd, en in de bovenhoeken van
hec vak viiegen twee vogels, naar Kakatoea's gelijkende . In
een tweede vak ziet men twee vrucbtboomen, en eene vrouw
met zeven kinderen, bezig om de vruchten to plukken, waarvan er een reeds in den boom zit en een tegen den flam opklimt, door een ander kind en de moeder geholpen ; terwijl
de vier overige kinderen een fpel fpelen, dat bij ons Haasje
over genoemd words. In den anderen boom klimmen drie
kinderen, die door twee vrouwen onderfteund en geholpen
worden . In her derde vak zit, op een voettluk, onder bet
lommer van eenige boomen, waarboven vijf zoogenaamde
boeroa+g bitets (eene foorc van kleinen Papegaai) fadderen,
eene vrouw, met de beenen onder her lijf geflagen, eh een
kind aan de borst, en nog een ander kind ann hare zijde .
Boven dit vak is nog een vierde, hetwelk vier feestelijkuitgedoste vrouwen bevat, die alien eenige figuur (bloem, parelfnoer enz .) in de hand houden en vrelijk to moede fchUnen .
De wand aan de overzijde behelst dezelfde vooritellingen,
met uitzondering van her derde vak, waarin men, in ftede
van eene vrouw, een' man ziet, met twee kinderen, en
flechts twee vogels, die om de boomen viiegen .
De Tempel heeft twee omgangen of geler1jen, elk van
8 voet breedre, waarvan er een 14 feenen trappen hooger
is dan de andere, doch binnenwaarts infpringende, zoodat
de bovenfle niet over de onderfte heenloopt . Eene der binnenzijden van de bovenfle galerij Is, aan den kant van bet
Tempelgebouw, geheel bekleed met festoenen, bloemranden
en allerlei kunflig gebeiteld lofwerk, waartusfchen Sawa-vo .
gels, (Koentoel's, Bangoe's en Tjanga's) herten, tijgers, gelten, karbouwen, olifanten, driven, apen en boomen, en
onder anderen oak een up, die op een' kaaiman rijdt, afgebeeld zijn .
Her gebouw is van buiten achthoekig en heefc drie facades, ten Z. ten N . en ten 0 . In de hoeken aan den westkant en aan weerszijden van den gang ziet men, in vierkante
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lijsten van keurig bloemwerk, vier menfchenbeelden van b ei.
d e geflachten, doch die zeer befchadigd zijjn. In elk der
drie genoemde facades zijn breede vierkante vakken, van ongeveer 20 voet hoog en 8 voet breed, met fraaije randen of
lijsten van bloemen en figuren en bas-relief omgeven . In het
vak ban den zuidkant ftaat , onder bet lommer van een' boom,
een rijk verfierd beeld, met twee kieineren nan de regter- en
linkerzijde , die naar de woorden of lesfen van bet middeifte
groote beeld fchijnen to luisteren . De groep words van boven door eene figuur, aaar een' payong of troonhemel gelij .
kende, befchut en als 't ware overdekt. Aan wedrszijden
van dit yak ftaan, elk in eene kieinere list van bloemen,
twee mansbeelden, boven welke een kunftig gewerkte troop .
hemel gefpannen is.
In bet vak aan de oostzijde ftaat, mede in eene hint van
bloemen, een groot vierarmig beeld, op weiks nek een an .
der beeld gezeten heeft, maar er door den vat van een'fteen
afgeflagen is . Aan we2rszijden van hetzelve zit, elk onder
bet lommer van een' boom, een vrouwelijk, en boven elken
fchouder, in een' bloemrand , een mannelijk beeld . Ter reg.
ter . en ter linkerzijde van dit yak ftaat weder, in afzonderlijke bloemlijsten, een mansbeeld, met een' troonhemel boven zich .
In bet vak ten noorden is, tear Oosterfche wijze, op een
voetftuk, een achtarmig beeld gezeten, dat door twee kleineren met uitgetogen zwaard , near bet fch&jtlt, bewaakt en
befchermd words, en boven hetwelk nog twee andere menfchenbeeldjes to zien z1jn . Aan beide zijden van dit vak
i}aat weder, in afzonderlijke lijsten, een mansbeeld, waarvan
dat aan de linkerzijde drie papaya-vruchten in de hand houdt .
De boven gemelde fteenen trap is aan beide kanten van
een' fchuins afloopenden muur voorzien , en aan de buitenzijde van elken muur ziet men vijf kleine vakken of groepen
van lieve landelijke tafereelen . Op een dezer vakjes ten
noorden ziet men in de lucht twee arenden , die met eene
fchildpad omhoog vllegen . Op bet veld, naast een' grazen .
den karbouw, flaan zes kinderen, waarvan er drie, met pijl
en boog gewapend , op de arenden fchieten , terwiji een der
knapen eene andere fchildpad tegen een' mogelijken tweeden
roof der arenden met beide handen bedekt houdt, en twee
andere knapen verfchrikt en bevreesd, of misfchien gewond,
rondzien . Op de vier andere vakjes ban then leant ziet men
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beelden zitten , liggen en ftaan onder payongs of de fchaduw
der boomen .
De vijf overige vakjes ten zuiden vertoonen groepen van
vrouwen en mannen, onder weike laatiten er zijn met 'baarden
en kroonen of tiara's ; voorts boomen, vruchten, vogels en
een olifant . Op een dezer vakken ftaan twee kampioenen in
athletifche hooding en met wapentuig toegerust, dreigende en
gereed elkander aan to vallen.
Aan wedrszijden dezer groepen ziet men nog vele foorten
van fijn en keurig gebeiteld bloem- en lofwerk, waarmede
ook de geheele buitenfte ringmuur verfierd is. Het uiteinfie
van den trap words bewaakc door gedrogtelijke leeuwenkoppen, in wier opgefpalkte muilen kleine leeuwen, allerkunitigst, nit ddn' peen met de groote Ieeuwenkoppen, gehou .
wen zijn .
De Tempel is 97 voeten hoog, geheel nit trachytifche lavafteenen gebouwd ; de muren der galerijen loopeh in een'
vierhoek om den Tempel been, hebbende die der benedenfte
galerij een' omvang van 404 voeten , en die der bovenfte van
282 voeten .
Het blijkt ten duidelijkfte, dat dit gebouw weleer hooger
geftaan heeft, dan bet zich nu nog vertoont. Men ziet in
deszelfs onmiddellijken omtrekdrie lagen aarde, van elkander
verfehillende in kleur en hoedanigheid, waarmede, bij verfcbillende uitbarstingen, de naburige Merapie den voet van
den muur begraven en een gedeelte van den Tempel aan den
westkant verwoest heeft.
En hiermede hoop ik den Lezer eenig denkbeeld van den
merkwaardigen Mundut gegeven to hebben . Noolt heb ik
bet talent van teekenen meer gemist, en van dat gemis meer
gevoei gebad, dan toen ik deze halve rufne bewonderde .
Hartelijk hoop ik, dat eene bekwamer pen dan de mijne eenmaal mijne taak overwerken, en hare befchrijving door de
vermogende tail der teekenkunst ophelderen zal .
Batavia,
1839.

S . A . BUDDINGH,

Th . Dr . en Predikant to Batavia .
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Eene ware Gefchiedenis .

In

de vreedzame Rid Philadelphia leefde, nog niet vele ja .
ten geleden, een eerlijk en behendig werkman, A M o S
S P A R K S geheeten, en flotenmaker van zijn ambacht . De
natuur had hem met eene meet dan gewone gefchiktbeid tot
bet beroep, dat hij omhelsd had, begiftigd . Niet alleen was
hij ervaren in bet vervaardigen en heriiellen der ouderfchelfcheidene werktuigen, die in llmerika gewoonlijk befchouwd
worden als tot den flotenmakers arbeid to behooren, maar,
aangevuurd door eene zucbt, om de moeijelijkheden van dezen tak der handwerkshunften volkomen to doorgronden, had
hij zich met zoo veel ijver er op toegelegd om die to boven
to komen , en was daarin zoo uitnemend geflaagd , dat zijne
fchrandere behendigheid een voorwerp van bewondering geworden was . Niet alleen voor de bewoners zijner nkbuurfchap, ter dienst van welke hij gewoonlijk werkte, maar ook
Moor alien, die in de omliggende ittden belang itelden in de
vorderingen der werktuigkunde. Op zijne toonbank lagen ter
bezigtiging de kunstrijkfte, voor vreemde handen onopenbare
fluitingen van deuren , kisten en kasten . Daarentegen had
geen flot, door een' ander' vervaardigd, immer zijn geheinl
aan het fehrander en navorfehend oog van Are o s kunnen
onttrekken, noch was onder zijne behendige vingeren ongeopend gebleven .
Even als zoo vele andere mannen van bekwaamheid in de
onderfcheidene handwerken en beroepen, was A M O S , vergelijkenderwijs, arm . Hoezeer bet nijver en verflandig boofd
van een niet talrijk en in matigheid opgevoed gezin, hadden
al zijne pogingen bet Wet verder kunnen brengen , dan dat
bij aan hetzelve een onbekrompen onderhoud verfchaft bad ,
zonder dat hij daarbij eenig vermogen had kunnen overwinnen. Het zij hij niet tot die geldwolvenbehoorde, die, door
aangeboren dorst van opieggen gedreven , zich weinig omtrent bet eerlijke of oneerlijke der middelen bekommeren ;
bet zijl de tijd, welken hij tot bet opfporen van nieuwe outdekkingen in zijn geliefkoosd kunstvak, of tot gefprekken
met de genen , die de voortbrengfelen van zijn genie kwamen
hezigtigen en bewonderen , befteedde , de oorzaak zijner at-
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moede was, genoeg , A M O S was niet rijk . Evenwel , gelijk
gezegd is, zijn handenarbeld voorzag in de behoeften van
zijn gezin en in de zijne ; hij fludeerde dus, arbeidde, en
leefde vergenoegd .
Het gebeurde, dat, in den loop van den berfst des jaars
1800, een koopman nit de fad, die in zeer uitgebreide betrekkingen fond , en den ochtend met bet doen van zaken ,
zoo aan de haven als aan boord zijner fcbepen, had doorgebragt, naar zijn kantoor terugkeerde, om eene aanzienlijke
betaling to bewerkfelligen , welke hij lien dag nog aan de
bank van Philadelphia moest doen, toen hij eensklaps , tot
zijn' fcbrik, oncdekte, dat hij den fleutel zijner geldkist niet
meer had, en denzelven of verloren of verlegd moest hebben .
Na lang maar vruchteloos -zoeken moest hij zich eindelijk
aan bet denkbeeld houden, dat hij dien met bet uithalen van
zijn' zakdoek op fraac verloren of ook misfchien in bet water
had laten vallen ; maar, wat nu to doen? Het was een ure,
de bank foot ten drie ; de tijd ontbrak hem, om met vrucht
eene advertentie to doen bekend maken, of ook om zich de
benoodigde for van elders to verfchaffen . In deze verlegenbeid dacht hij tan onzen flotenmaker. Menigmaal bad hij de
behendigheid van A M o s s P A R R s hooren roemen . Hij oordeelde dus , niet beter to kunnen doen , dan zich tot hem to
wenden , in de hoop, dat de kunst_ van dien werkman fagen
mogt de kist to openen , en alzoo zijn crediet voor den foot,
waarmede bet bedreigd werd, to bewaren . Derhalve zond
men in alleriji eenen bediende naar A M o s, die weidra met
zijn bos werktuigen verfcheen .
Weinige minuten duurde bet, of bet moeijelijke flot der
geldkist was opengefloken, en de verbaaade koopman kon
zijne oogen over de zakken dollars en de pakken banknoten,
welke zij bevatte, laten weiden ; terwijl de pendule van het
kantoor hem aanwees, dat hij nog drie kwartier uurs tot bet
doen zijner betaling over had : hij toonde •o ok de blijdfchap
van iemand, die plotfeling, door een onverhoopt geluk, aan
den neep eener kwellende verlegenheid ontkomen is, en de
overtuiging eriangt, dat zijn crediet zelf boven de fchaduw
van vegienking verheven is .
,, Hoeveel ben fk in uwe fchuld , A M o s ?" vroeg bij ,
terwijl hij de hand in den zak flak .
• Vijf dollars, Mijnheer," antwoordde S P A R K S .
• Vif dollars ! Lieve hemel , mijn goede man, zijt gli
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razend geworden ? Gij hebt lmmers ter naauwernood vijf minuten aan dat werk befteed . Ziedaar, (een terugkeer van
kramer-deunheid had in hem reeds alle aandoening van dankbaarheid verftikt) daar hebt gij vijf fchellingen, en dat is
wdl betaald ."
„ Het is waar," hernam de bandwerksman, zonder zjjne
bedaardheid to verliezen, ,, dat ik niet veel tijd noodig gehad heb om de kist to openen ; maar wees zoo goed en bedenk, hoe veel jaren ik noodig gehad heb, om zulk een
werk in vijf minuten to leeren doen .Deviftan'Docr
ter behoeft er fours maar eene enkele to duren , en de waarde
van zijn dienstbetoon kan hem, evenzeer als mij, betwist
warden, wanneer men hem Wet meer noodig heeft ; ondertnsfchen zou, zelfs in dat geval, zijn honorarium zoo groot
zijn als bet werkloon, dat ik vorder, en ik heb u de ter
gered, die andere gezondheid van den handelaar . Ik zie bet,
gij zoudt den prijs mijner behendigheid, waarvan de beroepsoefening, ik erken bet, niet tot de hooggefchatte behoort,
ten naauwfte willen bedingen , even als dien eener waar op
de marks, en wet naar de waarde, welke zij is uwe oogen
mag hebben ;'
• De waarde, welke zij in mijne oogen hebben mug r'
hernam de koopman met een' verfmadenden grimlach, ,wel
nu! ik denk, dat die met vijf fchellingen ruim betaald is ;
voor dien prijs had ik een' nieuwen feucel kunnen hebben,
of men bad er mij den mijnen voor teruggebragt ."
• Ja," hernam de ambachtsman ; „ maar bath gij ook den
eenen kunnen doen maken, of den anderen terug erlangen,
v66r dat de bank foot ? Kon lets u nit uwe verlegenbeid
redden, dan mijne dour verkregene kunstkennis? En indien
ik, van die verlegenheid misbruik makende, u geld had wil .
len afperfen, zou ik alsdan niet eene veel grootere four hebben kunnen bedingen, en zoudt gij, daar gij geen ander redmiddel hadt, niet nog blijde geweest zijn, indien lk mij met
het dubbele van hetgeen ik thins vraag vergenoegd had?"
„ Her dubbele van betgeen hij thans vraagt I Waarachtig,
bet fchort den kerel in zijn hoofd l Ziedaar hebt gij uwe
vijf fchellingen ," zet de koopman , cerwiji hij ze hem op de
vlakke band voorhield , met die hoogheid van den rijke, wan .
neer hij denkt, dat de arme voor hem btsigen moet . „ En
verkiest gij ze niet to ontvangen ," vervolgde hij , toen de
fmid nog altijd bet geld bleef weigeren, ,, zoo kunt gij mij,
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voor hecgeen gij meent dat u toekomt, doen dagvaarden ;
want mijn tijd is to kostbaar , om dien met zulke beuzelachtige kibbelarijen to verfpillen."
„ Ik heb in al mijn leven nog niemand doen dagvaarden,"
hernam S P A R K s , , en ik heb veel verloren, omdat ik veel
heb weten to verdragen ; maar," voegde hij er bij , (daar
zijne gewone zachtaardigheid , onderhgvlanbet
leden ongelijk, min of meer voor drift begon to wijken) „gij
zijt rijk ; gij zijt in ftaat om tebetalen ; endaar gij de dienst,
die ik u gedaan beb , op deze wijs erkent, zoo zult gij , al
dagvaard ik u dan niet, evenwel geven , war billijk is ."
Met deze woorden lief hij bet dekfel der kist plotfeling
nedervallen ; men hoorde de fchotels van bet fpringflot met
een' luiden knap in de fluiting fchieten, en geld en banknoten waren, even als bet kwalijk verkregen goed in bet tooverfprooaje, van voor her gezigt des bezitters verdwenen .
De koopman flond als verfteend . Eerst keek hij A M O S
aan, en daarna de pendule ; de wijzer, die tevens tien minuten over half drie wees, fcheen hem met meer dan gewone
fpelheid voortgevlogen . War nu to doen? Eerst had hij lust
om boos to worden ; maar war zou her hem gebaat hebben?
A M o s zel hem nu op zijne beurt, dat , zoo hij over eenig
ongelijk to klagen had , hij , indien hij zulks verkoos , hem
kon doen dagvaarden, want dat, war hem betrof, zijn t1jd
to kostbaar was , omdientzulkbeachtigkbln
rijen to verfpillen. En met de onverfchilligfte bonding keerde hij den koopman den rug toe, an ging naar de deur van
her kantoor .
De koopman riep hem terug ; tijd van beraad was er Wet ;
bet oogenblik drong ; zijn crediet liep gevaar ; men zou in
de fad gezegd hebben , dat hij bet verlies van zijn' fleutel
flechts voorwendde, omdat zijne geldkist ledig was . Hij zag
zich duo gedwongen, nederig to buigen voor dennooddwang
van zijnen toeftand .
,, Daar," zel hij tot S P A R K S , hem de vijf dollars aan .
biedende, „ neem dan uw geld, en laten wij elkander niecs
hatelijks meer zeggen ."
,, Neen , nu moet lit tien dollars hebben," hernam de fetid ;
„ anders zoudt gij boven een arm man to veel vooruit hebben . Daarenboven geef ik u, bij bet andermaai openen dezer kilt, eene les , die wel eene kleine belooning waard is .
Niet alleen was uwe bedoeling, mij mijn wettig verdiend
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loon to verkorten , maar gij zoudt zonder aarzelen mij in
een regtsgeding gewikkeld hebben , waarvan de waarfchijn .
lijke uitkomst geweest zou zijn, mij met de mijnen lot den
bedeizak to brengen . Voortaan zult gij, in uwe betrekkin .
gen met minder gegoede lieden, nimmer weder op uwen
rijkdom trotsch zijn, of gij zult aa •n A M o S , den flotenma .
ker, denken, en de vijf dollars meer, die ik u nu doe be .
talen, en die ik san de armen zal uitdeelen, zullen, zoo
het u niet aan geheugen ontbreekt, u in het vervolg menigen misflag en dus menigen grond tot naberouw befparen ."
Deze foort van zedepreek, die, op den bedaardst mogelijken toon gefproken, in den geest van den koopman geene
hoop op eenig vergelijk overliet, had weder een minuut of
twee van den thans zoo kostbaar geworden tijd weggenomen . In driftige beast en met verbeten wrevel telde hij de
Lien dollars neder, welke A M o s nu een voor een zorgvuldig
bekeek, alsof hij zich wilde verzekeren, dat zij wet van
goed allooi waren, en dezelve toen in zijn' broekzak flak .
Spoed u 1 fpoed u I" riep de koopman ; ,, om Godswil ,
fpoed u! want om vijftig dollars zou ik niet willen, dat de
bank floor, alvorens 1k er mijue betaling doen kon . "
„ Ik geloof u ," was alles, war de fetid op een' ernfligen
Loon ten antwoord gaf. Maar de goede man was noch boos,
noch wraakgierig, en de ftraf, welke hij den geldzuchtigen
koopman had opgelegd, toereikend oordeelende, draalde hij
niet langer, maar opende de kist, aan den eigenaar joist den
tijd latende, om de fom daarult to nemen en naar de bank
to fnellen , waar hij flechts eenige minuten v6dr de fluiting
aankwam .
Ongeveer eene maand na dit voorval werd er, in die zelf
de bank van Philadelphia, een diefftal ter fom van vijftigduizend dollars gepleegd : de ijzeren tralieflaven van een venfter waren doorgezaagd geworden, en men had zich eenen
toegang gebaand op eene wijs, welke duidelijk deed zien,
dat de dief to gelijker tijd eene groote floutheid en eene
meer dan gewone behendigheid moest bezeten hebben . Er
werden zelfs in de manier, waarop hij binnen geraakt was,
ontwijfelbare blijken ontdekt, dat hij tot eenig werktuigkundig ambacht behoorde, waarin hij zeer geoefend moest ziju .
De policiee zond hare fpoorhonden door geheel de ftad en
derzelver omtrek uit ; dock nergens deed zich lets op, dat
cenigen draad tot ontdekking van den fcbuldige kon aan de
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hand geven . Diegenen der ingezetenen van Philadelphia ,
die lets to verliezen hidden , begrepen, dat voor hen bet be .
zoek van floute en behendige boeven, die waarfchljnlijk in
den omtrek verborgen waren , to vreezen flond : alien gevoelden dus een gezamenlijk belang, om, zoo veel zij kon .
den, de opfporing van den boosdoener to bevorderen .Eink
delijk begonnen eenige vermoedens over A M O s s P A R K S to
zweven ; maar zijne zoo bekende minvermogende omflandigheden en eeriijkheid verdreven dezelve aanvankelijk . Onder .
tusfchen werd de gefchiedenis van de geldkisc en derzelver
opening, welke de koopman uit,fchaamte en AM o s nit goed
bartigheld
d tot nog toe verzwegen hadden , ruchtbaar. De
koopman, van wien dic gerucht zijnen oorfprong nam, had,
door helfche wraakzuchc gedreven , zijne maatregelen zoo .
danig genomen, dat hetzelve ter oore van de directeurs der
bank moest komen, verzeld met allerlei hatelijke bijvoegin .
gen en overdrijvingen .
Na eenigen tijd meende A M o s to bemerken , dat verfcheidene zijuer buren hem op eene zonderlinge wijze aanzagen,
en dat een zeker vreemd en onverklaarbaar lets doorftraalde
in aiwat zij met hem to maken hadden . j-Jet ontging zijner
oplettendheid ook niet, dat een of twee dier buren, die gewoon waren alle namiddagen in zijn huis een praatje ce komen houden , er federt ettelijke dagen niet verfchenen waren .
Maar, Met kunnende ondertiellen, dat er eenige ernilige reden beflond, die hen noopte dus flilzwijgend met hem to
breken , dacht hij niet verder over hetgeen hij had opgemerkt .
In foortgelijke gevallen is de meest belanghebbende perfoon altijd degeen , die bet laatst de tijding verneemt, welke
hem bedroeven moec. Ook ward bet eerfle berigt, hetwelk
onze werktuigkundige van de tegen hem gerezen verdenking
ontvtng, hem gegeven door eenen policie-beambte, die op
zekeren dag, gevolgd van een' talrijken drom dienaars, bij
hem binnentrad, om huiszoeking bij hem re houden . Verbazing en verflagenheid waren dien dag bet deel van A M o s
en van de zijnen . Welk een flag voor een gezin, dat, to
midden van deszelfs nederigen that, zulk eene zoete vol .
doening gevonden had in bet bezit van eenen goeden naam ;
een' fchat, dien bet, gelijk ligcelijk ce begrijpen is, boven
wile aardfche goederen waardeerde I Ook zelfs een' haiven
fchelling aan eenen buurman to ontvreemden, zou in bet
oog dier brave lieden eene laagheid geweest zijn, waarcoe
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geen hunner in ftaac was . En nu vijftigduizend dollars ! Her
overgroote dier fom voegde bij de fmart van zich bet voorwerp van verdenking to zien de zwaarte van eenen fchrik,
welke die arme lieden geheel ter aarde boog . Wie zou zijn
hart niec van medelijden doordrongen gevoeld hebben bij bet
zien van hun angftig en fchier bijsterzinnig voorkowen, zoo
tang de huiszoeking duurde ? Digt opeengedrongen, kwamen
zij eerst eenigermate tot zichzelven, toen de beambce, die
bet onderzoek beftuurde, verklaard had voldaan to zijn en
niets gevonden to hebben, hetwelk de tegen hen gerezene
vermoedens bevestigde . Toen eerst geraakten zij in ftaat,
min of meer met bedaardheid de omftandigheden to overwegen, welke misfchien voor altijd de rust en bet levensgenoegen zouden verftoren, tot op bet oogenblik van dat nood .
lottige bezoek door hen genoten .
„ Moed , mijne lieven 1" riep S P A It it S , die bet eerst van
alien die helderheid van ziel herkreeg, welke den grond van
zijn karakter uitmaakte ; „ moed gevat, en alles zal wel
gaan ; bet is onmogelijk, dat zulke vermoedens tegen ons
niec weldra vervallen . Ben werkzaam en eerlijk leven moet
fpoedig zijn loon vinden . Br ligt misfchien in de foort van
mijn beroepsbedrljf en in de behendigheid, welke eene lange
beoefening mij daarin gegeven beeft, lets, hetwelk natuurlijkerwijs de ligtgeloovigen, de pier doordenkenden, en vooral de boozen, indien deze de hand in dic onderzoek gehad
hebben, bet oog naar onzen kant heeft doen wenden . Maar
waarfchijnlijk zullen de werkelijke bedrijvers van dezen diet
flal weldra ontdekt worden, want zoo affchuwelijk eenedaad
moec aller oogen open houden ; en zelfs in bet niet vermoedelijke geval , dat de misdadiger nog een tijdlang onbekend
bleve, zullen onze buren, wanneer zij ons naar gewoonte
met onzen arbeld bezig zien, zonder dat of onze kleeding
of onze levenswijs bet bezit van meerderen rijkdom verraadt,
en zij ons geene uitgaven zien doen , die onzen thud to bo.
ven gaan ; onze buren, zeg ik, die zich herinneren zullen,
hoe wij jaret} Lang in then zelfden ftaac van arbeid en fpaarzaamheid hebben doorgebragc, zonder dat een zweem van
wangedrag of van oneerlijkheid, zelfs in de kleinfte dingen,
eene vlek op ons geworpen heefc, zullen tot betere denk .
beelden terugkomen , en geheel de flad zal ons de achting
wedergeven, welke wij nimmer opgehouden hebben to verdienen ."
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Daze redenering, zoo vol van gezond ver('and, drtipte
balfem in bet hart dezer ongelukkigen ; ook was er in bet
vooruitzigc van den fmid niets , dan hetgeen men met reden

verwachten kon ; en evenwel was hergeen hij nu ondergaan
had flechts bet begin van eene reeks van wederwaardigheden
en beproevingen, van verijdelde hoop en zich vernieuwende
kwellingen, waarvan hij bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk,
den duur en de uitgeftrektheid had kunnen voorzien .

Teleurgefteld door de uitkomst der huiszoeking, vaardigden
de bankdirecreurs nu een' doorfepen perfoon, en wel juist
den man van de kist , aan A M o s if, om met hem to onderhandelen . Zij deden hem door then man eene aanzienlijke
geldfom aanbleden, en hem daarbij de verzekering geven,
dat geene verdere regrsvervolging tegen hem begonnen zou
worden, mits hij bet geflolene teruggaf, en zijne medeplig .
tigen, zoo hij er had, bekend maakte .

Vruchteloos betuigde A M o s in de fterk(te bewoordingen
zijne onfchuld, en legde at den affchuw aan den dag, welke
bet denkbeeld alleen van zulk eene daad hem inboezemde ;
de afgevaardigde fpotte met zijne voorgewende eerlijkheid ,
en bedreigde hem met de gevolgen , welke de zaak noodwendig voor hem bebben moest . Alstoen werd de verontwaardiging van den handwerksman, wiens ooren Wet gewoon
waren eene tail to hooren voeren, welke hem zonder grond
of reden in zijne eer beleedigde, gaande ; bij beval zijnen
vijand, oogenblikkelijk zijn huis to verlaten, en deed zuiks
met de uitdrukkingen en gebaren van eenen man, die, hoe .

zeer arm, befloten had zich to doen eerbiedigen, en bet he! .
ligdom zijner woning tegen den overmoed van den rijke ce
befchermen .
Met befchaming ging de koopman been, terwijl hij AMOS
met zijne wraak bcdrelgde. Aan de bank werd nu raad gebouden , en men befloot , S P A R K s to doen gevangen nemen
en in hechtenis zetten , in de hoop , dat hij , van zijn gezin
en zijne gewaande medepligtlgen gefcheiden, en verfchrikt

door al den toeftel van een lijfitraffelijk geding, vroeg of
last tot bet doen eener bekentenis gebragt zou worden .
Dit was weder een geduchte flag voor bet arme huisgezin! Vereenigd gebleven, war zouden zij dan niet in ftaat
geweest zijn to verduren? Weerkeerige raad en deelnemende

vertroosting verminderen de fmart en verligten de ellende .
Maar gefcheiden I maar bewust , dat hun hechtfte iteun , de .
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geen, rondom wien zij gewoon waren zich in hunne zwakheid to verzamelen, in kecenen gefiagen, in eenen kerker
zuchten moest, en dat op eene onregtvaardige befchuldiging t (*) 0, dit was meer dan zij verdoagen konden, vooral
to midden van den verpesten dampkring der verdenking, die
nog afcijd hunne woning omgaf, en tot zelfs de lucbc, welke
zij inademden, bedierf1
Evenwel verdroegen zij zonder morren de ontberingen,
weike bet afwezen van hunnen broodwinner bun deed ondergaan ; ja zij vonden nog middel, om van her weinige, dat
zij met moeite verdienden , lets over to houden , om hem in
zijne gevangenis eenige verkwikking to doen toekomen.
Reeds waren maanden verloopen, en nog had S P A a K s
geenerhande bekencenis gedaan ; niets had nog bet geringfte
licht in bet duistere der befchuldiging verfpreid ; maar zij,
die hem vervolgden, waren nu gedwongen, bet geding, in
den flaat, waarin bet door hen gebragc was, zijnen loop to
laten nemen . De eenige materidle bewijzen, welke zij tegen
den befchuldigde konden inbrengen, beflonden in zekere floten van zonderling zamentlel en ettelijke vreemd gevormde
ftukken van werktuigkunde, die in de werkplaats van den
armen gevangene gevonden waren. Die werkftukken, van
welke voor her oog der oningewijden een deel der befiemming
en dienst verborgen bleef, fchenen, zoo al Wet de fchuld,
ten minfle de uitttekende gefchikcheid van den werkmeester
tot medepligtigheid to doen blijken . Kortom, men befpeurde
daarin zulk eene verfcheidenbeid van aanleg, zulk een'voortreffelijken arbeid, dat er onder de regters, de gezworenen
of bet publiek weinigen waren, die zich overreden konden,
dat een zoo onbemiddeid man als A M o s zoo veel cijd en
viijt befleed zou hebben, met bet eenige doel om zijne kunsc
to vervolkomenen .
Zijne vrienden en buren legden de getnngenis af, welke
van hunne waarheidsliefde verwacht kon worden, en in al
de verhooren verklaarden zij uit Unen mond, met hoeveel
liefde onze fmid aan zijne beroepskunsc gehecht was .
De advokaat, die ten behoeve der bank de befchuldiging
moest onderfleunen, droeg de middelen daartoe met de uitftekendfle pleitkunst voor . Hij crok dezelve meestal vie den
(*) Oneindig erger ware bet toch nog geweest, bijaldlen
de befchuldiging grond hadde gehad . Vent.
MENGELW. 1839 . No . 11 .
lip
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ilaac der openbare meaning en nit den invloed, welken de
verfprelde vermoedens , gevoegd bij de in bet oog toopende
behendigheid van den werkman, op den geest van den Jury
konden oefenen ; met arglistige vasthoudendheidde kwaadaar .
dige gevolgtrekkingen voorfpinnende, waartoe bet naauwkeu .
rig onderzoek van elke fchroef en elke veer in bet ter tafel
liggende ijzerwerk hem aanleiding gaf ; bij elke ge'legenheid
terugkomende op betgeen er, bij bet openfteken der geld .
kist, tusfchen den fmid en den koopman voorgevallen was, ;
op bet ontegenzeggelijk omvermogen van A m o s, waarult htj
bet denkbeeld saner waarfchljnlijke verzoeking tot bet booze
deed opwellen ; op bet tijdverlies, hetwelk de man, In zijne
omitandigheden, zich klaarblijkelijk nucteloos moest getroost
hebben, zoo hij Diet doardoor bedoeld had, eindelijk tot de
verwezenlijking van eenig overgroot plan to geraken . In ddn
woord, omdat A m o s arm was, moesten zijne vlij t , zijn geduid, zijne liefde tot zijne kunst, kortom al zijne deugden,
tegen hem pleiten . De advokmat eindigde zijne rede met to
verkiaren, hoe hij dacht, dat de uitfpraak van een veroordeelend vonnis oogenbiikkelik door eerie bekentenis gevolgd
zou worden, want d-at hij , wet hem betrof, in zijne ziel en
geweten, A ei o s voor fchuldig hield .
Op doze wljs gelukte bet hem inderdaad , de meesten zij .
net toehoorders cot daze meaning over to balen . Zelfs eenige
leden van den jury, genegen om op de waarfchijnlijkheid
eener bekentenis to rekenen, en door den ftroom der vermoedens medegefleept, waren Diet vreemd van bet befluit,
om, zonder genoegzaani bewijs, bun fehuldig ult to fpreken,
zich in bet geheim vleijende met de verweebclng, dat de
uitkomst naderhand voor alley oog bun doorzigt zou regtvaardigen . Mear, z66 kon de zank in een 4merikaansch ge .
regtshof niet afloopen , zelfs Met op den tijd, toen de door
ons verhealde gebeurtenis zich toedroeg .
Het overzlgt, door den regter gegeven, was duidelijk en
beflIafend . Hlj deed Men, dat er, wel is waar, grond van
vermoeden bettond ; du eenige omftandigheden der bijzondere
wijze van Zijn en handelen van den befchnldigde inderdaad
mee deseelfs gewonen ftaat van bekrompenheld moeijelijk
oversee ie brengen waren ; maar dat bet desniettemin der
befchuldiging can ftellige bewijsgronden volitrektelijk ont .
brak ; en dat, eindelijk, niet alleen de draden, die tot bet
begean der misdeed moesten leiden, op ottderfcheidene pun .
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ten afgebroken waren, maar dat men er zelfs niet een eenlge
vinden kon•, die verder ging dan bet hula van den handwerksinan . - Ten gevolge dezer zoo ware en blllijke uiteenzetting werd A M 0 s vrijgefproken .
Doch hoezeer, in bet dus gegindigde regtsgeding, zich

niets bad opgedaan, betwelk de verdenking tegen hem kon
bevestigen, bleef zij nogcans, als bet zwaard van D A M oc L E s , boven zijnen fchedel zweven . De wraakgletige koopman en de directeurs der bank fchroomden Met, om, in de
fpijt hunner teleurfielling, ce verklaren, dat z_ij, zelfs ondanks de regterfijk gedane vrijfpraak, nog altijd geen oogenblik tan de fchuld des flotenmakers twijfelden . Deze meening, opzettelijk onderhouden, ging in den geest van zeCr
vele lieden over, die, gelijk gewoonl%jk, tot eigen orderzoek der waarfchijnlijkheden to vadztg, ligcelijk ov&helden,
om in den vrijgefproken kunfienaar uiets anderi to zien dan
een' tan de galg ontfnapten fchelm . Waarljlk, hoe zou odk

de goede neam van een arm man onbezwalkt hebbeft kunilen
blijven onder de arglistig berekende sanvallen van zoo vele
vermogende lasteraars 7
A M o s verheugde zich ever zijne door de regtba1 k -erkende onfcbuld, in de vertroostende overtnigtng, dat de ge .
zworenen hunnen pligc volgens hun geweten vervuld had=
den ; en de proef, welke hij doorfiaan bad, bad zijn vertrouwen op de wetten van zijn land ear verfierkt dan v$r .
zwakt. Hij ontving de omhelzingen van ziju geain als een

man, ontheven van den last Keener geduchte veratitwoorde.
lljkheid en ontkomen tan een gevusr, dat eer en ]even bedreigde ; en toen zij des avonds weder voor bet eerst rondokW
dien hnifelijken haard, de getuige van bun voorawiig geluk,
vereenigd waren, fiortte zijn hart zich nit In een vurig dankgebed aan dien God, die de waarheid bad doen zegevieren .
Niettemin gevoelde A M 0 s , fchoorr door bet verdict van
den jury vrijgefproken, dat hij dit in de openbare meening
nog Met was . Hij was to fchrander, dan dat hij zulks niet
op bet aangezigc van eenigen der gezworenen en van de
meesten der toehoorders zou gelezen hebben. HIJ belloot
ecbter, met gelatenheid de kans eener ontdekking van den
waren dader of to wachten, en getroostte zich voort to le .
ven onder den last der ongerijmde fchuldvermoedens, welke
de Voorzienigheid , in here voor hem nog ondoorgrondelijke
wijsheld, goedvond op zijn hoofd to laten drukken .
Pp 2
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Maar A M o s had Wet bedacht , wat hij voortaan doen zou,
om to kunnen leven . Wel is waar voelde hij in zich kracht
van geest genoeg, om, in de hoop op een zegevierend eerhertiel, de koele behandeling der vooringenomenen to verdragen, de honende gemaaktheid , met welke velen , bij zijne
nadering, de oogen van hem afwendden, kortom de bewustheid en gedurige herinnering van den taster, waaraan hij blootfiond ; maar bet wegblijven zijner winkel-kalanten opende
hem eerlang de oogen omtrent zijnen verfchrikkelijken toefland . De meesten waagden bet niet meer, ilbt of fleutel bij
hem to koopen, die gereeden toegang tot alle had ; geen
werk werd dus meer bij hem betleld ; bet weinige, dat hij
op den koop vervaardigde, vond geen' afcrek, en dear de
geringe geldvoorraad , welken hij in vroeger' tijd had mogen
overfparen, door zijn proces verzwolgen was, bekwam bet
ongelukkige gezin de overtuiging , dat, met al deszelfs vlijc
en at deszelfs zuinigheld , hec niet in that zou zijn , zelfs
zijn dagelijksch brood to winnen . Het eene ftuk huisread ,
bet eene min of meer flechts overtollige deel hunner Weeding
verdween na bet andere ; met elken dag werd er aan hun
reeds zoo karig mail iets onttrokken . Kortom, na eenige
maanden in toenemende verarming to hebben doorgebragt,
zag hun beangftigd oog, op bet gewone etensuur, niets anders meer dan een' naakten disch tusfchen kale muren . Het
was er dus toe gekomen, dat men of bedelen moest, of van
honger flerven, of de fad verlaten . Dit laatite was reeds
menigmaal bet onderwerp der gefprekken van bet gezin geweest . In Amerika is dit bet hulpmiddel , waartoe men Heeds,
rj groote ongevallen, in hoogen nood, zijne coevlugtneemt .
De bankroetier, bij voorbeeld, verhuist naar den Staat Ohio,
om er zijn oneerlijk verworven of fchelms behouden vermo .
gen to genieten, of zelfs zich eene nieuwe kans op nog
grooter fortuin to openen ; naar Albany vlugt, om er waar
fchijnlljk binnen kort een hooggeacht man to worden, de
geesteitjke, die de zwakheid van bet een of ander onfchuldig
parochiekind fchandelijk heeft misbruikt ; Misfouri zat den
inwoner van Michigan opnemen , die in eenig krakeet zijnen
buurman bet bowie -knife (*) tusfchen de ribben geftoken
(*) Een fang mes, vrij gelijk aan bet cuchillo der KataloniErs, en van hetwelk de Amerikanen zich in hunne kra-

keelen bijna even gereedelljk bedienen, als de Engelfchen
van de vuist .
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beeft. Kortom, verplaatfing is her panacie in alle hagchelijke of wanhopige gevallen .
Reeds vroeger zouden ook de s P A R x s dit huipmiddel to

beat genomen hebben ; maar in her diepsc van hun hart glom
nog een overblijffel van hoop, dat de fchuldige ontdekt en
alles opgeklaard zou worden ; daarenboven dachten zij, dat
viugten min of meer op de tegen hen heerfchende verdenking her zegel drukken zou . Indien zij zoo langen tijd hun-

ne vreefelijke ellende verduurd hidden, was zulks in de
hoop, dat de achting en bet vertrouwen hunner oude vrienden en buren tot hen cerug zouden keeren, wanneer eenmaal de Voorzienigheid aan dezelven de oogen geopend en
den fluijer, die nog de waarheid bedekt bield, weggenomen
zou hebben . Thins echter was een langer vertoeven to Philadelphia voor ben onmogelijk geworden , en her troosteloos

gezin maakte dus aanftalten tot zijn vertrek . Her vervoeren
hunner pakkaadje belemmerde hen niet ; en dear, federt zij
onfcbuldig verklaard waren, niemand bun meer crediet. gaf,
kon ook geen fchuldeifcher bun den afcogt belecten, toen
zij nu eindelijk met bedrukten geest hunne vaderftad den rug
toekeerden .
Z1j ginger op een der tairijke vaartuigen fcbeep, die de

rivieren van Noord- dmerika doorkruifen , voeren Schuylktll
voorbij op her water, dat then naam draagt, en traden aan

Norristown, zeven mijlen noordoostwaarts Van Philadelphia . Aldaar bidden hunne minzaamheid en hunne vlljt

land to

hen weldra in ftaat gefteld, om tit hunnen armoedigen toe-

ftand to bekomen, en een tijdlang vonden zij een leven bgna
gelukkig, hetwelk niet meer door de ijskoude bejegening en
de beleedigende blikken van vooringenomene buren geftoord
werd . Doch ook bier waren zij pier beftemd eene ongeftoorde rust to genieten ; zij waren nog tlechts op de eerfte pleis .
terplaats hunner pelgrimaadje van ellende .
Een koopman, die nit de hoofdftad naar de Blaauwe Ber-

gen in Meow Hampfhire op reis was, en bij her doortrekken

van Norristown S P A R K s herkende , zeide al fpottende aan
eenige inwoners der (tad , zijne kennisfen , dat hij hen met
hunnen nieuwen fladgenoot, den wijdberuchten flotenmaker
van Philadelphia, geluk wenschte . Her zoo kwaadaardig
gegeven berigt verfpreidde zich als een loopend vuur, en
fpoedig zagen zij zich aan die zelfde verachting blootgelleld,
waartnede lieden, die hen zoo veel linger kenden din de
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goede inwoners van Norristown, hen in bunne elgene find
zoo ligtvaardig overhoopt hadden . Zij waren dus andermaal
in den treurigen tweeftrijd gebragt van of honger to lijden of
been to gain . Zij vertrokken, en ditmaal zonder earzelen,
want bier ten minfte hielden hen geene herinneringen cerug .
Zij trokken de bergen over, en na in de vaijei van de Sus:
guehannah afgedaald ce zijn , was bet to Sumzbury,, dat deze
zwervende ham, welken bet noodlot als op bet (poor wervolgde, voor de tweedc maal zijne tent opfloeg .
Daar deed eene even fuel en even gelukkig herlevende
welvaart als to Norristown dezelfde hoop in bun hart herleven , om even fpoedig under den adem van deft laster de verwelken . die, van bet eene einde tot bet anclere der Vereenigde Staten voorrloopende, bun eindelijk do vrees deed opvatten, dat zij nergens eene fcbuilplaats zouden vinden.
Overbodig zou bet zijn, bier de namen der calrijke Ileden en
dorpen op to geven, waar zij vruchtelooze pogingen deden,
om bet onderhoud voor bun ellendig leven to winner, en
van waar zij Reeds door achterdocht, verachting en kwellingen verdreven werden .
Zij waren de Vereenigde Staten bijna in derzelver geheele
breedte doorgetrokken, en reisden langzaam westwaarts aan,
toen zij , on de bergvlakte aangekomen, welke zich boven
Middleton. verheft, er itil hielden, twijfelende of zij wel bunne
door den marsch gewonde voecen met veiligheid op de firs .
ten diet Rid zouden kunnen zetten . Zij aarzelden, de zoo
dikwerf mislukte proef nog eenm .aal tc ondernemen . Vader
SPARKS ging aan den voet van een' wilden vijgenboom op
eenen fleen zitten, en zijn gezin burkce rondom bem neder
op bet gras . Hunne dagreis was lang geweest ; xlj waren
uitgeput van vermoeidheid. Eensklaps, zonder elkander een
woord gezegd ce hebben, ontmoetten zich hunneblikken .onderling, en daar elk in des anderens oogen de uirdrukking
]as, der diepe zielefmarc, welke een zoo langdurig lijdet# en
eene zoo veelvuldig bedrogen hoop in hunne hasten verwekten, borflen zij in een gezamenlijk zuchten en fchreijen uit,
waarbij S P A R s s zelf zich niec onthouden kon zijne cranen
to voegen, cerwijl hij zijn aangezigt in de blonde lokken
van zijn dochcertje verborg, wier hoofd op zijneknieen rustte .
Na eenigen tijd aan zijne droefheid den teugel gevierd to
bebben, vermeesterde hij met eene krachtige poging de fmart,
die zijnen boezem nog deed zweflen, droogde zijne tranen
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af, en zeide : „Gods wil gefchiede, kinderen I Al zijn ons,
ondanks onszelven, tranen nit de oogen geweld, hoeden wij
ons ten minfe tegen Hem to morren, die ons deze lange beproeving doer ondergaan I Ongetwijfeld Is bet met eerie voor
ons verborgen bedoeling zijner genaderljke Voorzienigheid,
dat bij deze vervolging gedoogt . Zijnwokgzervn
de en als ballingen op deze aarde, wij moeten daarom zijne .
beloften pier vergeten, die ons eene altoosdurende wijkplaats
toezeggen in een gewest, waar de booze niet linger fchaden
zal en waar de moede rust zal vonden . -- Mlsfchien," vervolgde hij, us eene korte wijl gezwegen te, bebben, en terwijl hij zijne verduisterde oogen ten hemel opiloeg, „ misfchien heb ik to veel op mijne kunstvlijt gebouwd ; misfchien
ben ik to zeer genegen geweest, naij daarom boven auderen
to verheffen , die minder ruim begaafd waren ; misfchlen heb
ik, Iaatdunkend, de verdienfte daarvan aan nnzeiven toege.
fchreven , in plants van de eer to geven san Hem, die 's men .
fcheu geest gevormd heeft om een geld to doorloopen, hetwelk wij wanen zonder grenzen to ziju, omdat onze trots
die Wet kan onderfcheiden, Mijnedwalgsivnro
teren en wijzeren din ik geweest, welke, even als 3k, bevonden heoben, dat hetgeen wij gelooven bet koatbaartte der
aardfche goederen to zVn, menigmaal jniat dat Is, hetwelk
meest toebrengt om ons to verderven ."
Op dit oogenblik 4geg de huismoeder, met teedere zorg
de wolk willende verdrijven , waarmede zij bet voorhoofd
barer geliefden verdonkerd zag, en trachtende bun eerie af.
leading to verfchaffen gedurende de weinige oogenblikken,
waarin zij rust genieten konden, eene to Philadelphia nirgekomen courant open, welke iemand haar gedurende den loop
barer refs gegeven had , en vestigde de aandacht van bet ge.
zin op de lijst van huwelijken en iterfgevallen, om to zien,
welke veranderingen voorgevallen waren onder de inwoners
eener itad, waarvan bet aandenken bun nog waard was, hoe.
zeer zij voor altijd uit haren omkring verbannen waren .
Naauwelijks had zij her blad geopend, of hare oogen bleven
aan een artikel gehecht, dat zij gretiglijk en met eene aan .
doening begon to lezen, die gedurig toenam, en alien, welke
haar omringden , met verbazing trof. En waarlijk , zij bad
daartoe ook maar al to veel reden ! A M o s , ve"rwonderd
over de ontroering , welke zij deed bljjken, greep met tee .
dere drift bet papier, dat op bet punt was san hare handen
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to ontgllppen , en ]as er in bet volgende opfchrift : Diefffal
ten nadeele van de Bank . S P A R K a heeft dies niet bedreven .
De indruk, welken deze woorden op hem maakten, was
nict minder flerk, dan then de wakkere vrouw ondervonden
bad ; maar zijne zenuwen, beter gefchikt om den fchok to
weQrflaan, veroorloofden hem, bet ongeduld zijner lieve
toehoorders to voldoen. Hunne ooren fchenen als 't ware
bet geluid van elken lettergreep der heilrijke tijding in to
zuigen , welke eindigde met bet relaas der bijzonderheden
van het to Albany son eenen boosdoener ten uitvoer gelegde
doodvonnis , die, onder verfeheidene andere floutelijk uitgevoerde wanbedrijven, ook bekend had, dader van den dief•
fai der vijftigduizend dollars to zijn . Verder had de ware
fchuldige onzen s P A R rt s , then hij verklaarde nimmer gezien to hebben , ook nog van alle blaam van deelneming aan
de daad oncheven, door naauwkeurig op to geven, hoe hij
over de geheele fom befchikt had .
Men kan denken, welk eene verrukking de harten der acme reizigers, die onder bet lommer van den boom bijeen
waren, vervulde 1 Hunne aangezigcen 1lraalden van dankbare geestvervoering, toen zij zich met eenparige drift op
de kniee-n wierpen, om bun gemoed nit to florten voor den
Albarmhartige, die bun de krachten verleend had , om hunnen last tot daartoe to dragen, en hen daarvan had ontheven, alvorens bet gewigt voor hunne uitgef3ftre krachten to
zwaar werd .
Zij befloten op flaanden voec naar hunne geboorteflad terug to keeren ; en geene week was verloopen , of zij naderden haar reeds blijmoedig op den weg, die er henen leidde.
Middelerwijl was er onder de Inwoners van Philadelphia
eene hijna wonderdadige verandering voorgevallen . De couranten en tijdfchrifcen , die gewoonlijk maar al ce flaaffche
nabaauwers der publieke vooringenomenheden, to voren door
bun brommend gezwets tot de veroordeeling van den mechanicus gedreven hadden, bazuinden thans Wet minder hoogdravend zijne door de bekentenis van den fchuldige aan den
dog gekomen onfchuld uit, en verbaasden zich met eene
fchijnbare naiveteit, dat de vermoedens niet reeds in rook
verdwenen waren voor de klaarblijkelijkheid , die zeer oncegenzeggelijk uic bet regtsgeding was voortgekomen . Zij gingen zelfs zoo verre, dat zij bet aandoenlijkfle tafereel ophingen van bet huifelijk geluk , hetwelk de s P A R K 0 geno-
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ten hadden, tot op hec oogenblik, dat hec onzalige proces
over hun hoofd was losgeborhen, niet vergecende, als con-

trast, hierbij to voegen de duels uit de wezenlijkheid, maar
nog meer uit bunne verbeelding geputce, tot in de kleinfte
bijzonderheden loopende omftandigheden van bet ongehoorde
lijden, de alk geloof to boven gaande ontberingen, de onuitfprekei ke folteringen, welke zij doorgeftaan hadden op den
noodlottigen pelgrimstogt, then zij hadden moeten onderne-

men, om zich aan de gevolgen eener zoo onbillijke en zoo
heillooze befchuldiging to ontcrekken . Bij dic couranten-rumoer voegde geheel de itad haar gejuich . De oude vrienden
en buren van de s P A R K s , die de eerften geweest waren om
hunnen goeden naam aan ftukken to fcheuren , kondigden zich
thins overluid aan als hunne onverzetteljjkhe voorvechters .
Niemand was er, of hij vernam er met bezorgdheld naar, in
welk oord der wereld zij zich wel bevinden mogten . De

een beweerde, dat zij in bet dlepst der bosfehen bet leven
verloren hadden ; de ander, dat zij tot asch verceerd ge .
worden waren midden op eene in viammen itaande prairie .
Niet weinigen belden over, om to gelooven , dat s P A R K s ,
in eenen aanval van razende wanhoop, na zijne vrouw en
kinderen vermoord to hebben, de handen man zichzelven geflagen had . Al deze gisfingen, al deze fprookjes hadden tot
uicwerkfel gehad, de gemoederen tot hetzeifde punt van gistdug to brengen , waarcoe weleer de zaak van den dieffial

dezelve had opgewonden, met dit onderfcheld, dat nu de
itroom der meening juist den tegenovergeftelden loop genomen had .
No werden a P A R K a en de zijnen , die nog korc geleden
ais veracbtelijke boeven nit de had verdreven waren , toen
zij thans bij hunne wederkomst de voorheden naderden , met
feescgejuich en blijde gelukwenfching door duizenden hunner
medeburgers ingehaald , voor welke hunne plotfelinge lotsverwisfeling hen tot bet voorwerp der levendigfte belangitelling maakte, en die hun daarvan om ftrijd de luidrucbtigt}e
blijken toebragten . Hunne intrede in de had was eene zegepraal, en de honderdftemmige mond des publieks, dat altijd
een flagtoffer hebben wil, riep hun van alle kanten toe, dat
zij den bankdirecteuren eene aktie van fchadeverhaal moesten
sandoen ; dat men eene luisterrijke vergoeding aan die arme
huisgezin fchuldig was .
Aanvankelijk wilde 5 P A R It s zich geenszins tot de happen
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leenen, welke zulk eene vordering vereischte. Hij vond zkh
in de openbare meening door die meening zelve herfteld ; zijne nering herleefde ; hij zag zich weder in zijnen winkel,
waar hij zijnen gelief koosden arbeid hervac had ; zijn huis.
gezin, tot deszelfs nederige levensgewoonten teruggekeerd,
was tevreden en gelukkig . S P A R K S verlangde niets meer ;
maar de publieke item was zoo ligtelijk niet voldaan . Geheel de ftad Philadelphia had in hare hooge magt beflisa, dat
de bankiers boeten zouden . Een vermaard advokaat bood
zich aan, om de zaak to belturen, verklarende van alle honorarium of to zien, zoo er geen verdict, gelijk men bet
billijk oordeelde, gegeven wierd. Aletoen bedacbt ooze mechanicus zich ernftig. Withemzlvnbrof,wasijged
neigd genoeg, om site hem aangedaan ongelijk ce vergeven
en ce vergeten ; maar hij overwoog , dat men, ter bevordering der belangen eener rijke compagniefchap - en ter vernieliag van al bet tegenwoordig en toekomltig levensgeluk van
een arm en eenvoudig bankwerksman, eene drift en hardnekk1gheid getoond bad, die, om bet welzljn der nraatfchappij ,
niet ongeitraft behoorden to blijven . Hetgeen hem zijn befuic deed nemen, was her denkbeeld, dat dit geding eene
heilzame zedeltjke uitwerking zou hebben ; dat bet eene waarfchuwing voor den rijke zou zijn , zich niet al to zeer to
verhoonaardigen op den invloed, lien hij a m awl geld verfchuldigd is ; terwijl bet eene kartfterking voor den arme zou
wezen, die onder den druk eener onregtvaardige vervolgiug
mogt zuchten. Her proces begon dab, niettegenftaande de
herhaalde aanbiedingen der bank, om in fchikking to komene
De pleirrede der wederzijdfcbe advocacen was , de eene zoo
wel als de andere , van uititekende verdlente ; maar de regts .
verdediger van den fmid had een onderwerp , waarin hij al
de vermogens zijner welfprekendheid met bet groatfte voordeel Icon doen fehicteren . Ook zag men, na een wegilepend
pleidooi, geheel bet aanwezige publiek, datzelfde publiek,
betwelk vroeger, zonder eenig bewijs, A M o s s P A R K s on .
meddoogend veroordeeld bad, in tranen fmelten bij de befchrijving van bet lijden, betwelk de ongeiukkige handwerks .
man had moeten verduren ; en bet verdict der jury, hetwelk de bank tot eene fchavergoeding van 10,000 dollars verwees , was niet zoodra bekend, of A M o s S P A R K S zag zich
door de menigte omfingeld, van den grond geheven en in
zegepraal naar zijne woning gedragen, to midden van bet ge-
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juich en bet vreugdegefchreeuw des yolks ; welks ftem ditmaal inderdaad de ftemme Gods was .
EENE

BUDRAGE TOT

DE DwINGELANDIJ VAN NAPOLEON
BONAPARTE .

(Getrokken nit de Gedenkfchriften van B E
der Advocaten to Par js .)

R R Y E R,

Deken

Ilet tweede regtsgeding, waarin ik in zeker opzigt
met den Colosfus zelven of tegen zijuen oppermagtigen wil
had to worftelen, had plaats in 1812 en 1813, tijdens den
veldtogt van Dresden . 1k bedoel bet crimineel regtsgeding,
door den eerften fpion der Politie van B O N A P ART E aan
den Burgemeester van Antwerpen berokkend . De inaructie
van hetzelve had plaats voor bet Hof van Asfifes van Brusfel,
en moest door de jury beregt worden .
De Burgemeester van Antwerpen en drie andere ambtenaren
waren befchuldigd van ontvreemding van penningen in bet
beheer van de inkomflen der f'ad Antwerpen .
De acre van befchuldiging, zeer lijvig, was met bijzonderen ijver en zorg door den Procureur-Generaal bij bet Hof
van Brrrsfel bewerkt, die den arbeid, aan her opftellen verbonden , met den dood bekocht .
Ik deed , ten einde den Burgemeester to verdedigen , eene
eerfte reis naar Brus/el, en volgde er de debatten op den
voct, die reeds ver • gevorderd waren . In den loop van dezelve , toen de jury , zamengefleld nit mannen van den aanzienlij kften ftand in de maatfchappij , to zeer de gevoelens,
die hen bezielden , lieten uitkomen , bad bet Openbaar Ministeric, ten cinde de zaak naar eene andere zitting to doen
verwijzen , het gewaagd , eene befchuldiging van valfche getuigenis op to werpen tegen twee geeurploijeerden, die ter
ontlasting van den Burgemeester verklaring hadden afgelegd .
Bij de volgende zicting beflond de jury uic Fianfchen,
your bet grootfte gedeelte openbare am•b tenaren, alien gekiuisterd aan de zegel :ar van den Keizer, welke gezworen
had den Burgemeester ten val to brengen . Deze Burgemeester, wien hij vroeger veal genegenheid toedroeg, was cen
aanzieniijk, rijk en achtbaar man ; hij was her hoofd vary
zulk cene talrijke familie, dat hij vierenzestig zoo kinderen
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als kleinkinderen telde . Algemeen geeerd , meer nog om zijn
gedrag, dan wet om zijnen ouderdom, was hij in bet regtsgeding her flagtofrer van eenen twist, ontflaan tusfchen zijne
taatfle vrouw, die nog jeugdig was, en de vrouw van den
Commisfaris-Generaal van Politic, cer zake van eene loge
in den fchouwburg. Her was deze Commisfaris van Politic,
welke, om zijne echtgenoot to wreken, door valfche aan .
tijgingen B 0 N A P A R T E geheel tegen den Burgemeester had
weten voorin to nemen .
Ik deed eene tweede reis naar Brus/el, waar ik voor de
Jury dit geheele weeffel van ongeregtigheden oncwikkelde.
De gunflige uitflag van her incident van valfche getuigenis,
dat flechts verzonnen was, om zich van de eerfle jury to
ontflaan , diende mij uitmuntend tot wederlegging van de getuigen ten lasce van den beklaagde, 't welk daarom des to
glansrijker mogt geacht worden, omdat er geen enkel link
van overtuiging overgelegd werd . Na verfcheidene teregtzittingen, werden de Burgemeester en zijne drie medebefcbuldigden door de jury vrijgefproken .
De geheele (lad Brusfel juichte met vervoering bet arrest
van vrijfpraak roe. Het yolk otnringde in menigte den zegevierenden Burgemeescer en zijne talrijke nakomelingfchap ;
bet fpande zich voor diens rijcuig, en voerde hetzelve tot
aan zijn verblijf. Den gebeelen avond brags men door onder
trompecgefchal, 't weak nog voortduurde, coen ik mijn rijtuig befteeg, om Paris ce bereiken, waar dringende zaken
mij terugriepen .
Toen bet berigt van deze beflisfing der jury en van de
geestdrifc, die zij verwekt had, to Dresden was gekomen,
werd B 0 N A P A R T E woedend, en fchreef aan zijne Ministers
to Parijs eenen hevigen brief, waarin hij gelastte, andermaal
den ongelukkigen Burgemeester , zijne zoogenaamde medepligcigen en des hoods de jury zelve in regten to betrekken .
Op her ontvangen van dezen last doet de Minister van Juflitie aan den Prefect to Answerpen , den Ileere D'A R G E Ns o N, de uitdrukkelijke order van den Souverein weten . Her
antwoord van den Heer D'A R G E N S 0 N is, dat de beflisfing
der Jury hem niet veroorlooft to gehoorzamcn .
De Staatsraad words bijeengeroepen, om de tusfchenkomst
van den Grootregter to onderfleunen . De fleer D'A R G E NS o N , zich niet bekreunende om her befluit van den Raad,
dat de telegraaf hem overbrengt, blijfc voiharden in zijne
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weigering, om de hand aan den perfoon des Burgemeesters
to flaan .
De Keizerlijke Raadkamer fchroomt niet, hare toevlugt to
semen tot den Behoedenden Senaat (Senat conferva .eur) ,
welke eene Commisfie benoemt . Onderrigt van 't geen er
broeide, begeef ik mij fchielijk naar her Luxembourg, en
krijg daar een der leden van de Commisfie to fpreken, aan
wien ik de verderfelijke gevolgen van zulk eene verkrachting
der wet op do jury doe gevoelen . Hij is her met mij eens ;
maar, meer bevreesd voor de gevolgen van 's Keizers onbevredigden scorn , roept hij met (mart nit : „ War wilt gij ,
„ n .ijn vriend! de kar zoude omllorten ."
Op een verflag Van B 0 U L A Y D E L A M E U R T H E wordt
her ongeloofelijke Senaatsbefluic genomen, weldra voor de
leus gevolgd van een arrest van casfatie, waardoor andermaal de Burgemeester en zijne medebefchuldigden voor her
Hof van Asfifes van Douai moeten to regt flaan .
V66r dat de telegraaf her berigt van her Senaatsbefluit naar
Antwerpen overbragt, werd ik daarvan onderrigt, opdat ik
den tijd mogt hebben , diegenen der flagtoffers , welke zich
to Parijs mogten bevinden, to waarfchuwen . Verfcheidene
der Gezworenen van Brusfel hadden zich herwaarts begeven ,
om mij to raadplegen, was zij in dezen konden to vreezen
hebben van de gruwzame dagorder van Dresden . Twee van
de medebeklaagden van den Burgemeester, zijne vermeende
medepligtigen, waren desgelijks to Parijs ; ik deed hen tijdig
waarfchuwen, om zich uit de voeten to waken .
Te Irtwevpen had her pligrgevoel van den lleer D'A RGE N S o N door her Senaatsbefluit een' derden nanval to verduren ; hij beantwoordde zulks door zijn ontflag to nemen .
De Burgemeester, door de andere bedienden van de Prefectunr andermaal gevat, werd naar de gevangeris van Douai
gevoerd , waar her regtsgeding op nieuw moest dienen .
Maar v6dr dat dit ongehoorde fchouwfpel aan de befchaafde
wereld werd gegeven , was de man , welke de zinneloosbeid
had dit plan to koesteren, geflort van den trcon, die her
openbaar vertrouwen verbeurd bad .
De Burgemeester van Int1verpen was in zijne gevangenis
onder den last van kommer en ziekelijkheid bezweken .
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(Dramatisch Tafereel van

L E W I S .)

In bet Britfche tijdfchrifc Old Nicks Magazine Ins men onlangs eene korte biographie van den Engelfchen Schrijver
GREGORY MATTHEW L E W I S , beroemd door zijnen letterarbeid, vooral door zijnen Roman de Monnik (the Monk),
en tevens als mensch bemlnnelijk, en achtingwaardig . door
zijne teedere, eerbiedige en alles opofferende liefde voor eene
geenszins onberispelijke moeder ; eene kinderlijke genegenheld, van welke zijn levensbefchrijver de aandoenlijkfte trekken mededeelt. Behaive den hierboven genoemden Roman,
die, misfchien velen onzer lezeren bekend, in der tijd eene
geestdrift wekte, bijna niet minder dan de later zoo to refit
en zoo duurzaam bewonderde meesterwerken van W A L T E R
s c o T T, fchreef L E W I s nog verfcheidene andere , meerendeels kleinere opitellen, waarvan vele voor bet Tooneel .
Ook bier tchftterden zijne neigIng en kunst, om door de geweldigfte aandoeningen van angst, ijzing en fchrik op de
verbeelding en bet gemoed van lezers of aanfchouwers to
werken . Onder deze Tooneelitukjes is een zoogenaamd Monodrama, of fpel, waarin flechts den fprekend perfbon voorkomt, hetwelk hij voor de vermaarde Actrice Mistrisf
L I T C H F I E L D oniwierp . In deze foort van dramatisch tafereel , waaraan hij den ticel van the Captive (de Gevangcne)
gaf , had L E W I S , met de geweldige magt zljner verbeel .
dingskracht en ftijl , bet vreefelijk onderwerp bearbeid van
eene vrouw , welke door onregtvaardige gevangenzetting als
krankzinnig werkelijk tot krankzinnigheld gebragt,, en alleen
door den fterkiten prikkel, die op bet gemoed eener vrouw
kan werken, herfteld, en nit haren kerker gered wordt . De
uitwerking van dit ftuk was zoodanig, dat bet flagen zelf
eene tweede ten tooneelvoering ondoenlijk maakce . De akelige waarheid van geheel den tooneeltoeftel, de fombere
kracht van bet gedicht, en bet wegflepend fpel der kunftenaresfe werkten zoo geweldig op de aanfchouwers , dat men
vrouwen al gillende nit hare loges zag vlugten, andere in
de hevigfe zenuwtoevallen zag ftorten, bet parterre zelf in
eene ijlhoofdigheid geraken , van welke de gefchiedrollen des
Tooneels Been voorbeeld leverden ; kortom, alles aan zooda .

DE G&VANGENE .

571

nig eene verwarring zag overgegeven , dat men de vertooning van bet fink na then tijd simmer heeft durven herhalen .
Ook is, naar men geloofc , bet opftel nook in druk verfchenen ; en wij meenen dus onzen lezeren geene ondienst to bewijzen, wanneer wij daarvan bier eene flaauwe fchets laten
volgen .
De Gevangene .

(Het tooneel verbeeldt bet inwendige van eenen toren,
zware traliedeur,, ijzeren bouten en ringen, ketenen ; van
boven eene opene galerij , over welke men naar dic en andere
kerkerholen afflijgt .
Langzame treurmuzljk . De gevangene zit, geketend , in
de houding der diepfte neerflagtigheid ; hear oog ftaat . ftrak,
zonder aandoening ; hare handen liggen in elkander gevouwen .
Na eene wijl ziet men den cipier, met eene lamp in de
hand, de boven - galerij overgaan . Hij komt aan bet tralie .
hek, ontfluit her, en Hoot bet voor zich open . Het gekras
der ijzeren deur op hare hengfels wekt de gevargene met
eene filling uit hare gevoelloosheld . Gretig flaat zij den blik
in bet rood, en ftrekt de armen nit ; maar op bet gezigc van
den cipier laac zij ze weder zinken en vervalt in hare vorige
onaandoenlijkheid .
Inmiddels vult de cipier een grof garden drlnkvat met water en legt een fink brood nevens de gevangene. Daarne
maakt hij zich gereed den kerker to verliaten ; maar plotfe .
ling fpringt de geketende vrouw van hear (irooleger op, vliegt
naar hem toe, grijpt zijne band, en valt voor hem op de
knieen . De muzijk zwijgt .)
De Gevangene : O , neen ! peeni verlaat mij niet aldus,
gij ftrenge waehter 1 hoor mijne kiaagilem 1 Geen zinnelooze
is bet, die bier voor u geknield ligt . Ik weet, wat ik ben
en wat ik behoorde to zijn . . . . Doch vrees niet ; ik zal u
niet meer in wanhoop en in woede verwenfchen ; kaim wil
1k wezen, hoe zielsbedroefd ook. . . . Maar evenwel, ik blijf
bet u zweren, eerlijk, met ilrikte waarbeid u xweren, ik
ben Met krankzinnig, geloof mij toch l (zy kust hem de
hand) ik ben Met krankzinnig .
(De cipier dbet eene paging om been to gaan ; zij houds
hem vast, en vervolgt met hartstogtelijke zucht om to over .
reden :)
Het is een hardvochtig gemeal, een dwingeland, die bet
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verdichtfel heeft uitgedacht , dat mij op deze verfchrikkelijke
plaits gevangen houdt. Mijne verwanten fchreijen over mijn
lot, dat hun onbekend is . . . . 0, goede man, wees barmhartig en doe bet hun weten! Haast u, mijnen ouden vader
gerust to f'ellen . Uw treurberigc zal hem hoop en geluk
hergeven, wanneer gij hem verzekert, dat ik wet bier opgefloten, maar niet krankzinnig ben, -- niet krankzinnig I peen,
niet krankzinnig I
(De muzijk heft weder aan ; haar kenmerk'is ftrengheid .
De cipier, met een' grimlach van verachtend ongeloof, breekt
zijne hand nit de handen der vrouw , die haar omklemd houO n, en gait been. De ijzeren cralien en grendels warden
met een akelig gerammel geflocen .)
0, lach D66 niet ! . . . Hij gaat been I . . . dear draaic de
fleutel I . . . Het is voorbij ; vruebteloos heb ik mij voor hem
vernederd . Maar, zijne lamp zie ik nog ; nog zie ik haar
fchemeren ! . . .
(Naarmate de cipler zich verwijdert en naar de boven--galerij opklimt, verzwakt de muzijk ; de gevangene volgt met
een angftig oog bet verflaauwend licht, dat eindelijk-verdwijnt.)
Uic is bet I alles is weder donker I
(Zij Tilt, en wikkelt zich in de overblijffeis van haar ge .
fcbeurd en verfieten gewaad .)
0, hoe koud i hoe nijpend koud ! . . . geen licbt l geen
warmtel . . . Achl vroeger had ik bet, bad ik al de gerijfelijkheden, al de genietingen des levens . . . . en nu, in den
donker , in de winterkoude , vastgeketend its een dier , en
evenwel (met hevige drift) niet krankzinnigt neen, neen,
neen, niet krankzinnig I
(Eenlge maten van eene treurmuzijk, welke zij afbreekt
door den uitroep :)
Maar immers , bet is maar een droom , eene begoocheling
van mijn verfland . (Met fzerheid.) 1k, de dochter nit een
adellijk, nit een rijk geflacht, ik ben bet immers niet, die
dezen ketting doe rammelen ? ik gevangen ! ik lijdend I ik
bulpeloos ! bet is niet mogelijk . . . . Denk ik om mijn verloren , voor altijd verloren geluk, dan wordt bet hart mij
zaamgenepen , mijn brein kookt (z zwygt plotfeling, tast

zich haar bet hoofd en drukt het tusfchen hare handers) ;

maar evenwel, krankzinnig ben ik niet, niet krankzinnig
(Zij blijft in die bonding , met verfchrikte en verwilderde
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blikken , tot dat de muzijk , van kenmerk veranderende, aan .
duidt, dat eene zachte, maar droevige gedachte door hare
gepeinzen henen zweeft .)
Mijn kind ! hebt gij misfchien niet reeds de gedaante, de
item van uwe moeder vergeten ? 0 , zij zal nooit vergeten ,
hoe zoet uw laatfte kus was (zij glimlacht) , hoe uwe lieve
armpjes zich ont Karen hals ftrengelden, hoe gij u wen vader
badc , dat zij bij u blijven mogt, hoe hij bet weigerde , en
hoe hij , o God! (wanhopig) geweiddadig, met eigene banden . . . . (in vreefelifken angst.) 0 , weg met die herinnering ! weg ! ( half binnensmonds, met bevende en door fchrik
afgebroken item) zij zou mij krankzinnig maken, krankzinnig !
(Zij zwijgt eene poos ; daarna gnat zij met een' droeven
glimlach voort :)
Zijne roode lipjes lachten mij zoo vriendelijk toe I de glans
zijner header blaauwe oogjes was zoo zuiver . . . . men kon
geen liever kopjc zien !
(In plotfelingen aanval van overitelpende (mart :)
En zijt gij mij dan voor aldjd ontrukt ? Zal tk u nooit
wederzien, mijn lief, mijn aanvallig, mijn zielsbemind kind?
(Met onfluimigheid.) Ik wit vrij zljn t
(Zij poogt de traliedeur to doen waggelen, welke al hare
kracht naauwelijks in beweging brengt.)
lk ben niet krankzinnig! Ik ben niet krankzinnig!
(Door onmatige woede uitgeput, last zij zich langs bet
hek nederzijgen , aan welks haven zij als met de handen blij ft
hangen . Eene wijl is alles ftil ; eensklaps hoort men woest
gefchreeuw en ketengerammel .)
Luister 1 luister ! wat beteekenc dat gefchreeuw , dat vreefelijk gebrul?
(Het gedruisch nadert en words duidelijker .)
Een dolleman heefc zeker zijne kecen gebroken .
(De razende loopt , met eene brandende toorts in de hand ,
de boven-galerij over .)
Hij komt ; ik zie zijne oogen glinileren ! . . .
(De dolle bereikt bet traliehek, hecht er zich aan vast,
en fchudt bet geweldig . De gevangene geefc een' gil .)
Daar is hij 1 daar is hij ! De deur bezwijkt I Hulp I hulp !
(Door haar gefchreeuw verfchrikt , laat de razende bet hek
los en rent langs de galerij weder naar boven . Wachters met
toortfen fnellen toe, en na cen oogenblik worftelens flepen
zij hem voort .)
MENGELW . 1839 . No. 11 .
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God dank I hij is weg. O , welk een vreefelijk lot is her
mijne ! Zulk gefchreeuw to moeten hooren, zulke tooneelen
to moeten zien! 0, mijn hoofdI mijn hoofd! Tk weet, ik
weet, dat ik niet krankzinnig ben ; maar zal ik altijd wedrilaan kunnenq 11Seen . . . . fpoedig . . . . want zie , terwiji ik
fpreek, grijnst mij daar niet, uit then hoek, die duivelskop
aan ? War glinf'eren zijhe oogen ! hij hecht ze op de mijne 1
boor, hoe hij bruit! hij flingert mij eene adder toe, juist op
mijn hart ; . . . daar, daar voel ik de tanden van her gedrogt 1
Met hoongelach jagen mij de furi%n . . . . 0, ik voel her . . . .
geen twijfel meer . . . . her is zoo (met een' doordringenden
fchreeuw) : ik ben krankzinnig ! ik ben krankzinnig •t
(Zij werpt zich op den grond, rukt handen vol flroo uit
haar leger, en vermaalt bet met de tanden .)
Op dat oogenblik verfcbijnen de twee broeders der gevangene, to barer bevrijding, op de galerij , den cipier met zich
flepende ; vervolgens een bediende, welke met eene toorts
de waggelende fchreden van den ouden vader der gevangene
voorlicht, te'rwijl een meisje, zijhe jongere dochter, hem

onder!teunt. Dienaars met toortfen . De broeders komen aan
de traliedeur, en dwingen den cipier, die to openen . Hunne
zuster op den vochtigen grond uitgefhekt ziende, fchijnteen
van beiden door fmart overftelpt, terwiji de adder met gebaren den cipier bedreigt, die zich , desgelijks met teekens,
verontfchuldigt . Middelerwijl zijn de vader en de zuster .der
gevangene haar genaderd en w?Ilen haar opbeuren ; maar zij
herkent hen niet, en hoot hen met gebareu van febrik en
afgrijzen terug ; vervolgens, hunne tegenwoordigheid its vergetende, begint zij zich van ftroo een' krans to Vlechten .
Onder dit werk valt haar bilk bij toeval op den cipier ; zij
geeft een' gil, en verbergt haar aangezigt in de handen . De
cipier vertrekt . De vader poogt de oplettendheid zijner ongelukkige dochter to wekken ; doch, at zijhe pogingen vruch .
teloos ziende, bedekt hij z1jn gelaat met zijn' zakdoek . Deze
beweging fchijnt de krankzinnige to verbazen ; zij flaat op,
nadert, fchuift den zakdoek ter zijde, en bedient zich van
hare haren, om de tranen van den grijsaard of to droogen .
Alles is vol verwachting . De hoop herleeft op her gelaat
van al de aanwezigen . Eensklaps barst de gevangene, die
hare b ren betast en nat gevonden heeft, in een liiptrekkend gefchater uit, neemt den ftrookrans weder ter hand ,
en begins daaraa'n op nieuw met kinderachtige vlijt to wer-
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ken ; daarna werpt zij haar werk weg , en blijft onbewegelijk, met bet oog op den grond gevestigd . Elk fchijnt nu
nan haar herfiel to wanhopen. De muzijk zwijgt .
Na eene paus van eenige oogenblikken, treedt een oude
dienaar in den kerker met een kind aan de hand, dat, eerst
verwonderde blikken in bet rond geworpen hebbende, de gevangene gewaar words, in haar zijne moeder herkent, de
hand van den bediende los laac en de hare grijpt . Zij 2iet
bet aan, eerst met verbazing, doch weldra verfpreidt zich
vreugd en verrukking over hare trekken . Met den kreec :
Mijn zoon ! z1jgt zij op de knieen , terwijl zij bet kind aan
haar hart drukt . Algemeene blijdfchap . Onder eene flatige
dankmuzijk valt her fcherm .

WEDDENSCHAP MET MARIA THERESIA .
Keizerin M A R I A T II E R E S I A, zich zwanger bevindende ,
vroeg eens een' barer Hovelingen : „ War dunkt u, zal 'c
een zoon of eene dochter zijn ?" -- „ Gewis een zoon !"
was her haastige ancwoord van den man, die den wensch der
Vorilin wilde vleijen . - „ Ik geloof 'C niet," hernam zij
„ willen wij wedden? Om twee dukatenl Eene Prinfes zal
't zijn ." -- De Hoveling, zich hoogelijk vereerd achtende
door deze fcherts, nam de weddenfchap aan, en -- verloor
die. Nu was goede raad duur, hoe der Keizerinne de twee
dukaten ter hand to flellen 1 De Hoveling ontmoet, in zijne
verlegenheid, den Dichter M E T A S T A S I o, en verrelt hem
her netelig geval . Op flaanden voet krabbelt deze, met potlood, navolgende vier regels, die de Hoveling affchrijft, en
er de twee dukaten inwikkelt :

Ho perduto ; l'rJugusta frglia
B pagar m'ha condannato ;
Ma f'e vero ch'a voi fimiglia,
Tutto it mondo ha guddagnato .

{*)

(*)

Verloren heb ik 't ; uw doorluchte Teig beefc mij
Verwezen tot betalen ; maar mag zij
Op U gelijken, dan (vergeef den onbezbnnen' !)
Heeft heel bet wereldrond door mijn verlies gewonnen .
Qq 2
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OP ZEKERE DAME , WELKE MU NAAR DEN PRJJS VAN HARE
SHAWL LIET RADEN .

is mij niet mooglijk, dan bij gisfen,
Den prijs van uwe fhawl to rain ;
Maar, waar ik minder in zou misfen,
Is die, waarop ze u kwam to flaan!
't

DE PODAGRIST EN ZJJN GENEESHEER .

De Podagrist.

Mijn,podagra heb ik to danken, naar ik gis,
Aan 't flechte water, dat bier is .

De Doctor .

Gij hebt gelijk, mijn vriend : want, om dit kwaad to ontgaan,
Zag men u wijn als water binnenflaan .
DE KOORD .

Wl at fehilderijental l

-- Dic blijkc een held to wezen,
Doch die mijn hart niet boeit, maar huiverend doetvreezen ;
Die koord om zijneu hals, (bet fchijnt een man van that)
Ei , zeg mij , zoo gij 't weet , waartoe toch dit fleraad '
'k Voldoe gereed aan uw verlangen :
,, Om hem in beeldc'nis op to hangen I"
BET OORDEEL DER MENSCHEN,

Len Rus kwam nit bet weld weerom,
Eli ftofce op zijne heldenftukken ;
Hoe, in ten' flag, zijn wakker heir
Tienduizend man voor 't zwaard deed bukken ;
Hoe hij-alleen een heel dozijn,
Als hoenders, in de pan mogt hakken ;
En hoe, toen leeftogt hem ontbrak,
Hem een fink menfchenvleesch , gebakken ,
Als 'c keurigst wildbraad had gefmaakc .
„ Foei!" riep men, „ wat barbaarfche zeden !
„ Een menfcheneter!" . . Ei, hoe dwaas!
Sprak onze held, (mij dunkt met reden) :
Eet Jlechts 66n' man - gy heet bdrbaar ;
Slagt duizenden --, men fticht u eenn altaar l

MEN GELWERK .
OPVOEDING EN VADERLAND SLIEFDE .

Vele verpligtingen hebben wij voorzeker in den kring,

waarin wij geplaatst zijn , to vervullen. Voor deze en
eene andere wereld is menige moeijelijke taak ons op de
fchouders gelegd . Te voldoen aan hetgeen de maatfchappij van ons , als hare leden , vordert ; to vol .
brengen , wat de hoogite zedewet van ons eischt , ziet
daar , wat wij , uit liefde voor bet hoogfte Wezen , uit
liefde voor onze medemenfchen , uit liefde voor ons zelven , op de verfchillende wegen , die tot onze beitemming leiden, to doen hebben . Maar to midden van al .
die kringen , waarin wij ons, ter vermeerdering van onze
tijdelijke welvaart , of tot Neil van anderen , of tot uitbreiding van verlichting , waarheid en deugd bewegen ,
is er geen belangrijker , geen edeler , geen aangenamer ,
dan de kring des huifelijken levens . Hij is die bloemhof van den echt, waarin zoo vele rozen ontluiken, die
eenmaal den tuin onzes levens moeten verfieren ; hij is
die akker , waarop bet goede zaad moet worden uitgeftrooid, en wiens bebouwing aan onze zorg is toevertrouwd. Opvoeding, opkweeking, vorming van geest
en hart, opwekking van edele beginfelen is bet dggwerk,
ons aanbevolen . Wij zien• ze om ons henen dartelen ,
de kleinen , die eens onze plaats zullen innemen ; en ,
zelven bet land, dat wij bewonen , den hand , then wij
bekleeden , beminnende , wenfchen wij niets vuriger, dan
dat zij regtgeaarde vaderlanders en verdienflelijke burgers
der maatfchappij zullen worden . Daarom , ouders, moet,
bij zoo vele lesfen, die gij hun voorhoudt, bij zoo vele
levensregelen, die gij hun ten gidfen geeft, de deugd der
vaderlandsliefde niet onderaan tan op de lijst dier eigenfchappen , welke bet menfchelijke hart en karakter
ten fieraad verftrekken . De aankweeking derzelven moet
b1ENG.ELW . 1839 . NO . 12 .
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in uw geheele plan van opvoeding ingeweven, opvoeding
en vaderlandsliefde moeten onaffcheidelijk met elkander
vereenigd zijn . Is die opvoeding gegrond op de voorfchriften van zedelijkheid en Godsdienst , dan zal ook
de opwekking der vaderlandsliefde bij dezelve door u niet
vergeten of verwaarloosd worden ; neen, gij zult het kinderlijke hart reeds vroeg ftemmen , om het vaderland ,
deszelfs bloei en welvaart to beminnen en to bevorderen . Het kan voorzeker in onze dagen niet genoeg gezegd worden , hoe noodzakelijk het is , der jeugd ware
en edele beginfelen van vaderlandsliefde in to boezemen .
Niet zulke beginfelen , welke zouden leiden, om uit blinde verkleefdheid aan het land, waarin wij geboren en
opgevoed werden , gehecht to zijn , of om , door een'
to ver gedrevenen nationalen hoogmoed , met verachting
op andere natien neder to zien . Zulks zoude , buiten
twijfel , onregtvaardigheden omtrent andere volken ver
oorzaken , en tot zulke twisten en wederregtelijke oorlogen voeren , die het welzijn van eigen en anderer vaderland ondermijnen zouden . Het zoude die kwalijkbegrepene vaderlandsliefde worden , waardoor verfchillende
volken der oudheid zich voor een groot gedeelte der
wereld eenmaal hoogst gevaarlijk hebben gemaakt . Neen !
vaderlandsliefde moet onze jeugd ingefcherpt worden uit
dat echt Christelijke beginfel, dat ons verplige, alles
aan to wenden , wat het welzijn onzer medeburgers ,
den bloei der maatfchappij en de inwendige orde van den
Staat bevorderen katr. Vooral moet men haar opmerkzaam maken op de voorregten , zoo wel burgerlijke als
godsdienftige, die het land, waarin zij woont, boven
andere landen geniet ; op al die takken van nijverheid ,
die , op geoorloofde wijze uitgebreid en vergroot, de
betrekking des lands tot andere natien verbeteren of bevestigen kunnen , en waardoor orde , inwendige voorfpoed en hoogfchatting van buiten aangekweekt en opgewekt worden . Een geest van ligtzinnigheid, van bedilzucht, van ontevredenheid en waanwijsheid overmeestert to ligt de jeugdige gemoederen ; onwetendheid en on-
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bezonnenheid fcherpen maar al to fpoedig den hekel, om
de inrigtingen van vaderland of Staat to bediilen . Wij
zien bet , helaas ! nog to veel in onze dagen , hoezeer
de verblinde jeugd, in naburige landen, er als 't ware
trotsch op is, zich to laten medeilepen in die vereenigingen , die de omverwerping van alle maatfchappelijke orde
ten doel hebben ; of zijn bet , om zoo to fpreken , niet
hier en daar kinderen, die de toongevers van opftand en
omwenteling willen zijn ? Waar geene vaste beginfelen
van regt en gezag, van Godsdienst en deugd aanwezig
zijn , daar is her hart gelijk de onbezette vesting , die ,
bij den eerften aanval , zonder flag of Root wordt ingenomen : de liefde tot bet vaderland moet uit zulke edele
beginfelen ontfpruiten , of bet is gedaan met rust, welvaart en gehoorzaamheid aan de beftaande wetten .
Ouders , die uwe kinderen vormen , hun verftand ontwikkelen, hen voor de menfchelijke zamenleving, voor
eene hoogere beftemming nuttig maken wilt, vergeet uwe
verpligtingen in dezen niet 1
In den huifelijken kring , waar deze als grondwet geeerbiedigd worden , zal de knaap reeds vroeg met de
gefchiedenis des vaderlands, met de bedrijven der helden,
die voor den roem en bet behoud van hetzelve ge$reden
hebben, worden bekend gemaakt . In de Nederlandfche
huisgezinnen zal bet niet ontbseken aan zoodanige leerzame en nuttige gefchriften voor de jeugd, waaruit zij,
door moederlijke teederheid geleid , door vaderlijke teregtwijzing voorgelicht, zoo vele heerlijke voorbeelden
van heldendeugd , moed en zelfopoffering zal leeren kennen. Het ware en groote doel , dat onze voorouders ,
wars van bet uitbazuinen hunner bedrijven , nit gevoel
van pligt voor oogen hadden, zal men haar voorhouden ; afkeer van dwingelandij, liefde voor vrijheid, niet
voor eene vrijheid, die regeringloosheid ten gevolge heeft,
maar voor eene vrijheid , die , anderer regten eerbiedigende , eigene inflellingen en voorregten hoogfchattende ,
Reeds onbelemmerd voorwaarts ftreeft, om bet goede
daar to f'ellen . Daar zal men reeds vroeg eerbied voor
Rr2
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wet en overheid den kinderen infcherpen ; daar zal bet
wijzen op naburen , die veel van woorden en beloften
verwachtten , en , door geestverhittende leeringen duizelig
gemaakt , van betere regeringsvormen en doeltreffender
wetgeving in hunne wijsheid droomden, doch die jammerlijk in hunne uitzigten werden teleurgeileld , gelukkig
kunnen werken , om de gehechtheid aan bet in bet vaderland beflaande goede to vermeerderen ; en hoezeer onder ons zoodanige geest van aanranding en miskenning
van rust en orde, en van brooddronkenheid niet heerscht
als elders , en die van zoo vele Europefche omwentelingen oorzaak was , zoo kan men toch niet ernf}ig genoeg
de nog onberaden jeugd waarfchuwen tegen al zulke openbare gefchriften of plaatfen , die zedelijkheid en Godsdienst uitroeijen , en waardoor bet welzijn des vaderlands
op bet fpel wordt gezet .
Het leeren hoogfchatten van eigene taal en letterkunde
zal , ter aankweeking van ware vaderlandsliefde, niet
worden verzuimd . De fchoonheid en rijkdom derzelve
zal der jeugd in zoo vele kostbare gefchriften , als onze
Dichters , Redenaars en Gefchiedfchrijvers geleverd hebben , worden aangewezen . Met den inhoud bekend ,
zal haar fmaak verfijnd en bet echte fchoonheidsgevoel
bij haar worden opgewekt ; en , zich niet latende bedwelmen door bet wonderlijke en vreemde, geheimzinnige
en onverftaanbare , en in bet verborgene zeden en deugd
ondermijnende en verpestende , dat van elders ons toeftroomt , zal onze jeugd die voortbrengfelen blijven waarderen , welke door alle tijden been den toets van waarheid en eenvoudigheid , dat is van fchoonheid en verhevenheid, dragen kunnen : door de begeerte naar bet vreemde en nieuwe gaat de voorkeur voor eigene zeden en
eigene letterkunde al zeer fpoedig verloren .
In de Nederlandfche huisgezinnen zal men vooral, niet
alleen met geestdrift , maar ook met godsdienftige dankbaarheid , die dagen gedenken en vieren , die voor bet
vaderland belangrijke uitkomften hebben opgeleverd . Met
de gefchiedenis van zulke dagen de jeugd bekend te ma-
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ken, oorzaken en gevolgen haar voor to ftellen , haar
to wijzen op de wonderdadige tusfchenkomst dier Voorzienigheid, die Haar beftuur zoo fchitterend in zoo vele
uitreddingen onzes vaderlands heeft doers kennen , zal
haar den grond doen op prijs ftellen , waar zulke tooneeleh van ftrijd, van opoffering, van zegepraal plaats
hadden ; daar zal hoogfchatting van den roem der voorvaderen en van de zegeningen, door hen den lande aangebragt, bet jeugdige gemoed vroegtijdig vervullen, en
onze kinderen , niet bedorven door begrippen en beginfels van wufte en ongodsdienflige naburen, zullen, door
geene herfenfchimmen misleid , of door magtfpreuken en
brommende taal opgewonden , niet aarzelen , om , ter
befcherming van haardftede en altaren, goederen en leven
veil to hebben .
In bet huisgezin moet de ware vaderlander worden
gevormd . Het is reeds gezegd : „ Men bemint niet,
men bemint ook bet vaderland niet , hetgeen men niet
kent ."- Kennis dus aan de bronnen van welvaart , van
volksvlijt, aan de pogingen tot uitbreiding van verlichting, onderwijs en befchaving, die in bet eigen vaderland vloeijen en aangewend worden, zal ook onzer jeugd
voordeelig kunnen zijn, om na to denken over bet loffelijk doel, waartoe dezielve beftaan of uitgebreid worden .
Dat bezit ons vaderland ; dat zijn onze inrigtingen ; dat
ziin de werkzaamheden en gedenkteekenen onzer natie .
Die gedachte , de ziel onzer kinderen , overtuigd van bet
heilzame en nuttige derzelven , vervullende , zal hen op
dezelve roem doen dragen , en bet vaderland, om derzelver beftaan en ganbrengend heil, doen beminnen . De
voortbrengfelen van eigen grond zullen bij voorkeur gewaardeerd worden , al misfen zij dam ook eenigermate
die eigenfchappen , die eene voor velen hoogst verderfelijke mode in flof en vorm van elders aanbiedt . De
flaaffche navolging van die gebiedfter, die uit bet rijk
der weelde hare wetten geeft, doet eindelijk niet alleen
eigene inrigtingen van vlijt en nijverheid minachten, duie
zende ingezetenen de middelen van beftaan ontrooven ,
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verdere volmaking van uitvindingen of aanxmoediging van
volksvlijt den bodem inilaan , maar met haar neemt de
jeugdige mensch al to zeer die ligtzinnigheid en losheid
van beginfelen aan , die bet yolk kenmerken , van hetwelk dat vreemde en foms befpottelijke ons to overvloedig toevloeit . Waarfchuwen wij er bij de opvoeding
onze kinderen ernftig tegen : bet is de eerfte fchrede ,
die niet zelden tot een zeer groot kwaad , tot verheffing
boven onzen ftand voert , en die, hoe fchitterend in bet
eerst , to dikwerf in blinkende ellende eindigt . Z66 ,
de waarde , den roem , den rijkdom des vaderlands leerende kennen , zal in de huisgezinnen ongemerkt toenemend volksgeluk bevorderd worden ; opgeblazenheid en
waanwijsheid zullen minder onze jeugd bezoedelen ; geen
beuzelpraat zal dan bedillen , geene bekrompenheid beflisfen, geene ontevredenheid opruijen, en de wijsheid
van zoo vele, naar ligchaam en ziel kleine en nietswaardige, betweters hare item niet verheffen daar, waar
bedaard overleg en fchrander beleid bet oordeel niet durven wagen .
Dat wij in de huisgezinnen dan onzen kinderen, door
eensgezindheid , door belangftelling in elkanders gelok ,
door huifelijke tevredenheid , voorbeelden geven , die naar
buiten , in de maatfchappij , heilzaam werken . Te vroeg
uit bet oog , op plaatfen , waar men de tnoederlijke raadgeving belacht , de vaderlijke vermaning in den wind
1laat, waar niets ter veredeling en leiding van den volksgeest gevonden wordt, dit legt den grond tot die vrijdenkerij in ftaatkunde en Godsdienst , welke de zaden
doet ontkiemen , waartiit de boom oprijst, wier vruchten
bitter en doodelijk zijn. Uitfpanningen ook ter opwekking van vaderjandsliefde zijn wij in de gelegenheid onzen kinderen to bezorgen . Of kan bet zien opvoeren
van zoo vele voortreffelijke tooneelltakken , waarin de
moed en trouw, de beradenheid en wijsheid onzer voorvaderen uitblinken , hiertoe niet medewerken ? Kunnen
zij de liefde voor den grond en voor den Vorst en zijn
Huis , wiens voorzaten zoo veel voor de vrijheid bn bet
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behoud van dezelve hebben aangewend , niet vermeerderen en veredel~n ? Niet zulke vertooningen, welke, gelijk wij in de hoofdzaak elders lazen, alleen dienstbaar
zijn s om het gezigt en het gehoor to ftreelen, of, wat
nog erger is, bet zedelijk gevoel to kwetfen, en losbandigheid en misdrijf, als van geen gewigt, ja zelfs
als behagelijk to doen befchouwen . Godsdienst en zedelijkheid alleen kunnen dezer verkeerdheid paal en perk
flellen . Zij zijn het, gelijk de voortreffelijke VAN A LP H E N zegt , die zorge dragen , dat de welfprekendheid
geene wilde vervoering voortbrenge , geene volksdrift ,
of volkswoede veroorzake ; dat dicht- en fchilderkunst
niet aan de LAYS s E N of P H R Y N E'S gewo zijn ;
maar eat alle kunftenaars hunnen wierook ontfteken op
het altaar der deugd.
Treffend is het denkbeeld, dat iij, die aan onze zorg
zijn toevertrouwd, eenmaal onze plaats zullen innemen .
Aan hen zal het verbleven zijn , mede fie werken tot
den bloei des vader'lands, tot de verlichtiing° en befcliaving van anderen . Hebben wij niet gezaaid, hoe zul'len
er dan vruchten gezien worden? En hoe zou het ons
niet grieven , waxen wij flechts eenigermate ingenomen
geweest met het goede, dat wij in ons vaderland zagen
en genoten , to laat to bemerken , dat een modegeest ,
eene to groote toegevendheid, oorzaak van ons verzuim
ware geweest , en dat wij de onzen die verpligtingen
niet hadden ingefcherpt, welke zij mOeten volbrengen,
om zelve, en met het vaderland, gelukkig to zijn . Zooer ooit veel van beefs afgehangen , thans voorzeker onbefchrijfelijk veel , daar men elders zoo flout de dierbaarfte belangen met voeten treedt , door valfchen roemzucht geprikkeld ; door dwaze begeerten verblind, inwendige beroerten aanregt , en het vuur van wanorde en
oproer alomme poogt to verfpreiden . Sterk werkt de
invloed van het voorbeeld . Dat dan dat voorbeeld onzer jeugd ten fpiegel verftrekke , waarin zij al het affchuwelijke der rampen en onheilen, uit ongeregeldheden
en menfchelijke hartstogten ontftaande , zich voor oogen
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gefleld zien , en bet zachte beeld van orde en vrede alter
oogen en harten inneme !
Opvoeding vorme den mensch tot een nuttig lid der
maatfchappij , ten zegen voor zichzelven , ten zegen voor
anderep . Vaderlandsliefde doe hem , als waardig burger
van den Staat, het vaderland met geestdrift beminnen ;
hoogachting voor hetzelve beziele hem , en betoone hij
met belangftelling en ijver . Bij de eerfle wordt de aankweeking der laatfte niet over bet hoofd gezien . Wij
zullen alzoo bet heerlijkst doel bereiken . Volkswelvaart
en voorfpoed zullen bevestigd worden en toenemen . Goede burgers en goede Christenen zullen de onderdanen
des Konings zijn , en bet laud onzer vaderen , den grond,
ons door zoo vele herinneringen , voorregten en weldaden
heilig , zullen wij , in eene gehoorzame , zedelijke , vaderlandlievende jeugd, een fterker bolwerk fchenken,
dan vesting en legermagt vermogen ; want bet onzinnig
vriiheidsgefchreeaw, door eigenbelangzoekers en ontevredenen aangeheven, zal beantwoord worden door de
taal van orde , wet en regt ; de pogingen tot omwenteling zullen fchipbreuk lijden op de kracht , flandvastig
heid en volharding van welgezinde burgers, die weten,
dat miskenning van eigene waarde de voorbode van overheerfching is ; terwijl regeringloosheid, de bron van alle
onheilen, bet graf van alle deugden, bet hoofd zal flooten tegen eene jeugdige en krachtige geestontwikkeling,
die , geene andere wet eerbiedigende dan die van Godsdienst en zedelijkheid, met goed en bloed behouden wil,
wat den naam en den roem , den voorfpoed en den bloei
van yolk en Staat verhoogen en duurzaam maken kan .
Mogten deze vlugtige aanmerkingen , in bet belang
der jeugd en des vaderlands ter ne6rgefleld , voor ouders,
opvoeders en kinderen eenig nut ftichten, en de eerllen
vooral indachtig blijven aan bet fchoone gezegde van den
verlichten en godsdrenfligen V A N A L P H E N : Daar is
geen tijd , geen goud , geene moeite zoo wdl befleed ,
als die tot vorming van bet opkomend geflacht in huisgezinnen en fcholen wordt aangewend . Godsdienst en.
ftaatkunde beide zeggen dit eenftemmig .
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den 7. October 1838 woonde ik, in den Kraton
van Z. H. den Keizer van Sourakarta , eene plegtigheid
bij, waarvan ik alleen ter voldoening der nieuwsgierigheid van hen, die zulks nimmer gezien hebben , eene
befchrijving beproeve .
In den namiddag van then dag , ten half vier ure ,
begaf ik mij , onder bet geleide van den Refident aan bet
Hof van Sourakarta, die de goedheid had mij hiertoe
uit to noodigen, en in gezelfchap van den Adfiftent Refident en eenigen der voornaarnile militaire en civiele in .
gezetenen der clad, naar den Kraton .
Dit gebouw gaat men des daags binnen door verfcheidene poorten van inlandfche bouworde , die op eenigen
afftand van elkander geplaatst zijn ; terwijl men gewoonlijk des avonds een' anderen weg neemt , welke tusfchen
twee hooge, fterke muren heenloopt . Beide ingangen
komen nit op een groot binnenplein , op welks achtergrond zich het eigenlijke woonhuis van den Keizer, in
Europefchen fmaak gebouwd, verheft, offchoon bet door
eene menigte kleinere gebouwen voor bet oog verborgen
is . Midden op dit middenplein ftaat eene Pondoppo,
wier roode zoldering met goudverwige ftrepen doorfneden is,, en in wier midden eene glazen kroon van bij .
zondere grootte is opgehangen . Dit was de plaats , waar
de plegtigheid , de voltrekking van bet hurvelijk van twee
Prinfen van bet Keizerlijk huis , met name A R I A T
Mo D J o en N O U T O N A T M O D J O, gebeuren moest .
Aan bet eene einde derzelve zat de Keizer op eene foort
van breede tabouret, met roode zijde overtrokken . Z . H .
was, naar Javaanfche wijze , gekleed met een good gebloemd zijden baaitje met juweelen knoopen , en een
Solofche Kdjin of Sarong . Onder bet baaitje vertoonde
zich eene foort van wit vest , mede met juweelen knoopjes bezet . Op de linkerborst droeg hij de Kommandeursorde, en om den pals derzelver juweel . Op bet hoofd
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had hij een zwart, glimmend, gewoon Javaansch mutsje,
in de gedaante van den bol van een' Europefchen hoed,
met breed gouddraad op de naden verfierd, terwijl zdjn
haar glad naar achteren gekamd en daarin een' knoop ,
met paars lint gellrikt, vereenigd was . Aan de bloote
voeten droeg hij rood fluweelen muilen , waarop een
paauw met gouddraad geftikt was . Naast hem, aan
zijne regterhand , fond , op een klein tabouretje met
franje ., zijne gouden firie- doos, met een rood zijden
kleedje . overdekt . Achter hem fond, in een voetftuk,
een poefaka - lans , ( d . i . eene erfelgrke laps) met goud
gemonteerd', waarnaast drie vrouwelijke bedienden op den
grond gehurkt zaten, van welke de eene ziin fchild hield
en de andere zijn' degen . De derde was ,een vrouwelijke dwerg van een rerugftootend voorkomen , die op
dat oogenblik geen bepaalde dienst to verrigten had.
Aan 's Keizers linkertland zat de Refrdent , en op de
linker rij foelen zaten de Kroonprins in het hofcostuum
(d . i. het bovenlijf geheel naakt) en de Oom van den
Keizer , benevens nog twee Prinfen . Achter deze rij
floelen zaten zes Pangherans (Prinfen) op den grond
gehurkt , met de beenen under het lijf geflagen, mede
in' hofgewaad, met mutsjes van de boven befchrevene
gedaante, doch wit gekleurd, op het hoofd . Op de
regter rij foelen zat de onafhankelijke Prins , P R A N 6
W E D O N O , in Kolonels montering, en voorts de Europefche militaire en civiele ingezetenen van Sourakarta, boven genaemd . Achter deze rij fond nog cene rij
f oelen , , waarop onder anderen de Broeder Van PRANG
W E D'O N O, de Majoor der Huzaren, Prins s o 1a R i o
MATARAM, en deRitmeester RADEEN HAAS-POBM O- D I E- V I N G R A T, benevens een Luitenant van bet
legioen van P R A N G W E D O N O, gezeten waren . Links
achterwaarts van den Keizer zat een driehonderdtal vrouwen, mede in hofkleeding, d . i . de armen en fchouders
bloot , op den grond gehurkt . Schuins-regts van Z . H.
itonden twee corpfen muzikanten , het eene in Turkfche
kleeding, en eene Conipagnie van Z . H` . eigene folda-
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ten, gekleed naar de wijze der oude Oostindifche Compagnie - foldaten , met uitzondering van den hoofddoek
en de Sarong, die zij alien, van cene grootgebloemde
kleur, over hunne montering omgeflagen hadden . Hunne
handgrepen en exercitien waren mede die van de zoo
even genoemde foldaten der Oostindifche Compagnie .
Na verloop van een uur verfcheen de Hoogepriester,
verzeld van vier Priesters en de twee vorftelijke bruidegoms, en hurkten op verren afftand van den Keizer neder. Op een' wenk van Z . H. kropen zij alien eenige
fchreden nader ; op een' tweeden wenk weder nader ; op
een' derden weder, tot dat zij aan de twee trappen van
de Pondoppo gekomen waren . Toen riep de Keizer bun
toe : Sela mat malaikum ! (heil zij ulieden !) waarvan
de laatfte klank door de Pries ;ters herhaald werd. Daarop wenkte de Keizer weder , en weder , en nog eens ,
tot dat zij aan zijne voeten gekomen waren . Toen zette
zich (op een' wenk van Z . H .) de Hoogepriester dwars
voor den Keizer nader op bet tapijt , dat aan deszelfs
voeten lag, met de beenen onder bet lijf geflagen . Dezelfde beweging deed de eerfte bruidegom, Prins A R I A T
MOD J'E , in eene tegenovergeftelde rigting , zoodat hij
regt over den Hoogepriester zat . Toen boog de Hoogepriester zich voor den Keizer , de handen tegen elkander plaatfende, die tot bet aangezigt omboog heffende
en weder latende zinken , en vervolgens een oogenblik
de regterhand des bruidegoms tusfchen zijne beide banden gekomen hebbende , begon hij bet trouwformulier
der Mahomedaanfche kerk uit to fpreken , en gaf daarna
den huwelijkszegen in de volgende bewoordingen : „ 0
„ God ! vereenig bet nieuwe paar door den band des
„ huwelijks, gelijk gij bet water met den dauw veree„ nigt ; want Gij , o liefderijke God! fchenkt uwe liefde
„ aan degenen, die U beminnen ." Daarop deed de
Hoogepriester eenige vragen, die door den bruidegom
beantwoord werden, en na afloop hiervan deed een tweede Priester nog eene korte aanfpraak of zegenwensch .
Voorts den bruidegoms door hunnen Vader , den Print
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l o M A T A R A M, de Kris afgenomen. zijnde , (omdat de Keizer niet door een gewapend man mag aangeraakt worden) trok de Keizer zijn' regtervoet uit de
muil , en boog zich de bruidegom ter aarde , om then ,
onder aan de voetzool , ten teeken van eerbied en gehoorzaamheid, to kusfen . Dit kusfen duurde verfcheidene feconden , en toen opftaande, bood hij , op een,'
wenk des Keizers , de hand aan den Refident , en , den
kris terug ontvangende , vertrok hij op dezelfde eerbiedige wijze , als hij gekomen was . Met den tweeden
bruidegom werden dezelfde vormen van priesterlijke inzegening en ceremoniele gebruiken in acht genomen .
Beide hadden een wit hoog mutsje op het hoofd , het
haar langs den rug in twee ftrengen gevlochten , een'
goudgeftikten pantalon , een fraaije Solofche Sarong met
bevalligen zwier om de lenden, eene gele zijde fjerp met
nefrhangende ftrikken om de middel , en een' met brillanten omzetten kris rusfchen de fjerp ingeftoken . Het
naakte bovenlijf was met eene foort van lichtgele verw
beftreken . -- Een zonderling gebruik is het , dat bij
deze geheele plegtigheid de bruiden niet tegenwoordig
zijn , en dus niets van 's Priesters zegen en vermaning
wegdragen . - Toen nu alles afgeloopen was , vertrokken de Priesters , en ftonden wij op , om den Keizer
geluk to wenfchen , die daarvoor met een' handdruk bedankte. Weder gezeten zijnde, werd er roode en witte
wijn ingefcbonken , en ftelde de Refident de gezondheid
van den Keizer in , waarop door het gefchut van den
Kraton en het geweervuur van bovengemelde Compagnie
een faluut gegeven werd, terwijl de muzikanten zich bij
afwisfeling lieten hooren . Dit faluut werd herhaald,
toen de Keizer de gezondheid inftelde van den Refident,
en nog eens , toen deze de gezondheid dronk der twee
Keizerinnen . Daarop gaven wij den Keizer de hand,
en verlieten den Kraton . Den ganfchen middag duurden
de eerefchoten voort, en des avonds kwam de eerfte
bruidegom met zijne bruid , begeleid door eenige Prinfen
en eene menigte bedienden , waaraan zich een talrijke
A R
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volkshoop , van brandende fakkels voorzien , aanfloot ,
bij den Refident een ilaatfiebezoek afleggen . De bruid
was niet fchoon uitgevallen . Klein, mager, met hooge,
puntige , geelgeverwde fchouders , armen en bovenlijf ,
en in hare prachtige Sarong als verwrongen , het voorhoofd van het onbevallige aangezigt met breede zwarte
flrepen, als ne6rhangende franje, befchilderd, de oogen
ftijf op den grond gevestigd , zonder die to mogen opflaan, (dewijl dit de zedigheid eener bruid naar Javaanfche zeden verbiedt) had zij geene de minfle bekoorlijkheid , toen zij uit haren rijk met goud verfierden Tandoe
(draagfloel) in de gaierij verfcheen . Na verloop van een
kwartier uurs eindigde het bezoek, en vertrok het jonge
paar naar de woning van den Rijksbeftuurder, alwaar
eene groote inlandfche partij de plegtigheid van den dag
befloot , en waar de bruid gedurende vijf dagen , volgens gebruik , moest verblijven , om daarna aan haren
echtgenoot to worden overgegeven .
Batavia , 1839 .

T

S . J . B U D D I N G H,

Theol. Dr. en Predikant to

Batavia .

OUVRARD, DE GROOTE LEVERANCIER .

erwijl men de meer edeldenkende mannen in de Franfche revolutie, hoe dwalend ook de begrippen van fominigen mogen geweest zijn , hun leven met geestdrift op
het fpel ziet zetten , om de flaatsbeginfelen , welke zij
voorflonden, to doen zegevieren, of de grenzen van hun
land tegen den vijand van buiten to verdedigen , doet
zich van den anderen karat, gedurende die omwenteling,
eene klasfe van lieden aan ons op , die in den grooten
worflelkamp niets anders zagen dan een middel , om
fneller rijk to worden . Terwijl al verder een D A N T 0 N,
DESMOULINS, CARN0T en hunne waardige medeflanders al hunne heerschzuchtige of eergierige blikken
op de zaal der Conventie gerigt hielden , - terwijl de
natie den hongersnood en het bankroet nabij was , en
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aan de legers niets anders meer overbleef ., dan het befluit , om , des noods, in de verdediging huns vaderlands
to fterven , - was de beurs de verzamelplaats van lieden , die op de ellende hunner medemenfchen fpeculeerden
en door derzelver verarming rijk werden . Velen hunner
gingen , wel is waar , in de algemeene verwarring ten
onder , maar anderen overleefden dezelve , tevens met
hunne daarin verkregene fchatten . Onder deze laatften
was een der merkwaardigften de beruchte o U V R A R D,
die zich later als leverancier of aannemer tijdens N A P oL E o N en na de restauratie on4erfcheidde . Deze man
heeft , eenige jaren geleden , zijne levensbefchrijving in
het light gegeven , en uit eerie , ons under het oog gekomene , uitvoerige opgave betrekkelijk dat werk ontlee .
nen wij de volgende belangrijke daadzaken .
0 U V R A R D was de zoon eens eigenaars van groote
papiermalens aan de grenzen van Bretagne en Poitou.
Bij het uitbarften der omwenteling voorzag zijne fchranderheid , dat eene ontzettende vermeerdering van papierbehoefte een der zekerfte gevolgen van dezen ftaatkundigen ftrijd moest wezen , en hij begon dus zijne loopbaan , met al het papier , dat door een aantal papierfabrijken in de laatstvorige twee jaren vervaardigd was ,
op to koopen . Eene overmatige winst was het loon dezer fpeculatie , en nu begaf o u v R A R D rich naar Parqrs , waar hij eenige jaren lang in de hoogfte revolutionaire kringen verkeerde . B 0 N A P A R T .P, was een zijner
kennisfen, en van hem verh4alt hij de volgende anecdote : Een decreet van her Committd van Algemeen
Welzijn had aan ieder' officier in active dienst zoo veel
laken toegekend , als tot eene uniform vereischt werd .
BON A P A R T E kwam ook op , om zijn aandeel to halen, maar werd door den gevolmagtigden Commisfaris
afgewezen , onder voorwendfel dat zijne brigade thans
niet bij de voorhoede fond. Hij wendde zich hierop
tot Madame T A L L I E N, welke hem eenen aanbevelingsbrief gaf aan den beambte , then de zaak betrof, en ,
met dit fchrijven voorzien , meldde de man , die weldra
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het lot van Europa regelen zou , zich andermaal aan ,
en ontving nu zoo veel laken, als noodig was om zich
het habit et culotte d'unifor9ne to laten maken . Bij deze
anecdote moet men echter herinneren , dat er destijds to
Parijs aan bijna al de behoeften en gerijfelijkheden des
levens gebrek was , en dat dus B O N A P A R T E's angftige poging , om aan een' rok en broek to geraken ,
nog geen bewijs was van volftrekte armoede .
Ten tijde toen het Directoire aangefteld werd, had
O U V R A R D reeds een groot vermogen verzameld, en
was dus in ftaat, om aan de Regering eene fom van
tien millioenen francs to leenen . Daarasn was toe to
fchrijven , dat hij voor het Directoire partij koos , en
B O N A P A RT E'S heerschzuchtige ontwerpen , na deszelfs terugkomst uit Egypte, niet begunft}gde . Maar
de val dier Regering was niet to verhinderen . Op den
ochtend van den 18 Brumaire hield O U V R A R D bij
het ontbijt.
B A R R A S, den prefiderenden Directeur,
De tafel was voor dertig gasten gedekt, want zoo velen
kwamen er gewoonlijk bijeen ; maar op then ochtend
bleven al de plaatfen onbezet . O U V R A R D en B A RR A S zaten , juist niet in de beste luim , bij elkander ,
toen T A L L R Y R A N D binnentrad en van laatstgemelden
zijn ontflag verzocht , hetgeen hem ook terftond verleend
werd. Weinige dagen daarna wendde zich B o N A P A R T E
tot O U V R A R D om een voorfchot van twaalf millioenen
francs . In plaats van hierin to bewilligen , wilde deze
weten, hoe het met de tien millioenen (fond , welke h j
aan het Directoire geleend had . Het gevolg hiervaii
was, dat hij een deel dier fom verloor, en dat er, wegens zijne leverantien ten dienfte der Marine, een onderzoek tegen hem ingefteld werd . Bij deze gelegenheid
vernam men , hoe hoog zijn vermogen geftegen was
het ging de fom van negenentwintig millioenen francs to
boven . Overigens was hij , offchoon een uitgemaakte
geldwolf, in het huifelijke en gezellige leven niets minder dan een gierigaard . Op zijn landgoed to Raincy
hield hij open tafel , onverfchillig of hij er tegenwoordig
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was of niet , en gaf er de fchitterendfte feesten . Hier
werd hij door eenige der aanmerkelijkfte perfonen van
den tijd , onder anderen , in den korten vrede van 1802,
door Lord E R S K I N E en F o x, bezocht . De vervolgingen , aan welke hij van den leant der Regering van
B 0 N A P A R T E blootftond , verhinderden niet , dat men
groote zaken met hem deed . In het jaar 1800 nam hij
de leverantien voor de armee van Marengo op zich , en
in 1802 , toen er gebrek aan koorn ontftond, kreeg hij
den last, om eene groote hoeveelheid daarvan in to
voeren. In 1803 nam hij op nieuw de leverantien voor
de Marine, voor eenen tijd van zes jaren, op zich . In
het volgende jaar verfchafte hij eene aanzienlijke leening,
en terftond daarop werd hij door B 0 N A P A R T E naar
Madrid gezonden, om over het fubfidie van 62 millioenen francs , hetwelk Spanje aan Frankr!Vk betalen moest,
to onderhandelen .
Uit de Spaanfche fchatkist geld to krijgen, was men
reeds voor een' gezant eene gansch niet gemakkelijke
taak, en het eerfte antwoord van den Spaanfchen Minister op O U V R A R D'S voordragt verdient opmerking , als
de beknoptfte formule , waarmede men zich van zulke
vorderingen ontflaan kan : „ Mijnheer, wij hebben den
besten wil , maar bezitten geen duit ." De Heer o uV R A R D evenwel , die overal naar gunftige gelegenheden, om geld to verdienen , uitzag , befloot, in hot land
voor eigene rekening zaken to doen . Hij voerde , in
eenen tijd van groote droogte , eene ontzaggelijke hoeveelheid tarwe in , deed voorflagen tot leeningen , tot
kanalen en andere publieke werken , en eens fcheen het
zelfs alsof hij voornemens was geheel Spanje to koopen .
Hij nam , voor eene reeks van jaren , de leverantie van
alle fcheeps- en krijgsbehoeften van den Staat op zich ,
en floot met Koning K A R E L IV , voor den geheelen
handel van deszelfs Zuid-flmerikaanfche kolonien, eenen
koop , van welken het voordeel tusfchen zijne Katholijke
Majefteit en den leverancier gedeeld moest worden . Dit
ontwerp , waarvan 0 U V R A R D in zijne Memoires als
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een acte fans exemple fpreekt , „ als de grootfte comemercidle en politieke ondememing, welke immer bedacht
of beproefd geworden is ," werd door een decrees van
N A P o L E o N in de geboorte verftikt . Tot zijne verdediging zegt 0 U V R A R D , dat de uitvoering van dit project Spanjes krachten gewekt , en her eenigermate in
that gefteld zou hebben , om aan den van wege de
Franlche Regering gedanen voorflag to voldoen . Maar
s o N A P A R T E - vertrouwde geenen leverancier ; alien met
elkander hield hij hen voor plunderaars, en, over auV R A R D'S plan verbitterd, deed hij hem gevangen nemen en to Sainte Pelagie in hechtenis zetten . Van dezen iijd of bragt onze fpeculant, verfcheidene jaren lang,
zijnen meesten t1jd in de gevangenis door ; maar hij verloor daarbij niets van zijn ontzaggelijk vermogen, en
werd ook, even als to voren, in groote zaken gebruikt.
S o N A P A R T E en deszelfs Regering haatten hem uit
den grond van bun hart, maar konden hem niet ontberen . Derhalve liet men hem bij onderfcheidene gelegenheden een weinig vrijheid . In her begin des jaars 1812,
toen to Parijs met betrekking tot her aanfchaffen van
voorraad eenige zwarigheden ontftonden, kwam de Baron P A S Q U I E R, destijds Prefekt van Policie, bij hem
in zijnen kerker, om daarover raad bij hem in to nemen,
en terftond daarna rigtte o u V R A R D uit de gevangenis
eene Memorie aan den Keizer over de verzorging der
armee bij den op handen zijnden Rusffchen veldtogt, en
bood aan , om , onder zekere voorwaarden , de leverantien op zich to nemen, In dit gefchrift voorfpelde hij
de nadeelen en gevaren, welke uit N A P o L E o N's plan ,
om „den oorlog van den oorlog to laten leven ," dat
is overal vrije proviand to nemen , ontftaan moesten .
In eenige zamenkomilen, welke hij, nog als gevangene,
met den Keizer had, poogde hij dezen van de gegrondheid zijner meening to overtuigen , doch vruchteloos .
In October 1813 kwam de Hertog van Rovigo (s A V AR Y) bij o U V R A R D in Sainte Pelagie , en hood hem
zijne vrijheid aan , onder voorwaarde , dat hij een nieuw
AIENGELW . 1839 . N0 . 12 .
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finantieflelfel onderfleunen zou . Deze aanbieding wren
hij van de hand, en kort daarna, toen de Geatt ;eerden
naderden, werd hij op vrije voeten gefleld .
Het geld is geen aanhanger van deze of gene flaatkundige ftelfels of dynastic n . Zoodra de BOURBONS
in Frankrgk herfteld waren , floeg o U V R A R D hun een
plan van finantie voor, waaraan men bet oor begon to
leenen , toen B O N A P A R T E van Elba terugkeerde . Deze knoopte terflond onderhandelingen aan met den rijken
man , dien hij in Sainte Pelagde als gevangene had achtergelaten. 0 U V R A R D liet zich overhalen , om, tegen
een aantal nieuwe renten , vijftig millioenen francs to
leveren . Hoe ver deze zaak gevorderd was , toen de
flag van Waterloo voorviel , weten wlj niet ; maar bij
de terugkomst van den geflagen' Keizer naar Part's,
toen deze zich gedwongen zag affland to doen en Frankrijk to verlaten, bad hlj o U v R A a D om eene groote
fom in Zuid - 4merikaansch papier,, waartegen hij hem
z1jne perfoonlijke goederen en die zijner familie tot onderpand aanbood . O U v R A R D voelde, hoe onzeker
dit was, en weigerde de leening . Hij weigerde zelfs
een aantal kisten in bewaring to nemen, welke de gevallen Keizer in vertrouwde handen wenschte to laten .
Dit alles is echter geen bewijs van gebrek aan dankbaarheid in onzen fpeculant ; want NAPOLEON had
hem nooit anders behandeld dan als een' fchelm, wiens
geld men nu en dan goed gebruiken kon , doch dien
men zonder fchroom kon opfluiten , kwellen en met
fcheldwoorden overhoopen .
Nadat hij de verwarringen van bet tijdsgewricht gelukkig doorgeworfleld was, deed O U V R A R D den
B o u R B o N s gewigtige dienflen . Verfcheidene jaren lang
was hij de hoofdonderhandelaar aller ftaatsleeningen
in din woord, de R O T H S C H I L D van Frankrzjk 1
Toen de Franfche armee onder den Hertog VAN A NG O U L 6 M z naar Spanje trok, had men de behoorlijke
voorzorgen tot proviandering der troepen niet genomen .
0 U V R A R D , wien de toefland des legers in dit opzigt
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bekend was , beyond zich juist to Bayonne , toen de armee toebereidfelen maakte , om over de Bidasfoa to gaan .
Alles was in verwarring ; er waren geene rations, geen
fourrage, geene magazijnen, geene vervoermiddelen aanwezig. Het liet zich aanzien , dat er drie maanden zouden moeten verloopen, om den vereischten voorraad bijeen to kunnen brengen . Koorn was er voor tien dagen
tijds , maar geene molens of builzeven , om bet tot meet
to maken ; ook ovens noch bakkers . De artillerie had
noch paarden noch voerlieden . Nook was er voor
den Heer O U V R A R D eene gunftiger gelegenheid geweest, om zijne bekwaamheid to toonen . Reeds op den
eeriten dag zijner aankomst deed de F ertog VAN A NG O U L e M E hem bij zich komen, en verlangde van hem,
dat hij de gezamenlijke leverantien voor de behoeften
der armee op haren togs zou op zich nemen . 0 UV R A R D bewilligde hierin , daar hij , zoo als hij zegt ,
bet vertrouwen koesterde, dat men met geld ook in vijands land voorraad bijeen zou kunnen brengen . Wij
willen de maatregelen , welke hij tot dit oogmerk bij de
hand nam , zoo veel mogelijk met zijne eigene woordbn
opgeven .
Naauwelijks was bet contract geteekend , of de armee
ontving bevel , over de Bidasfoa to gaan , terwijl o uV R A RD'S leverantien eerst vier dagen later beginners
moesten . „ Den eerften dag leefden de troepen zoo goed
of kwaad zij konden, hetgeen niet zonder nood en moeite
in zijn werk ging ; de maatregelen der regeringsagenten
gaven geenen hoogen dunk van hunne bekwaamheden ,
en bij de armee vertoonde zich reeds ontevredenheid .
Den tweeden dag ontveinsde niemand meer zijne bezorgd .
heid. Generaal T E R L E T was naauwelijks in ftaat , om
voor de weinige artilleriepaarden , welke hij bezat , voeder aan to fchaffen . De foldaten fpraken in hunne bivouaks overluid van den flechten toeftand der zaken, en
de oude troepen , die vroeger reeds in bet Schiereiland
gediend hadden , zeiden ronduit : „ Zoo is dan Spanje
altijd onze ondergang geweest en zal bet blijven ! Dan
Ss 2
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zijn wij nu weder nogflechtsd agintvje
dige land, en reeds hebben wij to eten noch to drinken !"
„ Thans bevonden wij ons to Tolofa - des anderen
daags zouden de leverantien beginnen . De krijgsraad
vergaderde ; ik werd ontboden , en men vroeg mij
„ Waar zijn uwe magazijnen - welke hulpbronnen hebt
gij ?" - „ Morgen zal de armee hare geregelde leveringen erlan&en ." - „ Wij moeten , voor het tweede
korps , Lien dagen proviand in eens hebben ." - „ Morgen zal het tweede korps voor Lien dagen van proviand
voorzien zijn ." -- „ Goed ; maar wij hebben meer dan
bloote beloften noodig. Waar zijn uwe magazijnen ,
uwe depdts ?" Ik weigerde hierop to antwoorden, omdat ik wist , dat men in mijne maatregelen geen vertrouwen gefteld zou hebben . De Raad adjourneerde zich ,
kwam weder bijeen, adjourneerde zich andermaal, en
vergaderde op nieuw .
„ Ik had to Tolofa alle regeringsbeambten zaamgeroepen, de priesters , de kooplieden , kortom alle perfonen
van invloed en vermogen . „ Mijne Heeren ," zeide ik
tot hen , „ooze armeu is bier ; zij wil op uwe kosten
niet levee ; maar ]even moet zij, dit begrijpt gij : helpt
mij den troepen heden proviand to verfchaffen , opdat
zij u morgen het uwe niet wegnemen . Wij hebben
brood, vleesch , groenten , voeder , paarden , wagens
noodig . Gijlieden Rent uw land en deszelfs hulpbronnen ; fnelt allerw egen in den omtrek , en deelt dit aan
uwe bloedverwanten, uwe vrienden, aan ieder, then gij
ziet of ontmoet , mede . Alles , wat gebragt wordt , zal
ik op ftaanden voet in klinkende munt betalen . Ik zal
nog meer doen ; voor alles , wat mij morgen vroeg ,
v66r acht ure , gebragt wordt , zal ik de tiendubbele
waarde voldoen , de negendubbele voor alles , wat v66r
negen ure komt ; de achtdubbele voor hetgeen er v66r
tien ure is , en zoo vervolgens . Hier is voor alles geld
vooruit ; en nu , fpoedt u en verliest geen tijd!"
,, Men Ran er zich op verlaten , dat de menfchen hun
eigen belang nooit verzuimen zullen . V66r zonsopgang
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van den volgenden dag waren de toppen der heuvels met
menfchen van alien ouderdom en beider kunne bedekt ,
die wedijverden om den hoogflen prijs to verdienen .
Evenwel gebeurde er een voorval , waarop ik niet gerekend had . De foldaten, die to ongeduldig waren om
hunne rations of to wachten, vielen over dezen hoop
been , eer hij mijne magazijnen bereiken konde, en plunderden hem uit . Alles fcheen verloren . De bodren
kwamen tot mij geloopen : „Monfieur, ik was er v66r
acht ure ; maar zij hebben mij mijne goederen afgenomen ." - ,, Hoe veel waren zij waard ?" -- „ Zoo
veel ." - „ Goed , bier is bet geld ; haalt meer ; als
gi"a wederkomt , zult gij niet meer geplunderd wordend'
Kortom , de armee werd volkomen voorzien . Dit ftelfel
heeft mij in den beginne veel gekost ; maar fpoedig was
bet algemeen bekend , dat wij alies en daarenboven zeer
goed betaalden . Dus kwamen er waren van alle kanten,
en naar mate de voorraad overvloedig werd, vielen ook
de prijzen ."
Uit dit enkele voorbeeld ziet men , hoe veel fchranderheid de Heer o U V R A R D bezat , en hoe zijn ontzaggelijk vermogen misfchien flier z66 wederregtelijk verkregen kan zijn , als bet wel fchijnt . Zijn leven verfchaft
een opmerkelijk bewijs van den invioed, then geld op
de menfchelijke aangelegenheden nitoefent, en van bet
gewigt , hetwelk bet aan diegenen bijzet, die bet in groote hoeveelheden bezitten . 0 U V R A R D werd door B oN A P A R T E bijna als een misdadiger behandeld , en desniettegenilaande dwong zijn vermogen niet alleeti de eerfle
Ministers van den Keizer , maar den Keizer zelven , om
tot zijnen raad en bijfland hunne toeviugt to nemen .
Tevens echter zien wij hieruit , hoe men de bezitter van
onmetelijke rijkdommen zijn en als zoodanig de gewigtigfle rol in de wereld kan fpelen , zonder zooveel achting to genieten als menigen arme to beurt valt .
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LETS OVER Ii$T QPENBAAA EN SWSSELIJK LEVEN DEER TUkUN .

(Fragment uit bet Reisverhaal van Or

V I CT 0 A

MO&PURGo.)

Een zeer laakbaar misbruik is her volflagen gebrek aan op
voedingg b4j de Turkfche vrouw. Eene Turkfche vrouw . die
lezen en fchrjjven kan, wordt voor een wonder gehouden .
De arme vrouwen betnoeijen zich met haar huikhouden ; maar
zij , did beset gefetd zija, flellen er eene eer in, om hair
geheel; lezen In eene volffirekte ledlgbeld door to brengen .
Her is echter onwear, dat zlj een goed gedeelte van den dag
aan de zorg voor haar toilet befteden . De overdreven fmaak,
dien men vermeent dat zij voor welrlekendeoii n of wateren
hebben, is bloot eene dichterlijke vinding. De Oosterfche
vrouwen flapee geheel gekleed, en zijn vreemd van die vet .
wisfeling van toilet, die to Londen en to Parijt de fatfoenlijke vrouwen zoo zeer bezig houdt . Haar hoofd is altijd
gedekc door eene kleine roode muts ; terwijl zij bet haar
Reeds in kleine trosfen zamenfnoeren . Hair opfchik Is fomtijds fchiteerend en kostbaar, , maar de mode oefent noch op
den vorm dot kleederen, noch op de foort der ftoffen eenigen
invloed uk
Wt. Wanneer zij uftgaan, zijn zlj gedekt door ten
feredjte, ewe feort van marvel met molawen, want z# *zich
gebeel in kunnen wikkelen, en die de gan rehe getlalte be .
dekr . De aanzienlijke vrouwen ouderfcheideo zich alleen
door de fijnheid der cachemirs en door de hoeveelheid edele
gefteenten, waarmede zij zich, meet kwistig dan met fnsak,
opfieren ; maar aan haar toilet zelve befteden zij over her
algemeen toch zeer weinig tijd . Behalve de oogenblikken ,
die zij aan eenig tapljtwerk, waarin zij uitmunten, toewijden, brengen de aanzienlijke vrouwen verfcheldene wren van
den dog door, uirgeftrekt op hare divans of fofa`s, minneilederefl ziogende, begeleid door bet eentoonige geluld vaa
de mandoret barer haven ! Her overige van den tijd befteden
ziJ nun bet bad, son de wandeling, of san bezoeken .
Ik zal niet fpreken van de badplegtigheid, die voor de
jonge Turkinnen plaats beefs den dag v66r de bruiloft : verfchillende reizigers hebben reeds hiervan gewag gemaakt .
Tot dezelve worden de ouders en nabeftaanden toegelaten,
en de herinnering er van blijft onuitwischbaar in bet geheugen
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der vrouw gegrift . Deze plegtigheid set hat zegel op hare
Intrede In de wereld . De Turkfche vrouwen, die wij ge
woonlijk
k ale arme kloosrerlingen beklagen, hebben bet gent
eener volkomene vrijheid ; zjj gain eileen ul;, of ter naan .
wernood vergezeld van eene onde vrouw, die veeleer als
eene volgiler den als eene opzlgtfter kan worden aungemerkt ;
zij doorkruifen de itraten, wandelen buiten, bezoeken de
winkels , en dikwijls oolc de ivijken , die door de Europeanen
worden bewoond ; to Konfiaatinopel ziet men haar menigmnlen
den Bosphorus met Europeers, of Aaya's, overvaren, zonder
dat hierop door den Mvzelman eenige aasmerking wordt gemaakcJ Slechts de vrouwen uit de Keizerlijke Harems en
van den Grootvizir zij*, de eenige, die niet zonder een ge .
ielde van gefoedenen nitgaan ; de andere genieten inderdead
de onbtpaaidite vrijheid.
Dikwijls gain de 4urkfche vronwen gezamenlijk eene fe .
milie bats hare 'kennis bezoeken, De putijen, jewboach genaamd, duten ilecbta *&n dig in den winter ; meat zij ver.
menigvuldigen zicb zees dikma'als in den zomer, wanneer zij
op her land zijn . De uittogt gelijkt geheel east eene rein .
Des morgenr verlaten de vronwen bare Isuinea met gebeel
bear gain, de munnen ultgezonderd ; zip zijn vergezeld van
een' rroep rpelers en zangers . De grootite haraetijkheld
heerscht bij de ontvangst, to de siren verviiegen order bet
genot van den disch, den dana en de muzi:jk . Het Is onnoodig to zeggen, dit de heernn van bet bnis van doze ver .
eenigingen zijn • nirgefloten . tens, zonder gezien re kunnen
worden, weonde ik zulk een feat NJ, Wwar eehter veel
plaits had, dat met betamelijtbeld en got& aeden ftrijdlg wag .
Men heeft gezegd en herhaald ,, dat de Yurbfche vtouwen
geene Godadlenst hebbea : dIt is eene grove dwaling. Hoe.
wel zij Met gewoon zijn de Moskden to bezoeken, is boar
eehter de toegang niet verboden . ZIj dean verfeheldene malen op den dag hare gebeden, even geltjk de manners . Zij
kebben zoo wtl regt op de eeuwige belooningen, als zij
bedrelgd worden met de vreefelijke ftaraffen der hel, en de
onferfelijkheld is bi} haar een weigevestigd gegoof . Order
de roerende opfchriften, die op de graffteden der Muzelmannen to vinden zijn , kies ik er een , dat her aangevoerde be .
vestigen zal . Dit opfchrift words gevonden op bet groote
kerkhof to Pera, en bet is van een' man, die her op de
grafzerk zijner vrouw beitelen bet ; „Haar ligchaam is bier,

600

OPENBAAR EN HUISELIJH LEVEN

maar hare ziel in den kernel . Dierbare vrouw, mogt gil
mijne hour! (*)ojz1jn' in de gewescen der gelukzaligheid l'
Eene andere daatl, voor walker echtheid ik iafa, getuigt,
hoe naauwgezet de Muzetman is in her htruden en doers zijner
gebeden : Eene gehuwde vrouw ging op zekeren tijd baren
beminde, diem zij ceederlijk lief bad, to Kon/Amwftinopel bezoe .
ken . (De Koran veroorloofc de podygaanie of veelwijveaij,)
De jonge man, gewoon aan deze bezoeken, fond zeer verwonderd, dat zij zijne liefkozingen afwees, en vroeg hair
deswege de reden . , Mijn vriend," zeide zij, „ bet uur is
verloopen, en bet moet mij niet onmegdlijk gemaakc wordent,
mijne avondgebeden ce doen, die bij mij vddr miles gaam"
Wit ik van her bijzonder leven der Trken gezegd heb,
geeft llecbts eene flaauwe fchets van hunne zeden . Er blijfc
mij over, van bun openbaar levee lets to zeggen, hetwelk
nog eenige belangrijke opmerkingen ken aan de hand geven .
Her beginfel van gelijkileid itraalr in Trks1e in alle handelingen, in alle vermaken, in alle gewoonten Moor . De Godsdiensr verpligt den Muxetman , de baden to gebauiken. Hint
verdwijnen alte rangen ; de kruijer en de arme Raya itasn met
de aanzienlijkite perfonen gelijk. Die her eerst kowt, words
bet eerst gehalpen ; voor alien heeft men dezeifde zorg en
oplettendheid . Bij her be(taan tier Janitfaren zoude ledere
openbare daad van geweld, door hen gepleegd, its helligfchennis zijn aantgemerkt geworden,
Na de bares tome de koftij . Daarb ;j verdwijnen ook ale
rangen en onderfcbeidingen . Men dient op die plaatfen niets
anders voor, den de koffij en de pijp. De prjjs is dezelfde
voor at de komenden . Aan seder, die inkomt, van walk
een raqg bij wezen moge, biedt de jongen, den zoodanigen
vrieudejgk groetende, eene pijp map . De ineredende vergeec
niat, de nanwezigen to groecen . Men groet hem nlet dadelijk
cerug ; maar de gewoonte brengt made, dat elk der aanwezigen Enlks in bet bijzonder doet, en dat zulks door den
nieuwaangekomenen aan seder afzonderlijk words beantwoord.
p e grootite ftllte beerscha onophoudelijk op deze plaatfen,
en zoo at eenige gefprekken worden aangeknoopt, gefchiedc
bet met zachte item, daar niemand zijnen buurman zoude
(*) Bij de Mahomedanen een der 72 jonkvrouwen, wier
jengd en fchoonheid nimmer verwelken , en die in her Pa .
radijs de geloovigen beloonen . Vert .
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durven hinderen . Somtijds doen eenige Boheeinfche zangers
zich hooren , hunne minneliederen of riddergevallen nit de
historie der Ddrd - Beys, magtige leenheeren van Kldin-Axle,
aanheffende. Op andere tijden verhaleu openbare vertellers
de daden van Kalifs , of van roemrijke en weldadige Sultans ;
terwijl anderen, ter gelegenheid van de avondtijden van Mamaran, de groote daden en wonderen van den Profeet verhalen .
De baden en de kofftj , ziedaar de voornaamfle uitfpanning
der Muzelmannen . Ik moet echter van een ander vermaak
gewagen , dat als eene fchande voor bet Oosren en als eene
plug voor vele familien kan worden aangemerkt ; bet is de
dams der Kioschtds . De Kioschtds zijn danfers , wier baardeleas gelaat, wier lange en .gekrulde hairen, wier onkulfehe
manleren en wellustig leven aan geene fekfe elgen moest zijn .
De Godsdienst verbant ze, de wet flraft ze, de zedelijkheid
brandmerkt ze ; maar bet zedebederf befchermt en beloonc
ze. Zij leven bij troepen, en bewonen bekende wijken . ZIIj
warden fomtijds in paleizen toegelaten , om doorluchtige gasten en grooten to vermaken, en geven zich beurtelings aan
de walgelikite denfen en i'chandelijkfte vertooningen over .
Het Is wear, de vrouwen zijn nimmer hierbij tegenwoordig ;
maar words de openbare zedelijkbeid toch niet gekwbitt door
deze onceerende vermakelijkheden , die zich Met alleen binnen
de men der paleizen bepetken, mace die de openbkre piaatfen en krulswegen voor bun tooneel uitkiezen?
BU die cafereel van bet openbare leven der Muzelmannen
moat ik de godsdienfllge gebrulken niet vergeten . Op bet
geluld van den Muerz%jn (*) begeven zich , gelijk men weet,
de geloovigen near de Moskden . Vddr zij binnentreden,
moeten zij twit de wgsfching overgaan . Te midden van bet
koor, v66r den cempel, bevindt zich eene prachcige marmeren fontein, gewoonlljk van digs geboomte omringd . Een
opfehrifz in den fleen herinnert aan den vromen Richter . Om
zicb to houden aan de voorfchrifcen van den Koran, pntten
de Muzelmannen bet water nit de fontein, gieten bet .op bet
hoofd, over de handen en voeren, en zuiveren de onreinhe- .
(*) Heilige roeper, die zich dagelijks vijfmaal op de Mi .
nerets of torens der Moskden vertoont, om de Muzelmannen
ace bet gebed to berlnleren . Voyage de u o n c a s , T . 2.
p . 183 . Pert.
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den van bet ligchaam . Zij , die door wtoegingen des geese.
tens zich verontrust gevoclen, gieten warier op de handen,
en laten bet tangs de ellebogen loopen, uitende, met beronw
over hunne zonden, tot driemaal toe de woorden : Tote-estafer-A11ah ; woorden, die geheel met bet ; Ftoraui, Domino,
miferere mei, overeenflemmen . De formaliteit der tvesfebing
voibragezijnde,gandeglovigeni deMoskd,enfchikn
ken zich tot bet gebed , in ftille aandacht en overpeinzingen
verzonken . De tempels zijn- met geen enkel fieraad verrijkt.
Alleenlijk herinneren Arabesken, op de atnren gefebilderd,
aan de voorfchriften van den Koran . Eene hoogte, waarop
de Priester zich bevindt, verbeft zich san bet einde van bet
gebouw, san de ijde, die near Mekka uittEiet ; eenige law .
pen zljn ann her gewelf opgehangen, en tapijten of matter
bedekken de vloerfeenen . Hier, geiijk op de openbare pleatfen, zijn heeren en Haven, rijken en armen ondereen gemeagd : er zijn noch banken, noch eergeftoeleen . De lmax
betreedt den ftoel, legt een vers van den Koran uit, en predlkt, in eene korte toefpraak, de zedelijkheid en de liefdadigbeld, in den naam van den almagtigen God . De leerrede
geeindigd zijnde, keert de priester near de hoogte rerug, rigs :
bet aangezigt near bet Oosten, en begint bet gebed ; ht telt
de eigenfchappen God&, zijne bevelen en barmbartigheden
op , en knielt neder voor de malegelt van den Allerhoogften .
Met hate vallen de geloovigen op hot aangezigt, lovende
den Heer en zegenende zijnen Profeet . De plegtigheid is
nu geeindigd ; de geloovigen verlaten met opgewektheid den
tempel, en geven humne aalmoezen san de grijsaards en verminkten, die hen in bet voorpartast van het heiligdom afwachten .
1k beu snenigmaal bij deze godedienetplegtigheden tegen .
woordig geweest, en ik moet bekennen, do oaBe kerken
mg zelden znlk eon indrukwekkend tooneel hebben opgele .
vend . De Mazelmannen hebben geene heilige dagen ; datmii
zeggen, zij hebben geen dog, waarop de arbeid bun verbo .
den is . De Vrijdag is bun feestdag ; maar de geloovigen,
die denzelven wenfchen to vieren, ztjn ales gehouden den
om de middaggebeden in de Moskden bij to wonen . Hat
overage van de week is hum deze verrigting niet als eon pligt
opgel gd, en bet is geno g, wan e r zij to hun e t driel
mul daags bet gebed opzenden. De vromen gum eeamatd
near de Moskd en bidden vijfmaal ; met bet krieken van den
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dal , des middags, ten drie ure , des avonds , en een uur
us bet ondergaan der zon .

(Het vervalg en A t hierna.)
LEN BLZOLK

B$ DE TOONEELBUNSTE NARLSSL RAC4t$L
TE PARIJS.

r zijn kuaitenaars en geletterde manner, die nook sets
ondernemen, zonder zich van recommandaticn to voorzien .
It voor mil heb nooit venl van zulke nanbevelingen gehou .
den. Twee naauwe vrlenden recomtnanderen elkander zelden
eenen derde, en koopmansaaubevelingen zijn flechis voor bet
gemeen, dat nih reeds ge$reeld geveelt, wanneer bet tot
een iniddagmati geaoodlgd wordt. Dock Mj, die er ran r
ftreefc, om de kennis van eenig knnftenaar of ander manvaa
verdienfte to maken, en flechts eenigc mensclrkunds sin ten
befchaafd voorkotnen psart, behoeft voorzeker zoodanige
aanbevelingen Met. Zoo bidden mij verfeheidene hnisvrienden van Aameffrils It A e * s: L iangebaden , mij ate hanr vao r
to 1 elleo ; terwiji tt mij verzekerden, dat bet In Seenen
deele moeijeliyk was, op sulk cone ioljze, en In boedaaig . .
beid alit lecterkundige of journalist, toegang tot hair to ver-.
wervear Na eerige raawkeariger ingewontten betigten zag
ik eehter het'tegeadee ; hieryan in, en befloot nu op mijne
eigene hand eene pogibg to doen, om de zwai lgheden to
overwinnen, dear de proeve, zoo zij a2 niet gelukie, toeh
voorzeker der tnoeire wel weird was . Er zijn lieden, die
zicb met grooefpraak op de vrlendfcbap van voortreffelijke
mannen beroemen, en die, wanneer men hen bij bet woord
vat, moeten blozen. Treurig Is bet, dat men zelfs onder
kitnitensars zulke lieden aantreft ; mar inzonderbeid Is zulkt
bet geval bij eenige dagbladfchr1jvers van ondergefe'b ktee
rang, dk van tile uitftekende mannen in wetenfchap en kutrar
*Is van gemeenzame boezemvrienden fpreken, en sick fcchnfl
bouden, zoodra men usat bet huisnommer dier balsvriendur
vzaagt . (*)
El

(4) Was t daze uitval van den, zoo 'cfchijitt, door zulke
verzekeringen to lees geffelden fchrijver oak mIsIhhen op
degenen, welke hij hierboven ale huisvrienden van P,9ejufr
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Ik maakte mij dos op weg, om de woning van Mejuffer
nit to vinden . De portier van den fchouwburg,
dacht ik, zal bet wet bet best weten ; dock ook deze bedroog zich in zijne opgaaf, want federt zij 20,000 francs bezoldiging en twee maanden verlof heeft, die er hier nog
40,000 francs bij opbrengen , woont zij niet meer in de Rue
TraverfiPre, maar in bet Pasfage Vero - dat N°. 33 . Eindelijk I dacht ik , toen ik de plaacs bereikt had, en trok vol
verwachting aan de fchel . Eene magere, maar zeer zindelijk
gekleede vrouw opende de deur . „ Wit is UEd . begeerter'
- Is 't mogelljk I dacht ik , die vraagt ook nog ! Ondertnsfchen, antwgorden moest ik. „ Ik tom nit Dultschland,"
hernam 1k, „ waar men veel van Mejuffer R A C H E L fpreekt."
- „ fir ben bare moeder," viel zij mij, met eene neiging,
In de rede . - Dit was reeds een goed teeken .
„ UEd .
fpreekt Duitsch," ging zij, zelve Fransch blijvende fpreken,
voort ; „ kom dan morgen ten vier ore bier, en fpreek met
den Papa, want die is blijde als hif eent Dultsch kin pra.
ten." - ,, En UEd . , Madame?" hernam 1 k In bet Duitsch .
- „ Och , !It fpreek bet flechc ." -- Ann deze weinige
woorden had !it de Elzasferin berkend . Er zljn zekere provinclale accenten, welke men Dimmer vergeet . Gaarne zoude ik haar reeds tert'ond gezegd hebben, dat wlj landsileden
waren ; maar die genoegen bield lk nog voor haar In petco .
1k glng been, en verzuimde des anderen daags bet opgegeven our alec. Men riep den Papa ; een klein, mager mannetje, met fijne Joodfche trekken . Wat doe ik met den vader, dachc ik , wanneer ik de dochter nlec to zien krijg ;
doch misfchien Is hij de brug, om tot haar to geraken .
Derhalve befloot ik, mij hem aangenaam to maken ; met een'
druppel bonig toch vangt men meer vliegen dan met een geheel vat vol aziju, en, wat nog bet beste is, ook wespen
en horzels laten er zich mede vangen . Wij geraakten dus In
gefprek . De man fpreekt Duitsch , dat is waar , maar niet
veel beter dan zijne vrouw ; men hoort echter, dar bhp in
Duitscbland geweest is,, en zich vroeger vrij vlug van de
tail bediend moet hebben . - „ UEd . tonic regtftreeks nit
Duitschland ?" - ,, Ja, Mijnheer ! Wel is waar, (peel fit
RA C H E L

u E L heefc voorgetteld ? De zaak zelve is intusfchen
oak bier to lande, zelfs in gedrukte reisverhalen, Diet geheel onbekend . Vert.
R .e C
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aldaar geene eerite rol ; doch daar lk Fransch fpreek en

Duitsch fchrijf, kon ik de vrienden uwer dochter misfchien
een genoegen doen, wanneer lk haar een weinig naauwkeu .
riger mogt doen kennen ;' - ,, Inderdaad, UEd . fcheenmij
al aanitonds toe, een Duitfche letterkundige to zijn . Hoe
dikwijls hebben niet de Duitfche tijdfchrifcen reeds herhaald,
dat mijne dochter eene Jodin is I" - De uitdrukking ver .
baasde mij . , Is dat dan eene fchande ?" hernam ik ; ,, ik
dacht bet tegendeel ." - „ Het is geene fchande," hernam
hij ; ,, en evenwel verzeker ik u, dat, zoo lk in Duitschdlan
gebleven ware, hetwelk ik arm en ellendig, maar met
dat al ongaarne vertiet, mijne dochter nu nog eene in de
herbergen rondgaande harpfpeeltter geweest zou zijn, en zuiks
enkel omdat zij eene Jodin is :' -- , Gij doer den Duitfchers onregt ," zeide ik ; „ ook daar worden talenten er .
kend ." - ,, 0 laat ons daarvan zwijgen . Ik verzeker u,
dat ik even zoo veel talent tot een' toolteelkunfenaar gehad
heb Os mijne dochter, en ware bet Fransch mijne moed r,
teal, zoo zou de wereld zich niet verwonderen , dat de
dochter van Heer A B R A H A M F E L I X zoo goed declameert .
Wit ook de dagbladen bier mogen fchrijven, geloof berntet ;
ik heb mine dochter opgevoed, ik heb bear onderwijs gegeven en haar tot deze loopbaan bellemd ." - „ Dit alles
geloof ik gaarne, maar - kan men haar Met fpreken?" -„ Neen." - Dic neen drong mij diep in de ziel .- „Mijne
dochter heeft zeer veel bezigheid," gang hij voort ; „ daarenboven fpreekt zij zeer weinig ; haar geheele leven is meer
near binnen gekeerd , denkend ; ter naauwernood geeft zij
ancwoord . De menfchen zeggen, bet is bedeesdheid , beperktheid ; ik weet, wat bet is , want juist zoo ben ik ge .
weest. Maar ik was een arme drommel, zonder kundigheden, en een joodsch koopman ; zoo heb ik wel praten moeten leeren . Voor bet overage , Ileeren ontvangt zij in bet
geheel niet, en bet minst van alien zou zij bet journalisten
doen ." - Ik poogde nu eene andere fnaar sin ce roeren . ,, Is UEd . een geboren Duitfcher?" vroeg ik. - „ Neen,
ik ben een Elzasfer ." - „ Even zoo als UEd . vrouw ." ,, Hoe kunt ge dit weten ?" - ,, Omdat ik ook een El.
zasfer ben ." - „ Dus," zeide hij met plotfelinge verbazing, want lk had een' joodfchen tongval laten hooren,
„ dus zijn wij landsiieden en . . .?" - „ Nu ja, en .Toden ." -- Bet fcheen alsof hij vrijer adem fchepte. Dit be .
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viel mij niet . „ Voor de vuist gefproken, vervolgde 1k,
„ bet komt mij voor , alsof ghj de Dultrehe Christenen vreest.
l k ben een Jood, dot is wear ; maar in mijne gronditetlingen
ben ik eer Christen don Josd, en zoo bet woord doopen of
bekeeren niet beftond, zou ik reeds long then nasm Wet meer
voeren, offchoon hk then nimmer verloochenen zat en er
zeifs trotsch op ben ." -- „ Ja, thans wag bet misfchien
in Duitschland anders zijn, maar in mijn' tijd. . . ." Hierop
verhaalde hij mij zijne levensgefchiedenis en die zijner dochter .
Heer F E L t x, zoo beet hij , en inderdaad als vader kin
hij zich gelukkig noemen, reisde, nadat hij een Joodsch
meisje uit Gerst, bij Straatsburg, gehuwd had, nit den Elass near Duitschland. Van bet eene oord near bet andere
geworpen, vond bij eindelijk to Leitershaufen, Wet ver van
Heilbron, een rustpunt, wear ht als onderwijzer in eenige
Joodfche huisgezinnen zijn brood verdiende . Te Frankfort
nam hij eene proef, om ala Acteur bet tooneel ce becreden ;
bij ward er, zonder dat men hem gehoor verleenen wilde,r
nitgelagcben, ja zeifs, om zoo to fpreken, de dtur uicge .
worpen . Te Stutgard bejegende men hem vriendelijker,
loch mtrkte tan, dot z#jne ulefpraak to Joodsch was. „ De
toorn maakte mij razend," zeide hij. „ Wet moest ik nu
beginnen `I Daar ik eene vrij goede item had, werd ik voor .
%anger, beeatenfnijder en onderwijaer ce gelijk . In mijne
verbittering verwisfelde lk fomwijlen bet eene beroep met
bet andere, en hk geloof hk heb osfen onderwezen en kinders als vee behandeld . Toen ik buisvader werd, was mij
deze broodwinning niet toereikend meer ; lk wilde koopman
worden . l k had mij zoo zeer San Duitschland gewend, dat
ik aan Frankri/k niet meet dachc ; dock toen de Franfchen
geflagen werden en NAPOLEON wljken moest, vreesde 1k
in mijne domheid, dat ik no een Duitfcher zou moeten worden, en vlood kort daarop weder near den Elzas . Mljne
vrouw was destijds hoogzwanger van RACHEL ; fit had geen
fou in den zak, en wist er ook geen to verdienen . lit kwam
to Mumpf aan, een dorp, dat thins cot Zwitferland behoort, maar cOen onder den Elzas geteld werd . Dear werd
RACHEL, bet wonderbare meisje, geboren. Dit gebeurde
joist op den Joodfchen vastenavond, op then dog, roan E sv H E R geheel hear yolk ult de moorddadige handen van H A% A N redde ;- Mademoifelle C L A i R o N is ook op dienzelfden dog geboren . Van eenen Oostenrijkfchen odicier won
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ik ettelijke francs, en met dit geld redde ik miju pasgeboren
kind . -- Ik reisde vervolgens near Parijs, begon eenen
kleinen handel, en won mijn brood, zoo goed bet gain w it .
de . Toen R A C H E L vijf jaren oud was , ging zij zeer dik..
w1jis peinzend In de kamer op en near . „ Zie eens," zelde
ik menigmaal tot hare moeder, „ gang en hooding van dit
kind ; bet heeft cock lets zeer zonderlings ." Reeds toenmeals befloot ik, haar aan bet tooneel ce wijden, vooral
dear zij eene welluidende heldere item had en buitengewoon
veel gevoel aan den dig legde . Opmerkelijk is bet, dat zij
nooit een woord Duitsch fprak, offchoon ik en bare moeder
bet fpraken . Zij verilaat bet ; maar nooit kon ik er hear
toe brengen, zich van die tail to bedienen, en coen zij vijf
jaren oud was, leerde zig mij goed Fransch fpreken en plaagde mij met mijn Duirech accent . In haar aebtfte jaar toonde
zij reeds veel declamatorisch talent . Dear Ik gedurig op
reis was, kon ik mij niet veel met hare opvoedingbemoeijen,
en ook beweerde zij, dat zij zich alleen opvoeden kon . Wit
de dagbladen over dit tijdvak nit bet leven van mijne dochcer verhaald hebben, is gelogen . Zij zong, wel is wear,
big de harp, gedurende mijue aenhoudende afwezigheid ; maar
van haar elide jaar was zij reeds in eene kostfehool . Zij
gaf overigens In dit opzlgc weinig om hare Idermeesters noch
om mij ; zij fief mij preken, zweeg, en deed war zij wilde . (*) In hair veertiende jaar was zij reeds een groot
meisje, en in bet vijftiende fpeelde zij In den fchouwburg
do Gymnafs, - maar Ilechts nit nood, want genegenheid
bad zij fechts voor bet trenrfpel .
Na dit gefprek herhaaide ik mijn verzoek, om bear to mogen zien ; maar Heer F E L I X , offchoon haar vader, durfde
mij dit met geene zekerbeld beloven ; Met zoo zeer dot RA.
c H E L to trotach is , maar omdat zij ulec gearne bezoeken
ontvangt , en in 'bet gewone gefprek zoo bedeesd is als een
kind. Nogtans befcheidde hij mij tegen den volgenden dag .
Toen lk kwam , floeg hij mij eene wandeling in de Champs
Edyf'ees voor . „ Mijne dochter," zeide hij mij onder weg,
,, beeft zich heden geergerd en ontvangt niemand ." - Aha,
dacht 1k, zij ergert zich reeds ; zij is verloren . -- Hierop
vernam ik, dat zekere Graaf zijne koets met vier paarden
(') Dit ltrookc kwalijk met de vroegere grootfpraak van
den Papa . Pert.
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en drie knechts gezonden had, om haar en hare moeder tot
bet doen van een toertje in bet Bois de Boulogne of to halen .
Aldaar gekomen, kreeg E A C H E L bet rijtuig van Mademoifelle M A R s in bet gezigt ; zij beval den koetfier, fterker aan
to rijden, wijl zij haar groetetr wilde ; doch Mile MARS,
die bet merkte en niet door R A C H E L gegroet wilde wezen ,
gaf aan Karen koetfier hetzelfde bevel . Het werd een wedloop , waardig door de pen van eenen H o M E R u s befchreven
to worden! Beide rijtuigen werden door meer den honderd
cabriolets met jonge Heeren gevolgd, die nieuwsgierig waren , den uitflag van den Jkampitrijd to zien . RACHEL'S
koetfier was op bet punt om de zege to behalen, toen de
equipudje van Mademoifelle M A FL S eenen zijweg Infloeg en
R A C H E L langzaam eti vol fpijt naar huts reed . Jufvrouw
MARS, namelijk, is jaloersch op de zegepralen van RACHEL ; want, coen zij zelve outings fpeelde, waren er ter
naauwernood 500 menfcben in de zeal . Ondertusfchen doet
bet de jonge Actrice leed, dot de oude kunscheldin zich zoo
trotsch jegens haar gedraagt ; en juist dit ftrekt haar tot eer.
Den volgenden dog, eindelijk, zou ik bet geluk hebben,
de kunftenares to zien . Haar vader ging haar halen, en zij
kwam, doch flechts om zijnentwille . Ik had ook zijne eigeniiefde en ijdelheid in bet fpel pogen to brengen . „ Ben
vader," bad ik hem gezegd, „ behoeft immers maar to fpreken, en de dochter, hoe groot zij ook is, moec gehoorzamen ." - Terwijl ik alleen in de kamer was, dacht ik onwillekeurig aan de Lady in Kabaal en Liefde, bij welke F E RD I N A N D op last zijns waders een bezoek aflegt . Bijna zou
1k haar in den Reek gelaten hebben , coen zij verfcheen . Op
mijne kamer had ik reeds domme zinfneden genoeg gefmeed,
met welke ik bear wilde aanfpreken ; b . v. dere : Mademoi-

felle, fi votre carps Emit ausfs grand que votre talent, Paris
roes ferait trop etroit, en andere van gelljke waarde ; maar

toen ik haar zag, was ik zoo ontroerd, dat ik haar naauwelijks danken kon . Ik zal deze gelegenheid waarnemen om
haar of to fchilderen, dear ons kort gerprek voor mededeeling to onbeduidend was ; offchoon zij zich verheugde, coen
ik haar vertelde, dot men in Duitschland zoo veelvuldig van
haar fpreekt . „ Papa m'a dit Men des chofes de 1' .r111emagne," zeide zij. Offchoon nu Men des chafes in bet Fransch
veal goeds beteekent, zoo moest 1k, die mij terfond her .
Reld had , met dat al glimlagchen, want voor eenen Duit-
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fc,ier blijfc Let altijd dubbeizinnig . - R A C H E L is van
middelbare geflalte, maar flank en men zou bijna zeggen poetisch gevormd . In haren gang ligt werkelijk lets geheimzin .
pigs, eene tooverkrachc, voor welke ik geenen naam weet,
of bet moest die van de Gratien der Ouden wezen . (*) In
hare wezenstrekken gelijkt zij naar Karen vader. Haar gezigt is mager , haar neus eenigzins Lang, maar fraai gevormd,
haar oog zwart maar zacht, haar haar mede zwart, maar
hare wenkbraauwen lichter dan bet haar . De geheele R AC H E L herkent men aan Karen mond , en aan de wijs , waarop zij bet hoofd draagt . Haar mond mag niet fchoon genoemd worden ; integendeel heeft hij iets Joodsch ; maar in
de golvende linien dezer lippen fpeelt een lachje, dat onbefchrijfelijk is . Het is echter meer fpot dan hartelijkbeid .
Men kan bet haar aanzien , dat zij een kind der natuur is en
geene geleerde vorming bezit . Zij leeft meer innerlijk dan
uitwendig, fpreekt weinig, merkt veel op, maar bezit ook
weinige of zoo goed als geene verkregene kundigheden . Daar
men zich bier overal k la Rachel kleedt, zoo veroorloof ik
mij , voor de Duitfche vrouwen , haar toilet to fchilderen .
R A C H E L draagt gewoonlijk een zwart , of zijden of flu .
weelen kleed . Haar haar is glad gekapt , en op haar voorhoofd glinflert eene ferroniPre, die in bet madden een' diamant heeft . Op de borst draagt zij fleeds gene roos ; de
hats is vrij . Zoo kleedt zij zich ook , wanneer zij op foirees
verfchijnt . En nu een woord over R A C H E L de tooneelkunilenares .
In de eerfle plaats doen zich twee vragen op : Waarin
ligt hare voortreffelijkheid ? en : Zou R A C H E L , ZOO zij
eene Duitfche ware, eene even groote kunflenares wezen?
Misfchien kan de beantwoording der eerfle vraag ook voor
de tweede gelden.
It A C H E L'S verdienflen beftaan in hare onvergelijkelijke
uitfpraak en declamatie , en voorts in de fchakeringen der
toonbuiging en in de contrasten , welke zij daardoor to weeg
brengt .
Men moet weten , hoe onbegrijpelijk dit fchijne , dat on .
(*) Welke majefleit vooral de Ouden oordeelden in den
gang gelegen to zijn, blijkt uit eene menigte hunner uitdruk .
kingen . Men denke flechts aan bet Divzim incedo regina,
bet vera incesfu patuit Dea van v t R o r L r v s, enz. Vert .
MENGELW. 1839 . NO . 12.
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der een millioen Franfchen naauwelijks een eenige geacht
words als model eener goede uitfpraak to kunnen gelden .
RACHEL is de uitverkorene onder 32 millioenen, die een
Fransch vers onberispelijk kan opzeggen . Fen voorbeeld,
hoe naijverig de Franfchen omtrent hunne uitfpraak zijn,
moge hier zijne plaats vinden . Den 28 Februarij gaf men
Esther, waarin R A C H E L voor de eerl' e meal optrad, B E A UV A L LET , die de rol van Haman fpeelde, moest bet volgende vers reciteren
Malheureux j'ai fervi de hdraut a fa gloire .

Het publiek meende in den beginne, dat bet hdros zijn
moest : bet ware mogelijk geweest . (*) Dear nu in dat geval niet een t maar een s op de volgende vokaal moest overklinken, ontitond er plotfeling zuik een iluiten, kloppen en
flampen, cat de Acteur niet verder fpreken kon . Wee hem,
zoo hij mis gehad had! Maar nn verhieven zich eenige
ftemmen uit bet parterre en riepen : C'est juste, c'est hdraut
et non hdros," en op ftaanden VOCt moest B E A U V A L L E T
de pasfage herhalen . RACHEL fpreekt de verzen zoo
zacht uit, en doet daarbij met zoo veel kieschheid elken
bijklank der woorden uitkomen, dat de op zijne taal zoo
trotfche Franschrnan in verrukking ultroept : Voila du franfais! en tranen van vreugde fchreit .
De tweede bijzonderheid , welke haar eigen is , is de wijs,
waarop zij bare fpraak als fchaduwt . R A C 11 E L doet dit
volgens een haar aangeboren fchoonheidsgevoel . PLATO
kon haar als bewijsgrond voor de ingefchapene denkbeeiden
bijbrengen . Korroni, met elk barer woorden fchildert zij .
Zij ademt, als 'c ware, de phrafe aan, doer den coon traps .
wijs klimmen, drijft dien, met eene wegflepende kracht,
welke men bij bet zwakke meisje niet als mogelijk onderfteld zou hebben, tot bet lioogfie toppunt, en laat then dan
plotfeling tot eene hartverfcheuret:de diepte vallen, zoo dat
den toehoorder eene ruling door de ziel gaat . Hierin onderfcheidr zij zich van de overige Franfche Acteurs, die at
hunne kunst in bet regelmatig zwellen en dalen der item
(*) Het ware onzin geweest . De Anecdote kan due nog
als voorbeeld van icts anders dienen, dan van den naijver
der Franfchen op eene juiste uitfpraak hunner teal . Pert .
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doen beftaan . R A C H E L fchreeuwt niet ; zij is Deeds eenvoudig ; haar opzeggen gelijkt naar de Duitfche wijze, en
is, zoo als wij zeggen, naif-gemoedelijk, maar toch niet
hartelijk , want altijd zweefc zij in eenen kring van ironie,
steeds in bet midden tusfchen licht en duister . Woedt zij,
zoo gilt zij niet ; eene inwendig bedwongene, gedempte iem
klinkt dan als her geluid van eene echo ; bet geheele meisje,
zoo aanvallig her was, verandert in eene furie, maar in g ee .
n e wild woedende , want een hoog gevoel van fmaak en
kunst doer haar eene zekere kalmte vasthouden, en hoe verre
zij de hartstogtelijkheid ook drijft, nimmer overdrijft zij,
Voorts legt zij ook in de woorden een' zekeren coon, en
geeft aan dezelve eene beteekenis , waaraan de toefchouwers
in bet geheel niet gedacht hadden . In eene barer rollen koint
driemaal achter elkander her woord : Rome, Rome, Rome
enfrn ! voor. Nu moet men R A C H E L dit vets hooren zeggen . Al hare voorgangfters deden bij elk Rome de Dem rijzen ; R A C H E L pier . Rome fpreekt zij Derk, Rome herhaalt
zij met half gefmoorde item , en her derde , Rome enfin ! met
eene als verpletterende fatyre, die onbefchrijfelijk is . Men
zal naauwelijks gelooven , dat zij dit driemaal heeft moeten
herhalen . War baat bet? Al laat men her haar tienmaal
herhalen, njemand doer her haar toch na .
Alles zaamgenomen, blijkt ontegenzeggelijk, dat RACHEL
een Genie van den eerien rang is, en desniettegenftaande
zou zij in Duitschland geen' zoo grooten opgang maken ;
want in de eerie plaats telt haar Fransch voor zeer veel
mede, en in de tweede is Paris de eenige Dad, die eene
glorie om den kunftenaar weeft .
Her kan , geloof ik , buitenslands niet geheel onbelangrijk
zijn, to hooren, hoe men bier, aan her Thedtre francais,
queue maakt , om R A C H E L to zien . 1k had , door gunst
van haren vader, een logebillet gekregen, om Esther bij to
wonen . Her zij onkunde , bet zij galanterie , ik frond bet
aan eene Dame af, en befloot queue to maken . Ten drie
ure moest men reeds op de plaats zijn, en ten half zeven
ging de kas open . Onder bet portaal van den fchouwburg
words men drie aan drie ingeperkt en opgefloten . De gang
heeft voor 500 menfchen plaats . Men v erdeelt de queue in
eigenlijke queue, in tote do la queue, en queue de la queue .
De tete of her vooreind der queue vormen gewoonlijk arme
drommels ; deze Daan tot vijf ure, en geven aisdan hunne
Tt 2

ULZ

EEN BEZOEK BU DE TOONEELKUNSTENARE3SR RACHEL .

plants voor een of twee francs over . Langs de queue ftaan
munlelpale Garden ; voor elk, die intreedt , moet een ander
uictreden . Denk echter niet, dat men er zich verveelt . In
de eerfte ptaats komen er at de uitventers van nieuwsbladen .
Daar de namen der Acteurs niet op her aanplakbiljet ftaan,
moet men de kleine Journalen koopen , die bet repertoire van
at de fchouwburgen bevatten ; vervolgens verfchijnt er muzijk, en eindelijk ook nog hoort men er duizende der kluchtigfte discusfien . Een kapper en een ftudent b . v . disputeerden naast mij over R A C H E L . De frifeur fprak niet alleen
met den mond, maar ook met handen en voeten , met neus
en Karen . Gelijk aan een iteenen Neptunus-beeld, dat overal
henen water uitfpuit, flingerde hij met elke beweging eenen
firoom van woorden weg, als ware hij onuitputtelijk. Hij
beweerde , R A C H E L had wet leermeesters gehad , maar had
heh alien overtroffen . De ander hield ftaande, dat zij alter
bean verlaten had en Karen eigen' weg gegaan was . „ Je

vows dis, mol, qu'elle les a depasfer ." - „ Et moi je vous
dis qu'elle fen est dcartde," - ,, Your n y comprenez rien . "
- „ Plus que vous ." - „ La garije I" riep een fpotboef.
Er kwamen twee Gendarmen . „ Qu'est - ce qu'il y a ?" Overluid gelach . - » Enfn 1" -- ,, Qu est-ce que cola vous
regarde ?" zel de frifeur ; , nous parlous des elections . Est-ce
defendu ?" -- De anderen echter verzekerden den Gendar-

me, dat her over R A C H E L Was. Hernieuwd gelach . De
Gendarme zelf lachte mede ; hij toch ook was een Franschman . ,, La Garde!" roept men op eene andere plants . --„ Qu'est - ce ?" - „ Ne voyez - vous pas que f etoufe?" -Nieuw gefchater. - ,, Etoufez I" roepen anderen.
De
wacht, echter, maakc ruimte, want meer dan Brie perfonen
mogen niec op eene rij ftaan . Ik wit wet bekennen , dat de
queue bier dikwijls meer verlustigt dan bet theater zeif.
Doch zeker, zoo erg als thins, gaat her zelden toe . Slechts
ten djde Van T A L M A moest men er reeds ten drie ure zii}n,
even als thans bij R ACHE L .
R A C H E L heeft nog drie zusters . De oudfte, s A R A, is
to Rouaan geengageerd ; zij komt R A C H E L in geenen deele
nabij . De jongite, R E B E K K A , heeft meer talent . Haar
broader, then ik verzen heb hooren reciteren, kin ook een
groot tooneelist warden .
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(Ben Verhaal uit bet werkelyke leven .)

„
Sir, fchenk . mij Loch een penny 1" Dus fprak mij een
in Iompen gekleed knaapje aan , terwiji ik eene deur voorbij
gang, aan welke bet zat .
Er lag In den Loon en bet geheele voorkomen van den
kleinen fmeekeling zoo weinlg van den gewonen bedelaar,
dat ik in den zak tastte .
Opkijkende, zag lk den jongen in bet gezigc, en ook bier
vertoonde zich reeds zoo veel verlland, dat ik nog oplettender werd . Terwijl ik hem bet geldftukje in de band gaf,
vroeg ik, wear hij woonde .
„ In een' gang, daar over do brag," antwoordde hij .
• Met uwe famille?"
• Ja, Sir, met moeder, vader en mijne zusters ."
Ik trad hem nader, om nog sneer to vernemen, en in weinig minuten bad ik zoo veel gehoord, dat ik befloot, den
kneap near huts to verzellen . Wij gingett Black-friards-brug
over, door verfcheidene fteegjes, en bleven eindelijk voor
een kluisje ttaan, dat reeds van buiren als bet verblijf der
nijpendfte armoede en diepfie ellende herkend moest worden .
Heft knaapje opende de deur, en wij traden binnen . In bet
midden der kamer, of eigenlijker der door vier muren ingefloten ruimte, zac op den grond, op bet overfchot van een
karpet, eene jonge vrouw, zoo bet fcheen van vljf_ of zesentwintig jaren . In hare armen lag een zeer jong kind, en
In een' hoek zaten, op den grond gehurkt, nog drie ande .
Yen, wier fchreijen miju binnentreden ten deele tot zw1jgen
gebragt had .
De moeder rigtte hear aangezigt van den zuigeling op,
toen ik binnentrad . Er was iets in haar gelaat, dat mij tot
eene verontfchuldiging noopte, voor de vrijbeid , welke ik genomen had, om bij haar in to dringen en hare ellende als 't ware to
komen opnemen . Zij antwoordde niet, maar barstte uit in
tranen . I'k bood hear de band, om hear to helpen opftaan,
docb zag vergeefs in bet rond near bank of noel . Van zwakte kon zij pier op de been blijven . Ik ging tins in betnaaste
huisje , trad er in acne kamer , en , eene halve kroon op de
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tafel leggende, verzocht 1k, of men mij daarvoor den eenigen
oaden floel wilde leenen , dien lk in her vertrek bemerkte .
Ten de arnie vrouw op denzelven gezeten was, vroeg ik
haar, wearmede ik hear her eerst van dienst kon zijn .
„ Ach , Mijnheer," zeide zij , „mijne arme kinderen lijden
honger !"
Ik gaf den knaap, die mij herwaarts gebragt had, geld,
en belesrte hem, brood en vleesch daarvoor to halen . Ej
vloog naar buiten . Zoo veel ik vermogt, troostte ik nu de
vrouw, die bet bezwijken nabij fcheen to zijn, verhaalde
haar, hoe her Coeval mij tot haar gevoerd had, en beloofde,
haar alien bijiland toe to brengen, die in mijn vermogen zijn zou . Zij wilde mij hare dankbaarheid to kennen
geven, maar hare krecht was reeds door de weinige woorden
uitgeput, welke zij to voren gefproken had . De kinderen,
die bij mijnen vriendeiijlten toon moed fchepten, kwamen
achter elkander uit hunnen hook to voorfchijn en gingen om
mij been flaan . Her zouden fchoone, bloeijende kinderen
geweest zijn, had de ellende ben niet als verteerd ; hunne
wangen flonden hol, hunne oogen diep in her hoofd gezonken, en de lippen waren dun en blaauwachtig . Men kon
zien, de honger doorknaagde de arme klelnen . Mijn hart
ontroerde op bun gezigt, en 1k kon de tranen, die mij in
de oogen drongen, nietterughouden ; zij drupten op bet oudfle der kinderen, een meisje, dat mij genaderd was, en nu
opzag . Dear bet bemerkte, dat ik fchreide, vroeg her medelijdend : „ Hebt gij ook honger ?"
Arm kind ! I3ij haar waren de tranen heeds een gevolg
van den hanger geweest .
„ Neen," antwoordde ik, „ hongerig ben ik niec ; maar
gij z1jt her , en fpoedig zult gij jets to even hebben
„ Ik ook? - Ik ook? - Ik ook?` vroegen de overigen, en hunne oogen fchitterden daarbij van blijde verwachting .
„ Ja, gij alien," gaf ik ten autwoord .
Er was reeds een g< ruime tijd verloopen, en nag altijd
kwam mijn kleine boodfchapper niet terug . Ik werd ongeduldig, want hot arme gczin had krachtiger hulp noodig dan
bloote woorden . Derhaive ging ik naar buiten, om near hem
uit to zien . Op bet pleintje, wear her huisje ilond, leunde
hij tegen eenen muur, en fchreide bitter ; toen hij mij zag,
bedekte hij ziju gezigt met de harden.
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„ Wat fchort u ?" vroeg ik ; „ waar hebt gij bet geld gelaten , dat ilt a gegeven heb ?"
,, Vader zag mij," fnikte de knaap, ,, en nam bet mij af,
toen ik er mede bij den bakker in den winkel wilde gaan ."
• Waar is uw vader?" vroeg ik weder .
• Daar over, in bet wijnhuis ," antwoordde hij ; ,, hij was
dronken , en oa:dat ik begon to febreijen , heft hij mij ge .
flagen ."
Mijne eerfl .e aandrift was , in bet wijnhuis to gaan ; maar
toen ik bedacht, in welk eenen toefland ik bet gezin verlaten had, fiapte ilt zeif naar den bakker, en kocht zoo veel,
dat de ongelukkigen er zich vooreerst aan verzadigen k onden . l k zelf vergastte mij op bet gezigt, hoe allen begeerig
over bet hun verfchafte voedfel als henen vielen, en toen
ik eindelijk affcheid nkm, liet ik bun bet geld, dat ik bij
mij had , en beloofde terug to zullen komen .
Na een paar dagen wilde ik inderdaad mijn bezoek herhalen , maar word daarin door de volgende omflandigheid verhinderd .
Des anderen claags deed cen bejaard Heer, met wien ik
op eenen vertrouwdcn voet flond, offchoon onze kennis nog
niet zeer oud was , mij halen . Hij was ernflig ziek, en
wenschte cen testament to maken . Op zijn verzoek nam
ik de pen op, en wachtte, wat hij mij zon voorzeggen .
• Ik geef en vermaak," clus begon de zieke, „ mijn geld,
mijne hnizen , goederen , en alwat ik verder bij mijnen dood
mag bevonden worden to bezitten
" Hier hield hij op,
alsof hij nadachr . Zijn : aangezigt verried een' geweldigen in .
rerlijhen flrijd ; bet fcheen , dat hij zich hoogst onaangename
herinneringen, wel'te hem beflormden, ult de gedachten wilde banners . lit icgde de pen neder .
• Schrijf! Schrijf!" vervolgde hij : - „ aan den Heer
HENRY MASTERS ."

Verbaasd flond ik op : lie -, was mijn eigen nanm .
• Dat kan uw wil niet zijn," zeide 1k ; ,ik heb regtnoch
aanfpraa'k op uw vermogen ."
• Aan den Heer H E N R Y at A S T E R S ," herhaalde hij lang .
zaam en duidelijk .
Ih trad aan zijn bed en zeide : „ Mijn lieve vriend, ik
heb gehoord, dal gij een kind badt . Behoorde niet . . . ."
Hij legde zjne hand op mijnen arm . „ Kind? Ach, jai
ik weet bet , maar tot op dit oogeublik had ilt bet vergeten .
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Jaren lang beb ik bet vergeten . Waarom moet ik er joist
nu aan denken? Ik wit nu Diet san dat kind denkent" riep
bij heftig . Vervolgens zonk hij achterover, berilelde zich
echter fpoedig, en berhaalde met nog vaster befluit dan te'
voren : ,, Den Heer H $ N R Y MASTERS .
Ik kon Diet over mij verkrijgen , de woorden to fchrijven ,
die een kind voor altijd deszelfs erfgoed ontnemen moesten .
Nogmaals wendde ik alles tan, wat ik aan welfprekendheid
vermogt ; maar hij viel mij in de rede,, en zijn blik en toon
daarbij zal ik nooit vergeten .
„ Omirent bet gewigtigfte deel dezer zaak," zel hij-, „heb
ik, op goede gronden, reeds voorlang mijtr befluit genomen,
toen ik nog gezond , flerk en in bet bezit mijner voile verilandsvermogens was . Het is van n Diet wdl gedaan, dat gij
thans poogt mijn befluit ce doen weirkelen , nu ik een oud ,
tan geest en ligchaam zwak geworden man bent'
Alwat ik verder zelde, was vruchteloos ; hij herbaalde fleeds
mijnen naam, als dien van zijnen erfgenaam, en in weerwil
van mijzelven fchreef ik dien op bet papier .
Eenige dagen tang bleef hij bedlegerig, en ik was deeds
bij hem . Somwijien gersakte hij aan bet ijien, en dan had
zijn half laid gemurmel - want meer was her niet - baar
blijkei cjk betrekking op de leatfie dead, welke hij , nog bij
zijn verfand zijnde, vetrlgt had, w weteasop de befcbikking over zijn vermogen. Smarcelijke uitroepingen over ziin
kind, zi}ne dochter, toonden duidelijk, dat zij, offchoon
verflooten, Diet vergeten was . Een . of tweemaal werd hij
bedaard en kreeg zijn voile bewnstzijn terug ; elke dezer gelegenheden greep ik aan, om hem aan ce fporen, den flap,
dien hij gedaan had, nogdnaals rijpelijk to overwegen ; doch
alles to vergeefs : dit was bet eenige onderwerp, waarover
hij mij volftrekt geen gehoor wilde geven . Van den arts ,
die hem behandelde, vernam ik, dat aan zijn herllei niet to
denken viel, offchoon de ziekte nog lang kon duren .
Ik was uiterst begeerig, tisijn armoedig huisgezin weder to
zien, en op zekeren morgen, toen mijn zieke in een' diepen
flaap gevallen wag, nam ik mijnen hoed, floop de kamer
uit, en fnelde naar de woning mijner befchermelingen . Het
gezin beyond zich naauwelijks in beceren taeiland, dan ik
bet de eerfte meal gezien had . De man der vrouw, een
uitgemaakte dronkaard, had uit de fpijs, welke bij in huffs
vond, terilond hefloten, dat er van den eenen of anderen .
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kant onderfteuning moest gekomen zijn , en aan zijne In fchrik
gejaagde vrouw de bekentenis daarvan , als ook bet nog overige geld, afgeperst ; daarna was hij uitgegaan en in al then
tijd nog niet weder to huis gekomen . Ik verzorgde de ongelukkigen nogmaals van bet noodige, en, daar bet ftillen
van hunnen honger alleen niet genoeg was , poogde ik de
trooscelooze moeder door coefpraak gerust to ftellen .
Zij verharlde mij met korte woorden bare gefchiedenis ;
bet was eene zeer treurige .
Zij was van eene zeer goede afkomst, en leefde, v66r
haar huwelijk , bij hare ouders in zeer mime omftandigheden
te Nieuw-Tork. De ouders wenschten haar aan eenen man
uit to huwelijken, met wien zij achtte niet gelukkig ce kunnen zijn , en wiers band zij daarom weigerde . In bet geheim
had zij zich aan eenen ander verloofd, die bij baren vader
niet in hula mogt komen. Haar vader beval, hare moeder
fmeekte ; alles vergeefs. Hare liefde was zoo flerk, dat noch
drangredenen noch dreigementen haar deden wankelen . Zij
trouwde den man barer keus, en werd door hare ouders verflooten . Hierdoor Hoot zij zich nog inniger aan den uitverkorene van haar hart, en, offchoon de dochter treurde,
juichte de vrouw . Doch , helsas I zij fteunde op eenen hroozen rietftaf. Hare liefde, namelijk, had haar voorgebrelten,
ja, voor ondeugden blind gemaakt, die bet oog van koelbloediger befchouwers niet ontfnapt waren . Weldra begot haar
man haar to veronachtzamen, en fpoedig was zij niet veel
meet dan eene gehuwde weduwe . Nogtans kwamen er kin .
deren ; doch deze waren als vaderloos . Hare eigene moeder
had haar teederlijk bemind, en bet ongeluk der geliefde doch_
ter brak haar bet hart ; zij ftierf. Haar vader was van grovere flof ; den dood zijner vrouw befchouwde hij als eenen
moord, en verhardde zich nu dubbel flerk tegen zijn onnatuurlijk kind, gelijk hij zijne dochter noemde . Alstoen verliet zij in voile wanhoop haar vaderland ; lets, waartoe haar
man haar reeds lang bad aangefpoord, terwijl hij bewcerde,
dat bij aldaar geene aanftelling verwerven kon, en plegcig
be!oofde, in een ander land een geheel ander levee ce zullen
leiden, de plaatfen van verkwisting en verderf to zullen
fchuwen , en heilig de gelofte to zullen houden , die hem
verpligtte flechts eene aan to kleven en elke andere betrekking to laten varen .
hlet geluktc hem ook , to Londen aangekomen , eene tame .
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lijk winstgevende aanftelling to erlangen , en gedurende eene
korte wijl ging alles goed ; doch eeriang had de booze geest
der dronkenfchap hem weder in zijne klaauwen, en nu was
hij onherflelbaar verloren .
De vrouw worttelde thans, alleen en zonder vrienden,
tegen den flroom der ellende,; maar fpoedig ontvielen haar
krachten en gezondheid , en zij zonk met hare kinderen in
de dieplte armoede, gelijk ik haar gevonden had .
Zoodanig was de fchets van hare treurige I even sgefchiedenis , en na dezelve voleindigd to hebben , barstte zij in bittere tranen uit . In zulke oogenblikken pijnigen alle woorden
van troost, en woelen in wonden, die niet to heelen zijn ;
ik onthield er mij dus van . Eindelijk bedaarde hare gemoedsbeweging min of meer , en ik maakte mij gereed, om met
haar to overleggen , wat ik voor hare kinderen zou kunnen
doen, toen wij eerst verfcheidene ftemmen buiten bet huis
zacht hoorden fpreken, en er vervolgens aan de deur geklopt werd . Ik ltond oogenblikkelijk op, en drie mannen
traden binnen, die eenen vierden droegen .
Zonder eenige pligrpleging wilden zij kunnen last op den
vloer nederleggen, en terfiond weder weggaan .
,, Halt!" riep ik, terwijl ik een' hunner bij den armvatte .
„ Wie is dat? en wat is er gebeurd?"
„ Bet is mijn man, mijn arme man!" riep de ongelukkige
vrouw, op hem toefnellende .
„ Ja, en finoordronken, zoo als gewoonlijk," zet de een
op eenen ruwen coon, terwijl alien heengingen en de deur
achter zich toefmeten .
Ik wierp eenen bi?k op bet gezigt van den man, die voor
mijne voecen lag . Al zijne gelaacstrekken waren verwrongen .
„ Om Godswil l" riep ik de lieden na, die juist bet huis
verlaten hadden, „ haalt toch een' Dokter! Ilier is geld ."
I-let geld gar bun medelijden , en zij liepen been, om to
doen, wat ik van hen verlangd had . Ik trad in bet huis
terug . Op den vloer lag, in volllrekte bewusteloosheid, de
diepgezonken man, en over hem heengebogen, in den fmartelijkften angst, de verlaten vrouw, die zooveel ondergaan had .
„ lI E N R Y 1 HENRY!" riep zij . „ 0, fpreek flechts
een enkel woord tot mij i fpreek 1 flechts Edn woord !" Maar
hij fprak niet ; zijn mond was vreefelijk vertrokken, zijne
lippen blaauw en met bruis bedekt .
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„ Zie mij aan !" ging zij voort , terwijl zij zijne handen
drukte ; „ zie mij aan!" En dit fprak zij op eenen zoo liefdevoilen toon, dat de man, indien hij zijn bewustzijn gehad
had, haar niet zou hebben kunnen weerftaan ; maar zijn oor
hoorde, zijn oog zag niet .
Er kwam een Chirurgijn, die den man bezag, eenige vra .
gen deed over den tijd , gedurende welken hij in dezen toestand gelegen had , en toen cerf1ond verklaarde , dat men alle
hoop moest opgeven . Hij opende hem niet te min eene ader
aan den arm, en zette hem zoo feel mogelijk koppen in den
nek . Bij deze !aatfte kunstbewerking toonde de man eenige
blijken van cerugkeerend gevoel, en zag daarbij zijne in
(mart verzonkene vrouw, met een half verftijfd oog, verwilderd aan . Dezen blik to befchrijven, vermag geene taal !
Men kon daarin zien, dat bet leven , het :welk hij geleid had,
in fnelle beelden voor zijnen geest voorbijcrok, - dat leven,
waarin zij, die thans als een Engel nevens hem geknield
lag, bet offer van zijne veronachtzaming en wreedheid geweest was ; ook fcheen nit dien blik bet befef to fpreken ,
dat hij zijne oogen voor de laatfte maal geopend had . Het
was eene zwakke vonk van liefde , die in den nacht van bet
naberouw fchemerde . Zijne vrouw bleef hem onafgebroken
woorden van troost en liefde toefluisteren . Ik weet niet,
of dezeive tot zijn hart doordrongen maar vrees, dat, na
dien eenigen blik, zijne ziels- en ligchaamskrachten geheel
gebroken waren , zoodat hem de troost van haar to verftaan
geweigerd gebleven is. Ik wil deze fchildcring niet voortzetten . Nog dien zelfden achtermiddag, weinige uren nadat
hij in huis gebragt was, flierf hij .
Ik huurde nu iemand, om bij het lijk to blijken, tot dat
ik fchikkingen zou hebben kunnen maken, om bet ter aarde
to beftellen . De weduwe en de kinderen wilde ik, tot dat
de begraving, voorbij zou zijn , naar eene mijner bloedverwanten laten brengen . Eer ik affcheid nam, verzocht ik de
troostelooze weduwe, mij Karen geflachtsnaam to noemen,
opdat ik over haar nan hare vrienden in Anerika zou kunnen fchrijven .
„ Vrienden heb ik niet," antwoordde zij . „Mijne moeder
was mijue eenige vriendin, en zij is dood ."
Hebt gij dan geenen vader meer?" vroeg ik .
„ Dat weet ik niet," zet zij fnikkende ; „ federt jaren heb
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ik niets van hem gehoord . Hoogst waarfchijnlijk is hij ook
reeds geforven . "
„ In alien gevalle zal ik fchrijven ."
„ Slechts niet naar 4merika, - viel zij mij in de rede ;
„ want toen mijne moeder flierf, verliet mijn vader zijn vaderland, zoo veel ik weet met her voornemen, om noolt
daarheen terug to keeren . "
„ En zijn naam ?" vroeg ik aan de treurende ; „zijn naam?" „ JACKSON ."
Waarom deed dit eenige woord mij trillen ? waarom vroeg
ik haar met angfige drift naar zijnen doopnaam? waarom
fidderde ik over mijn geheele ligchaam en kon ik mijn hart
booren kloppen, toen zij den naam ADAM - ADAM JACKS o N uitfprak? - ,, 0 God!" dacht ik bij mij zelven , „ mogt
hij bet wezen !"
Ik zond om eene koets , hielp de nog fleeds fchreijende
vrouw, benevens den knaap, then ik bet eerst gezien had,
in bet rijtuig klimmen, en gelastte den koetfier, naar bet
huis van mijnen flervenden vriend in Mortimer-flraat to rijden .
Hier deed ik moeder en zoon in een benedenvertrek treden
en fnelde naar boven in de ziekenkamer . Ik was reeds eenige
uren langer afwezig geweest, dare ik eigenlijk gewild had .
Toen ik bet bedgordijn zachtjes ter zijde fchoof, floeg de
oude man zijne oogen naar mij op ; zij lagen diep in bet hoofd
gezonken, en hadden een glasachtig aanzien ; ook zijne trekken, hoezeer bet aangezigt reeds lang geheel vermagerd was,
zagen er uit als die van een lijk . 1k verbaasde mij over de
voortgangen, welke de ziekte in zoo kort eenen tijd gemaakt had.
Mijn vriend zag mij eenige minuten lang ilrak aan, zonder
door eenig teeken hoegenaamd to doen blijken, dat hij mij
herkende. Ik fprak , en mijne item fcheen hem tot zich zelven to brengen . Hij greep mij bij de hand met eene krampachtige kracht, zoodat bij mij letterlijk zeer deed .
„ Ik dacht," zei hij, terwijl hij zich vergeefs in bet bed
poogde op to rigten, ,, ik dacht, dat gii mij verlaten, is
mijnen laatften doodltrijd verlaten hadt . Zet u nu hier digt
naast mij . Ik heb geflapen - lang, lang gefapen , en ik
heb een' droom gehad, zoo duidelijk, zoo vreefelijk, dat
bet waken, al moest ik fterven, daarmede vergeleken, een
geluk zou zijnl Schuif nog wat nader bij mij ," ging hij ,
na eene korte verpoozing, voort ; „ ik zal beproeven, u alles to verhalen . Ik waande mijne overledene vrouw to zien ;
treurig kwam zij mij to gemoer, en hield onze verlorene, verftootene dochter in de armen . Zij poogde to fpreken, maar
vermogt bet niet ; herhaalde malen beproefde zij bet op nieuw,
maar heeds werden hare woorden door hare groote droefheld verfikt . Zij nam ons kind bij de hand , en voerde bet
mij toe ; maar ik wendde mij van beiden af. De beronwheb-
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bende viel mij to voet, maar ik ftiet hear van mij . Ik verhardde mijn hart, doch kon mijne ooren voor haar fmeekend
bidden niet fluiten. Het waren de uitboezemingen van een
door wroeging verteerd gemoed ; maar zij bewogen mij niet.
In doodsangst fprak zij van hare kinderen, van hare hulpelooze kleine kinderen - en ik lachte, ik lachte over hare
ellende! Zij bad en fmeekte Steeds voorc ; zij befproeide
mijne voeten met hare tranen ; zij hief hare handen naar mij
op, en wilde mij aanraken ; maar ik trad terug, en gebood
haar meddoogenloo,s, zich to verwijderen . Op eenmaal zweeg
hare Item ; geen fnikken, geen zuchten hoorde ik meer . 1k
luisterde, maar vernam zelfs niet eens den zwaar gaanden
adem der lijdendo borst . Een oogenblik nog volhardde !it in
mijn norsch misnoegen -- toen zag ik op - zij was weg!
lit zocht en riep overluid naar mijne vrouw ; doch ook deze
had mij verlaten ."
Hier hield de oude man op ; vervolgens legde hij zijne
band op mijn' fchouder, om mijn half afgewend gezigt nader
bij hem to brengen, ,, Gij beefs l" zet hij ; „ gij beeft en
verbleekt!"
Het was inderdaad zoo ; ondanks al mijne pogingen, om
rustig en bedaard to fchijnen, kon ik mijne aandoening niet
verbergen . Hij legde den vinger aan de lippen, als wildehij
mij ftilzwijgen opleggen, en giag voort : „ Gij zijt nu reeds
bewogen ; maar 1jzen zult gij, wanner .gij dies gehoord hebt .
Nadat ik alleen gebleven was, fcheen bet mij, alt of eene
ijskoude rilling mij doordrong, bet naderen van den dood dit wise 1k. Ik zag om mij been naar huip, en konergeene
vinden . Ik bad, dat iemands hand mij bijflaan, iemands item
mij In mijn laatite levensuur mogt troosten ; maar ikbadvergeefs : Wets hoorde. 1k, dan de wedrgalmen mijner eigene klagten , en bleef alleen , om verlaten in bet graf to zinken !"
Andermaal hield hij op met fpreken, en zijne gemoedsbe`veging was zoo flerk, dat ik naauwelijks gelooven kon, dat
hij de kracht zou hebben om voort to gaan . Na eenige minuten echter deed hij dit met de volgende woorden : „ lit
ontwaakte, maar in eene andere wereld, of liever nadatdeze
wereld voorbijgegaan was . Toen it mij nit mijn graf verhief, had ik flechts ddn denkbeeld, flechts den gevoel - to
weten, dat ik voor Gods regterfloel fond to treden . Elke
gedachte, elk woord, elke daad nit mijn leven was met mij
opgerezen, en itond castbaar, ligchamelijk als levend beeld
voor mij . Mijne Inatlte ontmoeting met mijn kind was er de
donkerste vlek in . Bij bet gezigt daarvan ijsde ik, en poogde,
helaas, to vergeefs ! die vlek uit to wisfchen . Een alverterend vuur brandde reeds in mij de ontzettende overtuiging,
dat dit mijn eeuwig Neil benadeelen zou . Plotfeling klonk
een coon, gelijk geen meufchelijk oor er immer vernomen
had, over de bevende myrYaden fchepfelen in bet rond . Het
was een coon, die de ganfche fchepping doordrong, alien,
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die immer beftaan hadden, op nieuw in het leven riep, en
hen daagde om to naderen en het woord to hooren, dat hen
of zegenen of in het verderf zonder einde florten zou ! Millioenen no millioenen waren voor den Regter verfehenen, en
ik meende, toen ik nader trad, den troop der genade voor
mij to zien. Barmhartigheid lachte mij toe, en ik zag op
naar de gezallgde geesten , die v66r mij vergiffenis gevonden
hadden. Reeds wilde ik hen volgen, toen eene getuige tegen
mij optrad, bij wier gezigt ik in wanhoop nederzeeg , -mijne dochter ! mijne verflootene en verlorene dochter ! Geene
item van aanklagte liet zich van haar hooren ; ik zag geen'
verwijtenden blik ; maar itil en zonder beweging, neetslag .
tig, gelijk ik haar de laatfte meal gezien had, verhaalde zij,
hoe mijne wreak hear v66r den tijd van hare ouders beroofd
en in armoede gettorc had . Ik beefde onder deze befchul .
diging, en poogde mijne oogen near mijn kind op to heffen,
om deszelfs voorfpraak of to fmeeken ; maar ik bad geene
kracht meer , om de oogen to bewegen . Ik wilde fpreken ;
mijne tong kleefde aan min gehemelte! Hoe tocn, hoe zou
ik om genade hebben kunnen fmeeken, die zelf geene gedade
bewezen had2 Voortgedrongen door de digte drommen, die
mU volgden, ging ik verder, alsof ik den weg der zallgen
betreden wiide ; wasp ik werd teruggewezen . Een Engel met
een toornig voorkomen wenkte mij near de tallooze fchaar
dergenen, die zoo ongelnkkig waren als ik . Eene wolk trok
over ons heen en benam ons zelfs den fchijn der hoop . Het
kwi<m mij voor, alsof wij Reeds dieper en dieper wegzouken .
Mtn oar vernam weegeklag en verwenfchingen ; boven ons
verfpteidde rich ondoordringbare duisternis , en onder one
verwachtte ons de bell Ik fcbreeuwde, alsof ik krankzinnig
was . Duizendmaal greep !k near voorwerpen in mijne no .
bijheid, om mij daaraan vast to houden en Wet dleper to vallen ; doch alien bogen als was voor mijne hand en hielden
mij pier terug . Een altoosdurend lijden , zonder hoop ,
waclitte mij . Nog Un val, en eene zee met vurige golven ,
met golven van bnbluschbaar vuur, die lk onder mij zag
woeden , moesc mij voor eeuwig verzwelgen !"
De nude man werd door het verhaal diet ingebeelde verfchrikkingen zoo geweldig gefchokt, dot ik hem met moeite
in 'mijne armen kon vasthouden. Zijn geheele ligchaam fidderde, en zijn oog vonkelde in onnatuurlijken glans . Om
hem nedr to zetten , wilde ik hem toefpreken . „ Nog hoot
ik bet jammergefchrei!" riep hij ; maar bijna onmiddellijk
daarop voegde hij er bij : „ Ik ontwaakte ; ik ben wakker 1"
Hij drukte hierbij zijne magere handen in elkander, hief zijne
oogen ten hemel, en zet met vuur : „ Ik dank u, o God I
het was flechts een droom !"
Buns terftond daarop zonk hij , geheel uitgeput, op zijn
kvafen terug . Dear ik zoo gaarne nog eenmaal met hem had
willen fpreken, om hem eene eenige vraag to doen, floeg ik
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hem met ang(tige bezorgdheid gade , om to zien, of niet zijne
oogen zich nog eenmaal openden, zijne lippen zich op nleuw
bewogen ; doch hij lag fchijnbaar in volftrekte bewusteloosheid . Ik vreesde, dat hij nimmer weder eenig levensblijk zou
geven . Toen deze ftaat een tijdlang geduurd had, werd ik
nog angftiger, en haastte Inij naar de benedenkamer . Hierzat
de weduwe op eene fopha, en Weld hear gezigt met bare
handen bedekt ; haar zoontje zat aan hare voeten . Zoodra
zij mij zag, riep zij : ,, Om Godswil, waar ben ik ? Hier
dit nude boek heeft aan mijnen vader behoord ; bet was zijn
Bijbel . Dear ftaac zijn naam, dien 1k, zeven jaren geleden,
er in gefchreven heb . "
Thans was mijn vermoeden ten voile bevestigd, en op hire
herhaalde vraag antwoordde ik : „ In bet huis van ADAM
JACKSON ."

Onmagtig zonk zij neder, en eerst na geruimen tijd kon
ik hear tot bewustzijn terugbrengen . Toen bragt ik hear in
de ziekenkamer. Ons binnenkomen wekte den ouden man,
en hij vroeg naar mij . 1k grad aan zijn bed, op zulk eene
wijs, dat hij zijne dochter niet zien kon : „ Mijn kindl mijne
dochterl" flamelde bij ; ,, God zegene hear, gelijk ik haar
vergeef!" - Haascig trok zij de gordijnen open, en de arme
vrouw werd de uirgereerde gedaante van dien vader gewaar,
dien zij gedacht had nimmer weder to zullen zien . Hare oogen
waren zonder tranen - zij geleek meer naar een itandbeeld
der wanhoop, din naar een levend menscb . Nooit zal lk
dit gezigt vergeten . Hij maakte eene beweging, en keerde
zich om, als wilde hij met mij fpreken ; zijn half gefloten
oog viel op hear - zijn oogappel werd wijder ; met verbazing ttaarde hij haar aan, en deed eene poging om overeind
to rijzen . Ben pear malen hoorde ik een rogchelead geluid
in zijne keel, alsof hij fpreken wilde ; maar hij vermogt bet
niet . Eindelijk echter verzamelde hij al zijne krachten en
riep : „ Dac is geen Broom! Het is mime RUTH - mijne
dochter!" Hij breidde zijne armen air. De dochter zonk
hem aan bet brekende hart.
Na weinige oogenbiikken verfcbeen de Arts . 1k zeide hem,
wit er gebeurd was . Zachtkens traden wij aan bet bed . De
oude man was dood . Zijne armen lagen nog om zijne dochter henen geflagen , die met moeite door ons nit eene diepe
bezwijming werd bijgebragt . - Min verheal is ten einde .
MLJNE KINDSCHHEID .

(Da jeg war 1111e.)

Er was een tijd, dat ik Met meer
Dan drie voet lengte had ;
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Roep ik dien zaalgen tijd mij wear,
Dan worth bet oog mii nat .
'k Reed paardje op d' arm van vaderlief ;
lk fpeelde op moeders fchoot ;
1k wist van droefheid, Teed noch grief,
Van liefde noch van dood .
De wereld lachte kleiner toen ,
Maar minder boos me ook aan ;
1k zag de gouden ftarren glodn,
En wou ze plukken gain .
De maan zonk nedr op 't verre Brand,
En 'k dacht : „ 6 was ik ddar!"
'k Betastte dan haar met mijn hand ;
'k Mat in den omtrek haar .
k Zag, hoe de zon In 't Westerzout
Ter ne0r dook, fchittrend rood,
En 's morgens rees, omkleed met goud,
Wedr uit der baren fchoot .
En 'k dacht aan God, zoo groot als goed,
Die mij gefchapen heeft ,
Als ook die zon, zoo vol van gloed,
En al wat aamt en leeft .
Mijn kindermond . fprak dan 't gebed,
Door moeder me ingeprent
„ Heer, mask gehoorzaam me aan uw wet,
En dat mijn harte U kent I"
'k Bad toen, bij 't rijzen van de zon,
Voor 'c dierbare ouderpaar ;
'k Bad voor den Vorsc, then ik niet kon ;
'k Bad voor den bedelaar.
Hij vlood, die zaalge did der jeugd,
Mijn rust met hem, daarhedn .
De erinring rest flechts van die vreugd ;
God, dat zij nook verdween 1
Naar bet
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VERHANDELING
OVER

HET NATIONALE IN ONZE DICHTKUNST .

Door
Mr . JERONIMO DE VRIES .

Onlangs,

(*)

na bet hooren van een tweetal belangrijke
Verhandelingen door to regt beroemde en hoog gefchatte
Mannen, (t) en na bet lezen van een paar fcherpe
Dichtflukken , kwamen bij mij de vragen op : Wat is
toch wel bet eigenaardige of nationale in onze Dichtkunst ? Is dat hoogverheven Heldendicht van vreemden,
waarin bovenaardfche wezens zoo zeer gemengd zijn en
(*) Eerst voorgedragen in eene zitting van de tweede
klasfe van bet Koninklijk Nederlandsch InJlituut, op den
28 junij 1838 ; daarna in de Maatfchappijen Felix Meritis en
Tot Nut van 't Blgemeen, en, op bijzonder verzoek, in de
4mJlerdarmfche Afdeeling van de Hollandfche Maatfchappj
van Fraaije Kunflen en Wetenfchappen .
(t) Een dezer was de Hoogleeraar VAN K A M P E N.
(Zie zijne Verhandeling in dit Tijdfchrifc voor 1837.
N°. I .) Deze waardige en edeldenkende Man moedigde de
herhaalde voorlezing dezer Verhandeling niet alleen aan,
maar deed, als Voorzitter bij de AmJlerdamfche Afdeeling
van de Hollandfche Maatfchappij van Fraaye Kunjlen en Wetenfehappen, haar zelfs voorafgaan van eene hartelijke
en loifelijke vermelding, betuigende openlijk, dat hij mij tot
de mededeeling had aangemoedigd . Hij verklaarde mij ech .
ter, even openhartig, In bet bijzonder, dat hij in fommige
opzigten over de zaak eenigzins anders bleef denken . Zoo
edel was en handelde deze brave en door mij diepbetreurde
Vriend
MMENCELW. 1839 . NO . 13 .
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op den voorgrond treden als handelende perl'onen , wel
voor onzen landaard zeer gefchikt ? Is in bet alge'meen
de bepaling eener hoogfte dichtfoort , -de verheffing van
derzelver beoefenaars en de vernedering van anderen
niet onbillijk ? - Ik dacht hierover na , en kon mij
niet wederhouden, jets hierover vtugtig op het papier to ltellen , hetgeen ik u gaarne -thans wil mededeeleti , niet als beflisfende uitfpraken , maar als losfe
invallen van mij in bet bijzonder , die ik gaarne Beef
voor betere . Hoort ze en neemt ze op , Toehoorders ,
zoo welmeenend en vriendfchappelijk , als ik ze hier ,
vol belangflelling in uw oordeel , voordraag.
lk zal dan fpreken over bet eigenaardige of nationale
in onze Dichtkunst ; bijzonder in 'bet oog houdende de
beantwoording der zoo even gemelde vragen .
Maar is dan eigenaardig en nationaal hetzeli ;de ? Mijns
oordeels zal bet wel niet veel verfchillen . Het is waar
een yolk kan een' eigenaardigen trek hebben om niet
nationaal to zijn , en onze natie is er waarlijk niet vrij
van . De fcherpzinnige Sehrijver over de opkomst en
den bloei der Vereenigde Nederlanden ontkent niet alleen onze blinde bewondering en navolging van vreemden
niet , maar betuigt de hoogfte verwondering over dezen
trek van onzen landaard, waardoor wij , tegen onze natuur, beuzelaars en belagchelijk worden . Het is inderdaad niet to ontkennen ; wij , met de meeste volken ,
proefden maar al to willig van de vrucht van den boom
dier kennisfe, verzaakten dikwerf den grondtrek van ons
karakter en bedierven onzen fmaak en aanleg, zonder ons
to fpiegelen aan hen, die, door Bemis van zelfitandigheid, de gevolgen van vreemde naaping, maar al to zeer
en dikwerf voor altijd, moesten ondervinden . Het goede
van bet kwade to fchiften , bet enten van ander gewas
op eigen' grond of flam , bet overhalen van vreemde
vochten , om er den waren geest voor ons nit to trekken, en then met eigene beftanddeelen weder aan to vullen, ter nationalifering, is ieder niet gegeven . Het is
dikwerf nuttig, wij ontkennen bet niet, dat, door bet
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beftuderen , overbrengen , vooral verfl andig navolgen ,
van bet goede bij vreemdeu, bet eigene gelouterd, verbeterd woxde ; dat de flilUaande wateren bier, door inlating van helderder flroomnat van buiten , zuivering ,
doorfpoeling, nieuwe verfrisfching tot meerdere gezondheid erlangen ; maar er most geene geheele vermenging
of overftorting beproefd worden of plaats hebben, want
de natuur zal dit tegenwerken en ftraffen ; eene gebrekkige en wanItaltige zamenvoeging zal voor bet mint
bet gevolg zijn . Gelijk ieder mensch jets eigenaardigs
heeft , zoo is bet ook bij de volken ; de natuur gaat
boven de leer . A.lleen let verfland en oordeel kunnen
en uloeten wikken , kiezen en toepasfen . Alle volken ,
ook wiy, hebben oils nationaal. Gusnaen wig dan aan
Noorden en widen bet huntie ; outtrekken wlj nets
aan bet nationaae van Oasterlinge 3 , Italianen , Franfchen, Duitfchers of Engelfchen, maar laat ons de eigene, gezonde, voedende vruchten nit den Ilollandfchen
Tuin kweeken en in waarde houden, bbzonder ook ten
aanzien dex Dichtkufst.
Maar, war is nationaal of eigenaardig in betrekking
tot ons en onze D1chtkunst ?
Hot karakter van den Nede vlander is Godvreezend .
IIij is vast, kalm, verilandig, in meer dan den opzigt
wijsgeerig. Overdrijving, hooge befpiegeling, zich buiten bet geopenbaarde vermetel to wagon, zich in eene
fpeculative Geestenwereld to verdiepen , menfchen met
geestelijke wezens to vermengen , Gode al to menfchelijke eigenfchappen toe to dichten, to treden in, of uit
to weiden over ongekende zaken, door floute en gewaagde onderflellingen, valt niet zoo zeer in zijn ka .
rakter. Hij is godsdienflig , maar verftandig tevens .
Zijn pligt, zijn werkkring, zijn huis is hem heilig .
Zijn hemel en zijne engelen zijn , om zoo to fpreken ,
rondom hem. Hij vindt ze in zijne naauwfle betrekkingen. In dien omvang beweegt hij zich bet liefst en
gemakkelijkst ; en echter verlaat hij then , doch niet
zonder innigen weedom en opoffering , wanneer hot dat
U u 2

628

OVER HET NATIONALE

Vaderland geldt , waarin al de huifelijke en familiebetrekkingen als begrepen zijn . Daarom ligt bet Vaderland hem ook ten naauwfte aan bet hart . Vrijheid is
hem boven alles dierbaar ; en wat is den mensch heiliger
en dierbaarder , dan vrijheid ? De Nederlander is der
overheid en den vorst houw en trouw ; maar de liefde
voor vrouw en kinderen , de eed aan Godsdienst , Vaderland en Vrijheid gezworen, is hem nog heiliger . Veel
kan hij dragen ; maar zijne geestdrift , eens geprikkeld
en opgewekt , is niet wuft , niet ras voorbijgaande ; zij
is vast in haar wezen , omdat vastheid een grondtrek is
van bet Nederlandfche karakter. Onze landaard wil zich
ook gaarne uitfpannen , verlustigen , maar verbindt liefst
bet nuttige met bet vermakelijke . Het ernftige, verftandige , begrijpelijke , bedaarde , bet wezenlijke zijn hem
meer eigen dan bet losfe , onderftellende , denkbeeldige
en gewaagde .
Maar wat is , of liever wat verfta ik dan door nationaal in de Dichtkunst ? Is bet , dat de nationale gefchiedenis, vaderlandfche onderwerpen en wat daarmede in verband ftaat in dicht behandekd worden ? Voorzeker is er dit
niet van uitgeiloten ; maar ik verita er hier bepaald door
dat de Dichter den geest, bet karakter van zijnen landaard, den zin, den fmaak, de ftrekking, bet eigenaar
dige, met teen woord bet beftaan, wezen en de gevoelens der natie eerbiedigt , behartigt , volgt , uitdrukt.
Laat ons dit bijzonder op den zin tot bet godsdienftige
bij ons toepasfen . Maar war verftaan wij door Godsdienstzin bij den Nederlandfchen Dichter? Is bet : dat juist
godsdienftige onderwerpen , voorvallen nit de gewijde
gefchiedenis , of wat daarmede in verband flaat, ten
grondilag der gedichten liggen ? dat de Dichter daarin
bijzonderen zin en lust heeft ; dat Gode en onzen Verlosfer ter eere de fnaren gelIemd zijn? dat de waarfchuwende vinger en flem des Dichters worden opgeheven tegen zonden en overtreding ? dat zijne Tier klinke ter affchrikking of bemoediging bij dood of graf ? Het is zoo ;
Godsdienstzin , zonder dit alles , laat zich , ook bij den
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Dichter , naauwelijks denken , en al bet voormelde is er
niet alleen niet van uit-, maar wel degelijk er mede
ingefloten . Maar wij verftaan er bier door : dat de
Dichter den nationalen zin voor Godsdienst, den diepen, eerbiedigen, heiligen, alles doorftralenden, verhelderenden en verwarmenden geest van verilandige en niet overdrijvende Godsvereering niet verwaarlooze ; dat deze, bij
hem diep nit bet hart geweld, zigtbaar in zijn werk
doorftralen ; dat bet blijke, hoe hij aan deugd en zeden ,
als uitvloeifels van then Godsdienstzin , nooit to kort
doe. Hij mag, ja, bet oog overal laten rondgaan tot
het kiezen van allerlei onderwerp , tot bet opvangen van
allerlei beelden ; maar oog en hart moeten als ten hemel
geflagen en geftemd zijn, om de uitvloeifels daarvan
uit en over to ftorten , waar en hoe bet pas geeft , als
een waardige priester Gods in bet heiligdom der eeuwige
waarheid .
Uit bet bovenftaande zal dus blljken , dat wLj iets anders door nationaliteit ., en die op Godsdienstzin toegepast , verflaan en vorderen dan een hoog nationaal heldendicht of treurfpel , waarin paradijs en vagevuur , hemel en hel , engel en duivel , God en godmensch , de
verzoeker met den Verlosfer worden overhoop gehaald,
of, gelijk in een onlangs uitgekomen gedicht van een
beroemd Fransch Dichter, (*) de boomen Gods lof
breedvoerig zingen , of men met een fchip door de lucht
zeilt. Wij Hollanders misfen ze, en kunnen ze blijven
misfen, zulke dichtwerken, al ware elders de hoogfle,
de edelfte naam, de eerfle rang of klasfe van Dichter daar
aan verbonden . Wij gunnen bet heldendicht, bet treurfpel hunnen hoogen rang , maar achten ook bet lierdicht
grootsch , edel en verheven , hebben diepen eerbied voor
bet leerdicht, als flichtend en nuttig ; ook bet huis-,
familie-, ja kinderdicht zelfs is ons lief en waard, en
een V A N A L P H E N behoeft , in bet dubbele vereischte
van to flichten en to vermaken , voor geen Heldendichter
hoegenaamd, zoo ik meen, to wijken.. Men gunne
(*) Chute d'un Inge van D E L A M ART I N E .
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flechts ieder zijne vrijheid , naar zijnen aanieg , Asst en
genoegen . Het is door een' der hierboven bedoelde Verhandelaars (*) , to regt , gezegd : „ Sotnmigen Men
de Dichters to hoog, andeien to laag ." Inderdaad zij zijn
noch Godheen noch pesteti der Maatfchappij ; en zoo
zij al lets bljzonders of eigenaardigs , dikwer£ wet lets
vreein°ds en lastigs hebben , tlj zljn en blijven fettthen
als anderen, flechter berth beter ; zij hebben hunne
g(*d+ en kwAde zijdt :. Maar , vraag ik n eri mijzelveli : wnarom tan van hen zoo iets biJSter hvogs ,
zoo nttftekends , zoo geheel bijzonders ook altijd gevergd ? Hebbeii zij dan juist Bane zoo geheel anidere
roeping, beftemming en magtiging, bij nitllniting- 3 fiat
bet allerverhevenite, opdat ik niet zegge tot hot on tkbare of onmogelijke? Zijn zij dan werkelijk gereepeti
en b.ekwaam , oni wiilde dieren to teminen, of fteenen to
bewegen om fteden op to bouwen, of vrouwen uk de
onderaerdfehe wereld terug to halen , of, 9ta zee gevmrpen , op een' visch to gain zitten en alzoo aan land te
varen ? (t) Z9jn zij data zoo geheel verftillend 9n
andere fchtijvers 3 van atidere kniiftenaars ? Heeft ie4er
odder- of vnorwerp niet zfjne efgenaardige behandelitlg
en toepasfing ? Kan, snag en moat alter, joist 266 mee-sterlili zijn ? Zijn meesteritukkken uit hunnen card en rie
tuur zelve diet zeildaaam en voor weirilgen gefchikt ? Is
bet niet nahntirlij en eigenaardig , dat Wore crant en
foort van kttnst ads 't ware zijnen hoogertn en lageren
trap of ftand heft ? Waarlajk , het zeggen : tnedloc4lbus esfe Pnaxfy
main 1U yr (Dichters thogeta Met middelmatig zijti) heeft men al to ftreng toegepast . Alle taxi ,
alle kunst is teeh Met voor a11en 3 of voor ieders begtip,
verftand of ftelnnling gefchikt . Steeds heeft ntij gehinderd , en ik erklnalr bet mits devvn Itellig tegea onoen
(*) De kundkge en hoof door mij geachte Schrijver w . n a
c L E a c Q , in zine Verhandeling : de ware Disaster be

fcheuwd Rls de vertegenwoordiger van z n Yolk en van zfnen
leefsijd. 'Zie Nederl . Stemmen, Deel V1, bl . 210--214 .
(t) ORPHEUS, AMPHION, ARRTON .
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nationalen geest , dat it reng doorhalen en onmeedoogend
bekelen van Dichters van den tweeden of derden rang.
Ook deze zijn in hunnen Land nuttig en noodzakelijk .
Men moet hen niet affchrikken , be£chimpen of verwerpen, maar het goede in hen, vooral als zij nog jeugdig
en buigzaam zijn , aanmoedigen , en het verkeerde , in
liefde, zacht en minzaam hun aantoonen , en dus hen ,
ten Dozen en ten algen eenen beste, verbeteren . Men -moet
ieder zijn genoegen, aijnen lust, zijne keus en hemming
laten . Verfcheidenheid , meerdere of mindere voortre felijkheid is goed veer het geheel , en bet mindere , ter
waardering van hett ieerdere on betere, zelfs ontnisbaar.
Ziet, dat noemAk liefderijk, nationaal en godsdienftig sevens!
Verwaarloozing van nationaliteit is eene aantiekende ziekte , vooral bij ons, die met bet vreemde -al to
ras wegloopen. Gcelijk lsaig de Eronfche Letterkunde,
Toms de ] it,(che re veal invloed op onze Dichtkunst
gehad -heeft , zoo heeft bet, mijns aordeels , thans de
Engelfche . Wij wi aken bet niet, drtt , ge4ljk vroeger
eef VIRO1LVUS HONIERUS, Oii?re VONIDEL VIRG I L I V s , azideren weder anderen volgden , men zoo
ook nu dezen of genera Engei fchen Dichter volge ; maar
in den geest vaii otls nationaal dichtkanakter moet men
blij-ven ; manke,
etude oveeneming, bonte en harde
zamenmen&g moeten de plrtats van onze eigenaardlgheid en
oorfpronkelijkheid niet innemen, de eigene Rationale derikkncht niet verwringen, ver-lammen, vecll min vervangen ; of bet product words een koud afgietfel van voorwerpea, die elders to huffs behooren, en men omhelst
fchadaw in piaats van bet wezen . Door al dat faafsch
navoigen en gedurig het onze a1 to zeer op die leest to
£choeIen , raakt bet ttionaal en eigen gevocil der Diehters , de ware bran , de echte fpt'ingveder , verlatnd en
verloren. lliertegen mag en moet then to ve4de trekked ;
deze zaak , flit bederf map men hekelen en tegengaan ,
al is bet des goods in vinnig fchimpdicht ; mast menfehen , rnededichters, levenden aan de kaak tte zetten , is
onrne.&doo.gend, eigenlijk het werk van eenen feherpreg-
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ter, of voor 't minst zich op eenen regterfloel ter veroordeeling van anderen to ftellen, waartoe men noch geroepen , noch geregtigd is, tenzij men de leer ten
eenemale vergete van anderen zd6 to behandelen , als
men zelve zou wenfchen door anderen behandeld to
worden.
Hot is met de Dichters als met de Toonkunftenaars
en Schilders . Zij behoeven juist niet allen volftrekte
meesters in de kunst to zijn . leder hanteere flechts zijn
eigen inftrument of penfeel met eenige kunst en genoegen voor zich en anderen . De liefhebberij voor de muzijk, fchilder- en teekenkunst zal er des to algemeener
door zijn en werken .
Hot mystieke en mysterieuze had vroeger hier en overal de bovenhand . Er had eene wonderlijke vermenging
plaats van waarheid en logen, zinnebeeld en wezen , gefchiedenis en fabel ; maar met het affchudden van het
Spaanfche juk, en bij betere Godsdienst-kennis en veneering, zag men hot gewaagde daarvan in, en onthield
or zich van, of bezigde hot met meer omzigtigheid . De
Hervormde Godsdienst gaf uit haren aard aan geestelijke
vooritelling minder voedfel , en , gelijk de afgefchafte
beelden en fchilderijen in de meeste kerken voor zekere
foort van beeldhouw- en fchilderkunst , voor grootfche
historiele voorfiellingen Met voordeelig waren, zoo was
ook de Hervorming aan zekere foort van fpeculative
dichtkunst, aan geestelijke en zinnebeeldige perfoonsverbeeldingen van God en Goddelijke eigenfchappen ,
niet bevorderlijk ; maar de landaard , toch aan kunst en
kunstoefening gehecht, bragt fehilderkunst en dichtkunst
op eenen anderen, fchijnbaar lageren , maar inderdaad
meer veriiandigen en vasteren grond over , zonder iets
van het eigenaardig vermogen van voorfiellen, uitdrukken , treffen en veredelen to verliezen . Onze fchilderkunst word hierdoor echt nationaal , edel , eenig, natuurlijk, hoogstverdienflelijk en eigenaardig, zoo dat
de Nederlandfche fchool , door hare eenvoudige , nationals fchoonheid , nog de meest bewonderingwekkende en
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de meest prijshoudende ter wergild is . Hij , die dichter,
hij , die fchilder is, in hart, ziel en uitdrukking, vraagt
minder naar bet onderwerp, dan men wel meent ; de
kunst - dat is bet kunnen, bet vermogen - is bet eerfle , hoogfte , de groote zak ; bet onderwerp is meer
toepasfing ; maar daarom behoeven wij dat kunnen of
vermogen nog niet to verkwisten aan een al to lag of
verachtelijk voor- of onderwerp . De uitflorting van een
innig, diep en fijn gevoel, uit bet hart geweld, geeft
van zelf verheffing, ftroomt vrij en ongedwongen dthtrheen, waar aandoening, wil , kieschheid en neiging haar
leiden ; zij behoeft geene bonte verf of woordenpraal ,
om to fchitteren . Hij , die flechts den Historiefchilder
van geestelijke onderwerpen als fchilder van den eerften
rang huldigt en de overige minacht, is onregtvaardig ;
hij doet aan de algemeene nationaliteit, lust, behoefte
en fmaak nadeel ; zoo ook in de Dichtkunst . De ondergang der eerfte en der laatile wereld, hel en hemel,
duivels , engelen en huh omgang en vermenging met
aardfche wezens, aanval van reuzen op den hemel of
bet paradijs, terwijl zij, of zoo gezegde-godmenfchen
en Engelen wederzijds met bergen kaatfen , mogen fommigen bekoren, anderen zullen ze met mij vreemd vinden aan onzen krtng, onze bevatting , onze kennis ; zij
gaan onze wereld re zeer to buiten ; zij doen ons fiechts
frhrikken en duizelen . Ik beken bet gaarne : die foort
van hemelahe of helfche poezij heeft mij nooit bekoord,
en ik zeg bet bier openlijk, al ware bet tot mime fchande, en al wekte bet een' kreet tegen mij van al mijne
vrienden, van alle hoogachters met mij van den eenigen
B I L D ,E R D tj x , dat ik then nooit volprezen Dichter liever Un of ander oud-vaderlandsch onderwerp uit onze
kronijken of eerile grafelijke tijden gegund had , dan
den ondergang der eerite wereld en de vermenging van
hemelfche met aardfche wezens . Zij , die B I L D E RD IJ K , als ik , van nabij gekend hebben , zullen Met
kunnen loochenen , dat niet zoo zeer him aan bet onderwerp als het onderwerp aan hem ontvisl ; bet was of
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werd in aanleg en ontwikkeling to heilig, to goddelljk,
al to fpeculatief, den niensch en Christen to magtig ;
daar het op moest uitloopen was to heerlijk , to eenvoudig, to waar,,, to verheven, om de flotfom eener
wilde fchildering en fictie uit to waken . En zoo is ,
moet en zal het (feeds zijn voor den echten , verlichten,
regtfchapen Godsvereerder en Christen . Wie adjn wij ,
nietige aardwormen, weeens van omlaag, wij mogen
dichters zijn of niet ; wie zijn wij, om z66 (}out en
diep to treden in de geheimenisfen Gods ? Iedere gewaagde, uitgewerkte voorftelling, iedere a1 to fferk gekleurde fchiadering van hat leven hiernamaals ftuit ons
zelfs op den leer- en predikftoel ; en to regt : wij eerbiedigen , wij berusten liefst en verblijden ons in de
heerlijke wenken en beloften ons gegund, in de weinige
menkbe1ijke voorffellingen ons geopenbaard ; wij mogen
ze , ais Dichters , in eem -warm, grootsch, kort en krachtig gedicht verheffen ; wij mogen ze in eenen lierzang
uirbreiden ; tae in eep heldendicht of treurfpel to zeer
om of gait to werken, daartoe zijn ze, mijns oordeels,
minder geffchikt ; nog eens : zulke ondorwerpen zijn to
hellig , to goddelijk , om ze , in weelderige , bonte tafetelen, door onheilige menfchenvingeren met aardfche
verwen gekiad , to vertoonen . De fiehtkunst is, ja ,
een fcheppingsvermogen ; maar de fehering en inflag der
fietie zelve, de verbeelding, de fchildering nroeten,
willen zij oils gevoei blijvBn voldoen, de voorifef!hngder
tern rninffe mogelijke, en door ons als met verftand en
verbeelding tasthare, waarheid niet to zeer to buiten gaan,
en this naar ons zwak en menfchelijk begrip ten minfite
eenigzvns berekend zijn.. Ja, ik ga verder, en trvijfel,
of dat honge, fpeculative, vreemde en ondenkbn-re wet
mus een# natuurlijke hemming is, en of, wanneer men
dergelijke gediehten naaawkeuriger en als op de keper
en met eenig veriand -- dat toch ook zoo wear in de
Dichtknnst Met nag worden uitgefloten - befchouwt,
zij wel inder4aad -z66 verheven zija als zij fchijnen .
Peel inbeelding Loch vervangt de verbeelding, yell woor-
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den taken, veel gefcherm het gevecht, veel geraas den
wezenttijken donder, veei wilds, vreemds en onainnigs den
eigenlijken wren An , meaning on bedoeling . - Doch
laten wij ddn en ander wat nnder en kortelijk uit de Gefchiedenis onzer Dichtkunat ophelderen .
Het is eete seer juiste aatnerking, dat alle kunatwerken o=r veorvaderen over het aigemeen eett' keunelgken
trek tot bet godsdienflige hebben . Alwat zij freai en
ktmt'ig achtten en maakten , woest den aidruk hebben
ca dragen van hurt vroorn getitoed. De opfchriften van
penningen en nnwtten , de geveb der huizeh , de Pevens der
thq eh getuigden er niut minder van, dam lret werkk van
even ItAAR L A 1qD T vroeger an het Wil*dmualkd later .
De anldervinding finds de oudfle tljdeh beeft merle be .
wezeh, dat Wee=& taa1, tvreeu de ueden, al to willige
navolgIng tsn attden de echte titibnaie I)irhtkullat onderrnijnden en bedierveh . Van tsI A t n L A N n °r , wiens
ml en diehttrt<nt a i' er waxen , tot op C 0 0 R N HIS It T,
die clue et twwen luter geborm werd, heershten Fran&
fcshe geest en traR . Teen was bet de tijd der R edeMkers ; hat myt`hningiiae , her zinridbeeldige van vreemd wad east e t lag, hot kentaark nde van al h_un be,
drijf; volt hunne 4tatlerfpelen wren er vol Van ; zlj
were On fpee4den geestelke perfbnaadjen to lsaddoft
1ichtelilke vermnkeifjkbedm ; lanrg floeg de Overheid de
tPaat ; itaar de affchuddith van vreemden dwttng wa
dlnr ; de ©vjerheid kon en tnogt de mast niet lather flaan
of houden . Vrijheid vat geweten,, liefde tot bet VatlerrUW warelt der Span ehe tueltroede ontwosfen . Ver=
4ielite godsddrenstzln en nattonalitcit aegevietzlen trok in
de Dirhtktilrst . -C © tf R N WE Rc T , S P 1'R 0 n V, L , ' 1SSCHFR, MARNIX, F1ttJITFt;RS, liboFT en alideftn , em niet dft greestigeh t; R t n n R b to fpteken.,
*batten de noodei?ooze pogeherij op 66ns af, pakten in
en zbntien terug do troggelzak met 4 de bedel rokk n
3er Feankr #k etc elders, wear to to buss behoordea.
En nu volgde v o N D E L, wien, gelijk B R A r1 n . T zegt,
men wel in flaat is to berispen, maar in geenen deele
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in hoogdravendheid to evenaren . V O N D E L had een
diep verftand, fijnen fmaak, maar een zeer prikkelbaar,
melancholisch geftel . Hij had dit gemeen met den eenigen Feniks van onzen tijd . Zij werden daardoor wel
eens fcherp en bitter . Zij waren geene lieden, om in
ftaats- of Godsdienstzaken koud of koel to blijven . Zij
kozen onderfcheidene wegen of partijen ; maar, bet zij de
den of de ander het dwaalpad of regte fpoor geacht kan
worden to hebben ingeflagen , Kerk , Vaderland , Vrijheid lagen beiden zeer naauw aan het hart . Te groote
ijver prikkelde hen welligt tot uiterften ; maar beiden
handhaafden in taal en dichtkunst eene edele nationaliteit . Wie over den ddnen of zijnen . Ondergang der
Eerfe Wereld fpreekt, mag van den ander of zijnen
L U C I F E R niet zwijgen , of heeft ten minfle den fchijn
van partijdigheid tegen den edelen verdediger van denNederlandfchen PALAMEDES . VONDEL, VoorWienBILD E R D Ij x eerbiedig boog en zijne minderheid erkende ,
bragt de mystieke en mysterieuze kamerfpelen allengs op
een beter en voor zijnen tijd meer berekenden voet over,
en , fchoon hij , in zijn A D A M in Ballingfehap , N o A C H ,
yo s E P H in Dothan en in Egypte, en in zijn P E T E R
en P o U W E L , den vorst des afgronds , hemelfche en
helfche geesten , zefs in zijn eerfte gedicht , Pasfcha ,
God den Heer zelven fprekende invoert, hij doet bet
fpaarzaam , en liet het daarna , of verplaatfte (wat
in zijnen tijd ten minfte niet vreemd was) eene enkele maal, gelijk in den LUCIFER, het tootleel geheel
over in den Hemel, zonder vermenging van aardfche
of tweeflachtige wezens . Het is waar, ook in den L UC I F E R ontbreken niet de dolle trom, klinkende trompet,
eerie wolk van fchichten, gloeijende bagel, knods, heir
lebaard , dolk , fpeer , fabel en rondas , in enkele regeis ;
maar V o N D E L bouwt , als een beroemd vreemd (*) Dichter, toch geen brug van zonde en dood over den Chaos
uit de hel naar de aarde , of laat , met eenen anderen ,
(*) Vergelljk de verhandeling van den Heer
voormeld .
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den Satan eene vifite in de Zon afleggen en daar zijne
artillerie zetten , ten einde door gloeijende kogels uit zijn
helsch gefchut de nieuwe wereld aan God to onttrekken .
Het berigt v66r den L u c I F E R bewijst, hoezeer v o ND E L zelf de zwarigheid gevoelde, om bet gordijn van
voor bet heilig treurtooneel, dat den Hemel afbeeldt,
op to heffen, LUCIFER , MICHAEL en Aartsengelen
die flellaadje to doen ftofferen , van wapenen to voorzien , met bijbelftof en heilige zaken fpel to fpelen . En
wat behaagt ons toch nog bet meest in dat verheven
Treurfpel ? Is bet niet de befchrijving van bet onvermogen
van menfchen en engelen, ten aanzien van God ? Is
bet niet de nooit volprezen Engelenzang, de grootfche
vraag : Wie is bet die z66 hoog gezeten ? enz. Is bet niet
de eerbiedige , eenvoudige en toch boven alles verheven
Tegenzang : dat's God, oneindig, eeuwig wezen, van
alle ding dat wezen heeft, wiens naam nooit is nit to
fpreken of to noemen, tot wiens orakel niemand gewijd
is , die alleen is , die Hij is , zich zelfs bekend en niemand nader, wiens naam to noemen door engelen, zelfs
ontheiliging is en fchennis ?
Hoog, zeer hoog, ja boven alien hoog acht ik v o ND EL , maar daarom veracht of verlaag ik geen C A T s ,
van eene geheel andere (lemming, roeping en trant, die
onderwerpen en ftQffen behandelde , waarop hoogdravendheid even min gepast zou hebben , als fluweel, goud
en diamant op bet kleed van eene keukendienstmaagd ,
gelijk de Nederlandfche Spectator, een Schrijver, then
onze tijd maar al to zeer behoeft, zich .uitdrukt . Betweters van dezen en vroegeren tijd mogen met den eenvoud en de gerektheid in de poezij van eenen CAT S
fpotten , B I L D E R D 1J K verhief ook hem , en to regt ,
naar waarde . Mij is en blijft hij een echt nationaal
zanger, tot bevordering van braafheid, pligt, zedelijkheid, itichting en vermaak uitnemend geftemd . Ziet ,
wanneer iemand bet zoo ver gebragt heeft , dat men zijn
dichtwerk, als een echt nationaal huisboek, naast den
Bijbel plaatfen kan, gelijk onze Voorouders CATS
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werk deden en men nog wet doen mogt, ziet, zeg ik,
dan geldt zulk een Dichter bij mij ietr, meer, dan de
vervaardiger of overbrenger van fictief, fantastisch of
vreemd kunst- en vliegwerk .
C A T s was een aanzlenlijk en veelwetend man ; zoo
was een KASPAR VAN BAZRLE, KONSTANTIJN
HUIGENS, DANIEL HEINSIUS, zoo een HUGO
D E G R o 0 T , die fpiegel van alle brave verftanden , dat
wonder van letterwijsheid , die bron , waaraan alle on,
bevooroordeelde herders zich en hunne kudden nog mogen
laven , die voor vrijheid in godsdienftige en flaatkundige
gevoelens zoo veel deed en zoo veel Teed. Alle die geleerden hanteerden de Nederlandfche tier , ieder op zl jne
wijze , en niemand kwam het in den zin , eenen x u i G
D E e R o 0 T het ten kwade to duiden , wanneer hij zich
vernederde , - wat zeg ik ! veredelde en verhoogde , -om, ten dienile van eenvoudige zeelieden, de waarheid
der Christelijke Godsdienst in een leerdicht to handhaven, of eene heldhaftige echtgenoote voor zrne verlosfing to danken, bij het toezenden van zijne taart in
een gut, hartelijk en treffend verjaardicht .
Het huifelijke, de gehechtheld, de innige deelneming
en hartelljkheid voor onze dierbaarte betrekkingen, en
de uitvloeifels van dat fijn en diep gevoel in beden voor
haar welzijn , de dank en wensch bij de geboorte van
een kind , de hulde , gut en welmeenend aan eene echtgenoote toegebragt op haren verjaardag, de uitdrukking
der droef heid bij het affterven van gade, ouders of kinderen , zijn naauw aan Godsdienst verbonden. Is niet
Liefde de grondilag van het Christendom? Die maatfchappelijke, die huifelijke verbindtenisfen met hen, die
oils op aarde meest lief en waard zijn , zij ontvonkten
meermalen den echt Nederlandfch nationalen zanger ;
zij waren niet zelden de bron, de kiem van hoogere
poezij ; maar nooit konden de Franfchen dat losfe en
verfijnd wellustige , dat hen zoo zeer kenmerkt , bij ons
overplanten ; nook waren regt nationaal bij ons die weel .
derige , verlokkende , der verleiding en ontucht gewljde
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toonen , die enkele vroegere en latere Dichters , zij mogten ook van hun kunsttalent getuigen , ontf erdgn . Hiertegen ijverden to regt, in vroegere dagen,een c AM P H U Y Z E N
en D E D E C K E R . Godsdienftigheid, met diep gevoel voor
zedelijkheid, maatfchappelijke en huifelijke deugden, zijn,
Gode zij dank, nog trekken van onze nationale Dichtkunst ; en de toonen, vroeger door eenen D E D E C K E R,

CAMPHUIZEN, VOLLENHOVEN, ANTONIDES,
P O O T, S M I T s en anderen aangeheven , waren aan gee .
nen KANTELAAR of NIEUWLAND, om deze hier
alleen to noemen , later vreemd . Maar een D B D E C K E R,
VOLLENHOVEN, ANTONIDES, EMITS, VAN
w I N T E R en vele anderen bepaalden zich niet bij bet

huifelijke ; hunne nationaliteit bleek in hunne aan God
en bet Vaderland gewijde zangen, hetzij bet lljden des
Heilands, de Kruistriomf of B E L L o N A aan band, de
aankomst van het lijk van D E R U I T E R of wel de vaderlandfche Rotte- IJ- of 4mflelfroom bun dichtvuur
ontvonkten . VOLLENHOVEN en ANTONIDES,
die V O N D E L zijne zonen noemde , ijverden met warmte
tegen bet inkruipen der Franfche befmetting, die toen de
Dichtkunst,inzonderheid bet edeleTreurfpel,tot welks godsdienfige en vaderlandfche ftemming de groote V o N D E L
den eerften ruwen grondflag in zijnen nooit voiprezen' G IJ sB R E C H T VAN ARMS TEL gelegd had, ondermijnde.
Met bet indringen der Franfchen bier to lande in lien
tijd, met bet plaatfen . van onzen Prins op den Engel.
fchen troon , met het menschlievend inlaten van verdrukte
vlugtelingen kwijnden en vervielen de nationaliteit, de
zelfftandigheid dezer landen , en ook die onzer Dichtkunst . Een landman als P o O T , hoe verdienftelijk , een
eenvoudige burger, maar van echte befchaving ontbloot,
alS L A N G E N D IJ K, konden bet niet fluiten . De H U iGENSEN, de HEINSIUSSEN, de DE GROOTS,
de raadslieden en de wegwijzers ontbraken, of hielden
zich fchuil . Er was een ftilaand of liever een achteruitgaan in onze Dichtkunst ; maar wat week of verviel,
de verftandige Godsdienstzin, dank der V oorzienigheid

640

OVER HET NATIONALE

en onzen braven Voorouders , week niet, ja vulde als
't ware veel ledigs aan , en een H O 0 G V L I E T en eene
V A N M E R K E N verworven zich to regt grooten lof en algemeenen bijval met eenen Abraham en David. Het
ftrekt tot fchande van onzen waanwijzen en zich zelven bijna alleen verheffenden tijd, dat men dichtwerken
en leerboeken als deze, minder verheffend naar hunnen
aanleg, zoo geheel en al beneden zich acht . Maar wat
beviel , toen en bevalt nu nog meest b . v. in den Abraham ?
Is bet , bet pleitgeding onderling der verperfoonlijkte eigenfchappen der Godheid ? Geenszins ; dat was en bleef ftuitend voor hen , die weten, dat God een onbegrijpelijk , heilig , Qnverdeeld geheel is , een volm aakte , verhevene geest ,
boven aardfche uitpluizing en toedichting van menfchelijke deugden zelfs verheven ; maar de morgenftond , de
optogt , de toefpraak , de worfteling van den vader en
Godsvriend bij de ofierande des vromen Aartsvaders van
zijnen I S A A K , hoe ftuitend anders voor bet ouderlijk
gevoel , was alien dierbaar , alleen om bet allerheiligst
geloof en vertrouwen op God .
Gelijk in de natuurlijke wereld foms op eens , bij eene
dikke benevelde lucht , donkere wolken wegdrijven en
heldere zonneftralen doorbreken , zoo was bet met de
gebroeders V A N H A R E N in bet midden der vorige eeuw
in onze Dichtkunst . Van en met hen kwam er nieuw
licht en nieuwe gloed . Nationaliteit , Godsdienstzin ,
vaderlandsliefde, uitdrukking van het tederfte gevoel
der liefde kregen nieuw voedfel , warmte en verheffing . De
Geuzen, de F R I S O , beider Lierzangen zijn er de bewijzen van. De F R i s o is een echt nationaal Heldendicht,
dat, op de leest van HOMERUS en VIRGILIUS,
maar met verfland en oordeel , gefchoeid , in onzen lettertuin geent, op onzen bodem to huis behoort . Had W I LL E M V A N H A R E N zich minder aan den Dichter der
Henriade gefpiegeld en verbonden , zijn werk niet aan de
maar al to vermaarde likkers en vitters dier dagen onderworpen, bet zou er welligt nog anders , ten aanzien van
kracht en verheffing , uitgezien hebben ; maar ook thans
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nog is liet eene fchatkamer der edelile gedachten , echte
ltaatkunde , ware vaderlandsliefde , geheiligden Godsdienstzin . Met den verheven lierzang : Bet menfcheljk
Leven, een proe£fiuk van onze Dichtkunst, zal bet
deeds geeerd en gewaardeerd worden . En hoe overtreft
ONNO ZWIER VAN HAItEN nogzijnenbroederwrL1k laat ze twisten die twisten willen : of de
L E MI
Geuzen een heldendicht of losfe lierzangen zijn, maar
houde vast, dat de geheele aanleg , de hooding, de uitveering, de afwisfeling van verhevenheid en eenvoud,
de nooit voiprezen lofzang aan God , de heerlijke epifodes, vooral die der flille, hnifelijke, godsdienftige en
echt nationale Rozemond, on¢ niet van Thomas met zijne
-Keetje, of in bet gemeen van de tooneelfpelen of de afzontlerlijke lierzangen des Dichters to fpreken, bewijzen
zijn, dat O N N O ZWIER VAN H A R E N was doorgedrongen tot die, onzen landaard eigenaardige, fchakering
en Hemming van een echt Hollandsch Dichter, welke,
om zoo to fpreken, voor onze natuur behoefte is . De
ware Dichter tech moet den geest, bet ware karakter
des yolks, waartoe hij behoort, uitdrukken, deszelfs
aanleg, fmaak en gevoel vertegenwoordigen ; en dit heeft
o N N o z w x E R uitnemend gedaan. Rozemond en Thomas - ziet, dat zijn andere, meer eigenaardige Epifodes , dan die beroemde (*) Franfche van dezen tijd , duizende verzen lang, waarvan de a ne uit de wording der
wereld, de andere uit de Franfche Revolutie genomen
is , en bet, deze en alles to zamen verbindende, dichtiluk
zelve nog verre to zoeken is . Rozemond en Thomas
doen mij aan bet Roosje van den vaderlandlievenden
B E L L A M Y denken. Zulke onderwerpen , uit onze nationale bron geput , moeten en zullen ons deeds behagen boven dat bonte, wilde, van vreemden geleende
Romantifche van dezen tijd, hetwelk in de akelige en
donkere holen van vreemde Sibyllen ., niet bij ons, to
huis behoort .
(*) D E

L A M A R T I N E, In
MENGELW . 1839 . NO .

zijn Jocelyn
13 .

en La Chute d'un Age .
VV
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Het licht , door de V A N H A R E N S in het midden der
vorige Eeuw ontftoken , werd later opgevangen , de fakkel overgenomen, opgeheven, tot eene nieuwe verlichting vooruitgedragen , door B I L D E R D IJ K en F E I T H.
B I L D E R D IJ K 1 -- wie huldigt , wie eerbiedigt , wie
ziet niet met de hand boven het oog op naar die
fchitterende en koesterende zon onzer Poezij ? V 0 ND E L en B I L D E R D IJ K zijn groot, om den rijkdom
hunner denkbeelden, de verhevenheid, kracht en eenvoud hunner woorden en uitdrukkingen, om hun dichterlijk alvermogen . ZIj zijn en blijven groot en eerbiedwaardig, kunflenaars van den eerften rang, fchoon de
eerfte zijn' CONSTANTIJN DEN GROOTEN, de
laatfte zijn' Ondergang der eerfle Wereld niet voltooid heeft ; maar, OM B I L D E R D IJ K naar waarde to
verheffen, behoef ik den Dichter der Odes aan God,
aan den Verlosfer, de Onfterfelzjkheid en D E R U iT E R , den voor Godsdienst, Vaderland, deugd en zeden geftemden zanger van Ouderdom en Graf niet to
vernederen . Het is waar, aan F E I T H was in den
beginne iets Duitsch , antinationaals , fentimenteels , overfpannen gevoeligs eigen ; maar dat was toen misfchien noodig, om den kouden toon, die in zijne
jeugd in de Dichtkunst heerschte, to verbannen ,
alles meer en meer to verwarmen en to bezielen .
Hij was een waardig , vaderlandsch Dichter . Hem volgden eenNIEUWLAND,KANTELAAR,HELMERS,
LOOTS, B . KLIJN, Mevrouw BILDERDIJK en anderen, ieder op zijne wijze . Wij treuren over hun verlies ; wij roemen nog op Dichters van den eerften rang ,
wier zedigheid, door hen to noemen, wij niet willen
kwetfen ; maar daarom is het niet noodig, andere en
daaronder fommige, in hunnen kring en rang achtingwaardige, nuttige en werkzame Dichters to hekelen, to
verguizen, en jonge verdienftelijke Dichters niet to
regt to brengen, maar of to fchrikken . Zijn hier en
daar de ware verhevenheid en eenvoud , oorfpronkelijkheid voor vreemde navolging, opgeblazenheid, woor-
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denpraal, donker- en akeligheid geweken ; heerscht in
enkele deelen eerie al to groote uitpluizing van de meest
gewone handeling , uitgedrukt in al to groote keur van gezochte en uitgerekte woorden en voori'elling ; is in het
algemeen het geheele ligchaanl onzer Poezij niet zoo gehdel doordrongen van den waren nationalen, Hollandfchen geest ; nog is die geest i-nwendig goed, voor
deugd , zeden, fnaatfchappelijk en huifelijk geluk wdlgeftemd ; en, zoodra het den roem van eenen tiendaagfchen veidtogt, de apoWering van het leven van eenen
held voor de vaderlandfche vlag geldt, zoodra Vorst en
Vaderland de ftem des nationalen Dichters vorderen ,
verheffen zich velen tot eene bewonder-enswaardige en
buitengewone geestdrift . Het is waar, wij ontkennen
her niet, veel rtjmelarij wordt voor poezij uitgevent ; de
groom is welligt to breed, naar de verhouding en de
uitgebreidheid van onze taal en ons land ; hij is niet overal
fuel genoeg vlietend en verheffend . Hooge roem komt
onzen Hoofddichters, die men mag en moet eeren en
huldigen, toe ; maar niet ten koste van anderen, die
ook wel mogen genoemd en aangemoedigd moeten worden, om, naar hun beste vermogen, en traits naar welgemeenden vriendenraad luisterende, 6f voort to gaan,
6f zich to verbeteren . Volftrekte rijmers alleen mogen
wij, maar op eene fijne en befchaafde wijze, affchrikken ; niemands genoegen nioet men, zonder volftrekte
noodzakelljkheid, ftoren ; aan geen zoogezegd verhevene dichtzucht al to zeer en als bij uitiluiting haflgen ;
de wereldberoemde dichtftukken . van andere natien mag
en moet men eeren, eerbiedigen en in hunne waarde
laten ; maar het borate, fchrik- en angstverwekkende,
den tuimelgeest van onzen tijd bij anderen , neen , then
moeten wij niet huldigen, veel min navolgen . De ge .
heele Kunst- en L,etterwaereld fchijnt wel thans met
een zwart , treurig en akelig floers overdekt . (*) Het
(*) Vergeljjk hergeen s r o N TINT over de Toonkunst dezer
dagen ; zie de Vaderl. Letteroefen . voor Julij 1838, bl . 479,
en andere over andere kuniten elders gezegd hebben .
Vv2
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is opmerkelijk, dat het verval der ware Kunst zich heeds
kenmerkt door afwijking van het gezond verfland, van,
zuivere gedachten en kiefche voorftelling. Rede en gevoel moeten altijd in een behoorlijk evenwigt gehouden
worden . Elke voorftelling, die niets anders is dan een
fpel der verbeelding, eene herfenfchim, een gewrocbr
van hooge overfpanning, vervliegt met den wind en fpat
uitddn als een waterbel . Door at to groote opwinding
verwarren zich de denkbeelden van wezenlijkheid en fchijn ;
dan wordt het moeijelijk, zich vrij. t o waren van verkeerde begrippen ; zuiverheid en helderheid worden dan
beneveld en overfchaduwd ; heethoofdigheid kweekt verkeerden fmaak, ijdele fchittering en wanftaltigheid en
zoo'wordt alles moeijelijk en pijnlijk ; de waarheid daarentegen ontwikkelt zich gemakkelijk, eenvoudig en krachtig. Ijsfelijkheden en monfers zijn ook in de Kunften
en Letteren, als afwijkingen van her natuurlijke, fluitend .
Indien door moord,brand en ibhrikverwekking,letterkundige
roem to behalen is , dan verdient waarlijk ooze tijd hoogen lof. Das de Dichtkunst ook hiermede befmet is ,
wien kan het verwonderen ? Zij heeft het gemeen pet
Schilder- en Toonkunst, om deze alleen to noemen . De
de itelfelzucht, de
vernielende geest van omwenteling,e
onftuimige opbruifing der driften , de verkeerde lust tot
het buitengewone en trefFende , de dwarlwind van het
hartstogtelijke hebben eene opgeblazenheid, vermetelheid
buitenfporigheid, eene geestopwinding, en daardoor geestverwarring , zwelling en verbijstering hier en daar veroorzaakt, die alle Kunften aanranden en ontf eren .
Wachten wij ons dan, voor dezen, aan onze natuur
en onzen landaard vreemden afgod to knielen of then to
bewierooken , en alzoo onze kieschheid to kwetfen , onzen fmaak, ons nationaal gevoel to bederven! Vastheld , kalmte , godsdienftigheid , verheffing zonder overdrijving , die grondtrekken van ons eigenlijk en waar karakter, moeten wij voorftaan en handhaven ; dan, maar
ook dan alleen kunnen en zullen wij echte Vaderlanders,
ware Hollander ; , ook ten aanzien der Dichtkunst , zijn
en blijven .
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Landgenooten I leent gees ooren,
Leent geen hart aan valsch gebrom ;
List een eedler maatzang hooren ,
Uit uw elgen heiligdom .
Hoedt u, hoedt u voor die toonen,
Valsch en vol van bastaardij,
Die gevoel en reden honen,
Affchrik voor de Poezij .
Last uw item bevallig klinken ;
Holt Met bulten fpoor en mast ;
Laat uw zangen rijzen, zinken,
Naar de pols der rede fast .
Ver van u de vuige bastert,
Die aan vteemden wanklank kleeft,
En den moederboezem lastert,
Die hem Godennektar geeft 1 (*)
(*)

Vergelijkc B I L D E R Du K, in bet gedicht het Hol,

landsch ; zie Winterbloemen, D . I . bl . 94 .

LETS

OVER HET OPENBAAR EN HUISEL]JK LEVEN DER TURKEN .

(Vervalg en /lot van bl. 603.)

Onder de feescen, die door de

Muzelmannen gevierd worden, behoort de dag der geboorte van M A H 0 M E D , of Batram, welk feest drie dagen duurt, en invalt op bet einde
van de maand Ramazan, of onthoudingsmaand, alsmede bet
Corban-Bafram, of bet gehelligd Paaschoffer, dat plants
heeft drie maanden na Bafam. Ramazan herinnert bet tijdflip, Waarop M A H O M ED, vervolgd door zijne vijanden, verpligt werd de vlugc to nemen . De dag is aan vasten toege .
wijd ; des nachts nemen de geloovigen hunnen maalcijd, en
houden zich met hunne zaken bezig . Corban -Balram is een
der voornaamlte feescen . In elk gezin wordt op dat tijditip
een fchaap geflagt ; men geeft elkander gefchenken ; men verlicht de Moskden, en men deelt onder de armen liefdegaven
uit . De Muzelmannen kiezen dit feest uit, om de gevaarlijke
bedevaart naar Mekkh to ondiernemen. De Koran gebiedt iederen geloovige, deze bedevaart eenmaal in zijn leven to
doen, en diet dan zeer gewigtige redenen geven de vrijheld
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biervan of to wljken . In dat geval is bet den geloovige bevolen, een' behoefcige in zijne plaats ce zenden, en hem ce
voorzien van al bet noodige voor de reis . De plegtigheden
van deze pelgiimaadje zijn flechts ten deele bekend, want
de Muzelmannen maken er voor de ongeloovigen een geheim
van . Ondertusfchen heb ik deswege eenige inlichtingen to
danken aan zekeren DOS T A N - B E Y, vromen en ijverigen
Turk , wiens geneesheer ik was, en wiens godsdienftige opgewondene geestdrift reeds van verre in mime nieuwsgierigheid mijne bekeering meende to aien . - Verfeheidene karavanen, nit verfchillende oorden, waar de Mahbmedaanfche
Godsdienst heerfchende is, reizen telken fare naar Mekka.
De belangrijkfte zijn die, welke van Konffantinopel en Cairo
vei'trekken . De eerfte brengt de gefohenken van den Sultan
near de heilige plaatfen (Mekka en Medina) . Zij wordt be .
ftuurd door een' van de grooten des rifts, die door den Sultan met die waardigheid bekleed words. en dezelve tot zijne
wederkomsc behoudt . Op den avond vGbr bet vertrek begeefc zich de Sultan met bet ganfche Hof naar Scutari, en
woont bet gebed bij, hecwelk door den Groot-Muphti zelveu
verrigt words . Des anderen daags reist de karavaan af ; zij
vervolgt den weg van Klein-Azie en moet Syrie en de woestijn
doortrekken . De karavaan, die van Cairo afreist, is niet
minder in getal en luister, dan die van Konjlantinopel . Een
kameel, de rijke tapijten torfchende, die door den Pacha
naar Mekka en Medina worden gezonden, wandelt, gedurende een' dag, door de firaten van Cairo, omringd door eene
eerewacht, en gevolgd door Hadjis (bedevaartgangers) . De
karavaan gaat de ftad nit door de poort, die naar Suez geleidt, en overnacht in de nabijheid van eenen . vijgeboom,
bij welken, gelijk de overlevering verhaalt, de Maagd M AR I A , op hare vlugt , zoude zijn aangehouden ; den volgenden dag zet zij hare reize door de woestijn voort . Op zekeren afttand van de heilige plaatfen zijn al de geloovigen
verpligt van hunne lastdieren of to ftijgen . Er words echter
eene uitzondering gemaakc op de genen, die, uit hoofde van
ouderdom of gebrekkelijkheid, niet gaan kunnen . Allen moeten bet loathe gedeelte van den togt blootshoofds afleggen .
Deze daad van boete kan echter vervangen worden door bet
geven van rijke aalmoezen aan de bhoeftigen . Te Mekka
aangekomen, legeren al de Hadjis zich om de Kaaba, onder
Lenten, op kleinen afftand van elkander opgerigt, en maken
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zich gereed om bet feest door onthouding en gebed to helligen ; de vijf gebeden , door de Priesters bij de wet voor.
gefchreven, zijn hierbij van kracht . Het beginfel van broe .
derfchap en gelijkheid ontvangt to Mekka de grootfie out.
wikkeling ; alle bedevaartgangers behandelen elkander als broe .
ders, en de talrijke behoeftigen, die deze lange refs ondernemen, worden ruimfchoots van bet noodige voorzien door
de giften, die zij dagelijks ontvangen . Men moet, tot eere
van den Muzelman, getuigen, dat de liefdadigheid door hem
met geene ijdele pralerij verrigt wordt ; zij vernedert hem
niet, die ontvangt ; zij verhoovaardigt hem niet, di8 geeft ;
bet is een pligt, dien men vervult, en de linkerband weet
nimmer, wat de regter doer . -- Op den avond voor bet
feest ilagt bet boofd van seder gezin een fcbaap ; bet is eene
ware herdenking van de oude Godsdienstplegtigbeden . Hot
offer is in geene andere omitandigheid door M A R O M E D
voorgefchreven . Des anderen daags wonen alle bedevaartgangers bet gebed bij, dat in den tempel plaats heeft . Eene
ontefbare menigte bedekt de vlakte . Al de geloovigen knielen in datzelfde oogenblik op bet zand der woestijn neder .
Gedurende drie dagen vereenigen zich de bedevaartgangers
lederen avond bij drie putten , die zich in de nabijheid van
de Kaaba bevinden . leder neemt een' fteen in de regterhand, en werpt dien over den linker fchouder in een' der
putten , waar hij zich met den rug naar toe keert . De fleenen waren alien opgeruimd en de putten in weinige jaren er
mede gevuld, zoo de Imans zich niet bezig hielden met ze
er nit to halen en de fleenen weder op hunne plaats to bren .
geu ; de Muzelmannen geven voor, dat bet de Engelen zijn ,
die zelve zich met deze bezigheid belasten . Nimmer heb ik
bet doel of den zin deter geheimzinnige plegtigheid kunnen
to weten komen . - De Kaaba was, ten rude van m A S oM E D , een tempel beftemd voor de dienst der Afgoden . De
grmote wetgever wijdde dezen heidenfchen tempel aan zijne
Gedsdienst . De bijgeloovige Muzelmannen verzekeren, dot
de Kaaba z66 uit den hemel is neergedaald, als men den .
zelve thans aanfchouwt ; zij voegen er bij, dat zijne plaats
van eeuwigheid of door een' zwarten fleen was aangewezen, den (teen , op welken A B R A H A M zijn' zoon I S A A C offeren moest .
Wanneer de plegtigheden van Corban - Bairam geeindigd
zijn , gaan alle bedevaartgangers Medina bezoeken ; bet is in
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deze (tad , dat M A H 0 11 E n werd geboren . Zij bekleedt den
tweeden rang onder de beilige fteden ; Mekka is de eerie ,
want zij bezit bet graf van den Profeet, en Damascus behoort tot den derden rang . De Muzelmanven geven voor,
dal j E z v s c H R I s T v s, op eenen Vrijdag, door een der
torentjes in de grooteMoskee van Damascus zal nederdalen,
voor al de geloovigen zal verklaren , dat M A H o M E D de
grootfte der Proreten is , en vervolgens zich zal to rusten
leggen in de Kaaba, in bet graf, dat voor hem bewaard is
naast dat van den wetgever der geloovigen . De Muzelmannen worden, na hunne terugkeering van Mekka, Hadjis, of
bedevaartgangers, genoemd . Deze bijnaam is een ware adellijken titel, then men Met vergeet acnrer hunnen naam to
voegen, bet zij men tot hen fpreekt of aan ben fchrijft, en
welke hun alle aanfpraak geeft op den eerbied en de hoogachting der geloovigen.
Uit hetgeen wij gezegd hebben , moet men niet afleiden,
dat alle Muzelmannen dezelfde eenvoudigheid in hunne Godsdienst bewaren : Gedurende de nachten van Ramazan ziet
men de bijgeloovigen zich verzamelen op de openbare plaatfen of voor de MoskCen . Dddr, in kringen zaamgefchaard,
of op eene rij geplaatst, winden zij zich op door hunne overdenkingen ; en als zij' genoegzaam meenen ingegeven to zijn,
beginnen zij links en regts golvenvormige bewegingen to ma .
ken , die zij hoe lang'er hoe meer verfnellen , fprekende met
kracht, doch met eene hijgende item, to gelijker t1jd de
woorden : Allah ou l nit, die letterlijk beteekenen : Cod
hem! Allengskens vermindert hunne ademhaling ; hunne gelaatstrekken worden ftrak ; fomtijds fpringt hun bet bloed nit
de longen, en zij houden niet op, v66r dal zij, uitgeput
van vermoeijenis en buiten kennis, in bezwijming nedervallen .
Deze dweepers oefenden vroeger een groot gezag onder bet
onwetende yolk nit ; men geloofde hen in ftaat to zijn om
wonderen to verrigten ; zij hebben nu hunnen begoochelenden
invloed verloren, en men befchouwt ze niet anders dan als
gewone menfchen . Het godsdienftig geloof verbindt zich liij
de Muzelmannen met bet bijgeloof; zij vreezen bet booze
oog, en telkenreize, wanneer zij eene loffpraak op de lig .
chamelijke of zedelijke hoedanigheden van een mensch afleggen, een dier of eenig voorwerp van waarde roemen, be .
ginnen zij met den uitroep : • Masch Allah! (dat God bet
behoede!) Men vooronderttelc booze bedoelingen bij den
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genen, die van dic befchermingsformulier geen gebruik maakt .
Het is om die zelfde reden, dat men aan de hoofden der
vrouwen en der kinderen en om de halzen der paarden amuletcen of ook gekleurde fleenen hangt . De eerften bevatten
verzen uit den Koran, of kabbalistifc'he fpreuken ; de tweeden zijn gefchikt, om . de aandacht van de voorwerpen, die
ze dragen, of to trekken . - Bij de verfcbijning der nieuwe
maan ziet men de Turken dikwijls op de wandelwegen of in
de 'ftxaten ftilftaan, de beurs uit den zak trekken, en, terwijl zij de oogen op de maan vestigen , bet geld betasten,
dat -dezelve bevat . Deze handeling laac zich verklaren door
den volgenden wensch : „ Mogt mijn rijkdom alzoo vermeerderen , gelijk de main dagelijks in grootte toeneemt 1"
De Muzelmannen vereeren in den Sultan den opvolger, den
wettigen Stedehouder van M A H o M E D en den I-ioogepriesrer
van bet Islamismus . De Muphti Is de hoogite Regter, de
oppermaguge uitlegger van de wet : hij bekleedc den tweeden
rang in de hierarchie ; hij kan echter van z1jnen post ontzet
worden, en de Souverein heeft over hem bet regt van leien
en dood . De Sheriff van Mekka is Hoogepriester der heilige
plaatfen . Hij is eeti der aanzienhIjkfl :e smbtenaren des rijks,
maar zijne hooge waardigheid alleen verfchuldigd aan de
plaacs, waar hij zijne bediening bekleedc . De Sultan benoemt bovendien drie Opper-Mollahs of regters ; de een heeft
zijn verblijf to Cairo ; de twee anderen verlaten Kon/lantinopel niet, en verdeelen de hooge regtsmagt In Europisch en
Aziatisch Turk& . leder landfchap heeft bovendien nog een
Mollah en ledere ftad een' Cadi. Ziedaar de regterlijke magt .
De betrekking van Pleitbezorger beflaat in Turkije niet ; bet
woord is zelfs in de taal onbekend . Iedere partij bebandelt
en verdedigt hare eigene zaak ; beklaagden en befchuldigden
worden gehoord, en de regter vonnist naar de vet van den
Koran . De Koran is bet burgerlrjke, ftaatkundige en gods .
dienftige wetboek der Muzelryrannen ; hieruit volgt, dat de
regters een wezenlijk priesterfchap vervullen . Nu volgen de
Imams . Deze zijn de priesters , die de gebeden in de Moskden doen, en die, bijgeftaan door de Kodjas, of ondermeesters, de kinderen in de openbare fcholen onderwljzen . Deze
feholen belenden aan de Moskeen .
De Dervisch zijn, gelijk men weet, Turkfche monniken .
Er zijn in deze orde verf'chillende klasfen : de huilers, de
danfers en de kedelaars. De danfers en huilers hebben tot
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onderfcheldingsteeken een' hoed van grijs vilt, zonder rand,
in den vorm van een fuikerbrood . Deze Dervisch bewonen
de tikes of kloolters . Ieder heeft zijne cel . Verfcheidene
leven in den ongehuwden flaat ; anderen zijn getrouwd , levee
met hunne vrouw, en komen niet buiten bet klooster, din
tegen bet uur des gebeds . Er zijn er, die eenig handwerk
uitoefenen, of handel drijven ; er zijn er ook, die zich met
de beoefening van wetenfchap en letteren bezig houden . Ik
was altijd zeer over deze menfchen ce vreden, zoo dikwijls,
ik met hen in eenige aanraking geweest ben . Men moet de
Dervisch van deze klasfe niet met die der bedelaars verwarren .
Deze zijn de ellendigen , die God meenen to dienen met in
onweteridheid en ledigheid bet leven door to kruipen . Men
ontmoet ze in de ftraten en op bet land, fomtijds naakt , fom.
.tijds met lompen gedekt, of de lenden met eene beestenhuid
omgord . In de eene hand houden zij eene tans , in de andere
eene drinkfchaal . Deze lieden gaan blootshoofds , en kammen simmer hair of baard ; hun gelaat is verbrand door de
zon, en hun uiterlijk inderdaad affchuwelijk . Gewoonlijk
vallen zij niemand lastig ; maar bet woeste leven, dat zij leiden, en de afzondering , waartoe zij zich zelven veroordeelen,
maakt, dat zij foms geheel verbijfterd van verftand, en voor
anderen zeer gevaarlijk worden . Eens van Cairo naar Aboufabel gaande, ontmoette ik een' dier uitzinnigen, die mij
langen tijd met de fnelheid en woede van een' tijger achter .
volgde. Zonder den fnellen draf van mijn paard zoude ik bet
flagtoffer geworden zijn, daar ik geen enkel wapen, en de
Dervisch eene tans had .
Hec geloQf aan bet Noodlot , men verlieze dic Wet nit bet
oog, maakt een deel van bet godsdienflig leerftelfel der Mu .
zelmannen uit . „Zoo was bet befchreven, God heeft bet
gewild,"deze zijn bij hen heilige woorden, woorden, die
geene tegenfpraak dulden . De Muzelman toont ce midden van
bet ongeluk meer wijsbegeerte, dan de ftrengfte Scoicijn der
oudheid, en moet men bekennen, dat zulk eene onderwerping aan den wit van God een edel karakter openbaart : tot
uiterften gedreven , ontaardt zij , en words eene berispelijke
zorgeloosheid . De pest woedt ieder jaar in Turkije . Men
fpreke de inwoners van hunne ontvolking ; men doe bun opmerken, dat deze geefel den Europeaan niet treft, wanneer
hij zich aan de wet der quaran(alne onderwerpt : „Gij be .
hoort tot de ongeloovigen," zeggen zij ; a bet is eene mis-
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daad, zich tegen den wile Gods to verzetten ." Ret is waat,
dat zij omtrent onze voorzigtigbeidsmaatregelen, fomwijlen
cegenwerpingen maken, waarop weinig kan worden geantwoord .
„Gij befchaafde mannen", zeide mij eens een Turk, , giji e,
den hebt geen medelijden . Wanneer de pest een der uwen
aantascte, zoudt gij Allen de vlu .gtnemen,en de ongelukkige,
door de ziekce overvallen, zoude weldra, van zijne betrek .
kingen verlaten , aan de zorgen van vreemden worden toevertrouwd . Bij ons , bet zij hij geneze of fterve, blijft de zleke
altijd omringd en geen oogenblik verlaten van de genen, die
hem beminnen en dierbaar zijn . "- De 11'7uzelmannen ftrekken
de verachting van bet gevaar nog vender nit . Wanneer een
door de pest aangetastte iterft, wasfchen en kleeden hem zijne
vrienden, en vergezellen hem naar de grafplaats . Op bet
kerkhof gekomen, werpen zij de zakdoeken op zijn lijk, laten dezelve er , zoo lang bet gebed dunrt , opliggen, en nemen deze er Met of v66r dat men de kist in bet graf neder .
laat . Deze wijze van eer en liefdebetooning aan den afgeftorvenen kost aan vele honderden bet leven . - De Muzelmrn
is overtuigd, dat God niets doet zonder doel ; On hij looft
daarom den Vader aller barmllartigh .eid en M A n O M ED , zijnen profeet.

VAN AMBtTRGII, DE DIERENTEMMER .

Men heeft in onze dagen lenkele buitengewone

menfcben
gezien , die cooed met krachc, tegenwoordigheid van geest
met beleid vereenigden, die bet verfcheurendfte gedierte zich
wisten to onderwerpen, en leeuwen en tijgers dwongen, de
beerfchappij van den menfch to erkennen . In Engeland is V A N
A M B U R O N de opvolger van M ART I N geworden , en heeft
geheel Londen, gelijk thans Pari,+s, in verbazing gebragt
door de bewijzen van bet gezag, hetwelk hij over de wilde
dieren uitoefent .
Reeds in ouden tijd heeft men, volgens bet getuigenis der
gefchiedenis, dekunst verflaan, om bet wildgedierte to temmen . De Roweinen, die onverzadelijke vernielers, die dikwijls op ddnen openbaren feestdagduizend tijgers en leeuwen
opofferden, wisten Ook Inidde1, om ze aan zich to onderwer .
pen. MART I A L I S spreekt van eenetl tijger, then men ge .
leerd bad de hand van zijnen meester to lekken . Maar wac
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bij hem de grootfte verwondering opwekte, bet fchouwfpel , hetwelk de leeuwen van n o M I T I ANUS opleverden, in
wier geopenden mull men levende hazen ftak, zonder dat zij
verfcheurd werden . Intusfehen, deze langmoedigheid der
leeuwen was niet duurzaam ; een van hen tot op dat oogenbiik zeer mak , verfcheurde twee kinderen, die bezig waren,
om bet zand in bet bloedige ilrijdperk to efenen .
In dmerika vindt men insgelijks fporen van de kunst,
om bet wild gedierte re temmen ; bet was eene der geheimenisfen van de Mexicaanfche priesters. Om bet geheim to bewaren, maakten zij gebruik van allerlei vreemde en geheimzinnige verrigtingen . Zij vervaardigden eene zalf uit de asch
van venijnlge flangen, die aan den voet der Afgoden waren
verbrand ; deze asch werd met pek, zwartfel, tabak en andere narcotifche plancen vermengd . Zij beweerden, datdeze
zaif hun de magt schonk , om zich door leeuwen en tijgers
to doen gehoorzamen .
In bet Oosten heeft men deze kunst federt lang uitgeoefend , en nog in Junij van dit jaar zond M E H E M E a - A L L Ran
bet Franrch Gouvernement eenen tammen leeuw.
Het voorbeeld van M ART I N heeft getoond , tot welk eene
hoogte zelfs de wildfle dieren kunnen getemd worden . Niet
alleen tartte- hij in zijne menagerie leeuwen en tijgers , maar
bij had in zijn huffs een' kleinen tijger, die, vrolijk fpringende, de handen van zijne verfchrlkte bezoekers kwam lekken,
en met een kind van zes jaar fpeelde, bet aangenomen dochtertje van den huisheer . Her beroep van M A R T I N fcheen
zoo gevaarlijk, dat de dagbladen bijna alle maanden bet berigt mededeelden, dat bij door een van zijne kweekelingen
was verscheurd . Gelukkig rust MARTIN wel to vreden op
zijne lauweren.
VAN AMBURGH is zijn opvolger, en heeft zich in den
laatflen tijd niet minder naam gemaakt door de heerfchappij,
welke hij over bet wild gedierte voert . Wij ontleenen eenige
bijzonderheden aangaande dezen man nit eene geloofwaardige
levensbefchrijving, die door eenen koopman nit New-21ork,
E P H R A I M WATTS, is zamengesteld .
ISAAC VAN AMBURGH werd geboren in Julij 1811 in
een klein fladje van bet Graaffchap Duchess, een van de
vierenvijftig Graaffchappen van Kentucky. In dezen ttaat,
niet verre van de flad Lewiston, bebben zich de Tuscarora
Indianen nedergezet, en vormen, in verbindtenis met de over .
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blijffelen van andere flammen der inboorlingen, eene foort
van Republiek. V o R B o Y s VAN A M BURGH, de grootva .
der van onzen held, was een Tuscarora-Indiaan ; zijn eigenlijke naam was T A N G B 0 R G O N D' o o m hetgeen beteekent
de groote kening des wouds . Ht nam den naam van v E R B o Y S
VAN AM B U R G H aan, near then van eenen planter, wiens
leven bij gered had, toen deze door twee jagers in de bosschen werd aangevallen . De Indiaan vestigde zich in Kentucky, liet zich doopen en huwde . Zijn eenige zoon, de
vader van den beestentemmer, had een' onoverwinnelijken
affchrik voor aile foorten van dieren .
De jonge I s A A c , daarentegen, openbaarde reeds in zine
vroege jeugd eene groote liefde voor de dieren. Als kind
fpeelde hij met wespen, kevers, muskito's en anderen Infekten. Toen bij groocer werd, fpeelde bij met muizen en ratten van eenen naburigen koren zolder, en men Rag hem daar
dikwijls zicten, omringd van ratten, muizen en bagedisfen,
met welke hij zijn befcheiden maal decide . Toen hij zeven
jarea oud was, zat hij zoo flevig ce paard, dat fprongen
noch fteigeringen hem nit den zadel konden ligten, en reeds
op zijn cwaalfde jaar vond hij een onafhankelijk beflaan in
bet dresferen van onhandelbare paarden , die men nit geheel
Kentucky tot hem bragt .
In Zuid-Bmerika zijn de wilde paarden buitengewoon
woest, zij bijten geweldig en flaan met hunne voor- en acbter pooten . Men vangt ze op deze wijze : een geoefend ruiter rijdt midden onder een troep wilde paarden, werpt om
den hals van een dezer dieren een itrik en on} een z finer pooten een touw met looden kogels aan bet einde, waarmede
bij bet op den grond trekt . Hij fpringt vervolgens van zijn
eigen paard en werpt zich op den rug van bet wilde, dat hem
door de nitgeftrekte vlakcen wegvoert . Niets is in ftaac om
den onverfchrokken miter to doen vallen , bet wilde ros, door
item, zweep en fporen voortgedreven, hole voort, boudt
eindelijk flit en fort neder, uitgepuc van vermoeidheid . Van
dat oogenblik is bet voor altijd getemd en mat zich ruflig
near den flal brengen. De vindingrijke geest van VAN AMBURGH ontdekce deze wijze van temmen als van zelve, en
paste haar toe op de paarden aan zijne zorg toevertrouwd .
Doch bet was hem niet genoeg, aldus de weerspannigfte
paarden gedwee to maken . Door zijne moeder godvruchtig
opgevoed, las hij op zekerdn dag in bet eerfle hoofdituk des
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Bijbels, waar de heerfchappij over at bet gedierte der aarde
aan den mensch words toegezegd . De jonge V A N A M B U RG H
dacht over deze woorden na . ,, Indien de mensch," zelde
hij bij zich zelven , , heerfchappij heeft over at bet gedierce,
van waar k o.m t bet dan , dat hij vlugt bij bet zien van eenen tijger? waarom laat hij zich verfcheuren door eenen leeuw ?
Het wild gedierte is flechts to vreezen, omdat wij kleinmoedig zijn . Wij behoorden niet voor de dieren ce beven , maar
zij moesten voor ons beven . Ondanks bunne kracht en woestheld zijn zij zwak en vreesachtig, en wij behoeven ze flechts
fioutmoedig aan to zien en de oppermagt van bet veriland en
den menfchelijken wit to doen gevoelen, om hen aan hunnen
natuurlijken beer to zien gehoorzamen :'
V A N A M B U R G H bragt de theorie weldra in praktijk . In
zljne vrije uren zwierf hij in de bosfchen van Kentucky rond ,
en oefende zich in bet temmen, van wolven, vosfen, funk_
dieren , hijena's, wilde zwijnen en buffels. Niet alleen temde
hij er velen, maar hij verkreeg een groot gezag over deze
dieren eu werd als 'tware hun opzlgter . Wanneer een wouddier konijnen, fchapen of gevogelte had weggeroofd, vervoegden zich de pachters bij V A N A M B U R G H, en droegen. aan
hem op, om den fchuldige to flraffen of bun over to leveren . Het eenparig getuigenis van de bewoners dier ftreken
flelt deze daadzaak boven bedenking. Zij verzekeren, dat
VAN AMBURGH meermalen het fchuldige dier opfpoorde,
en ongefchonden ganzen en fchapen teruggebragt,dieverdwenen waren .
Een groot wild zwijn zwierf in een bosch rond, ongeveer
twintig mij ten van de woonplaats Van V A N A M BURG u . Dit
dier verfcheen dikwijls op de pachthoeven , verwoestte de
moesttlinen, beroofde kastanjeboomen van hunnen bast en
verfpreidde overal vernieling. Men nam zijne coevlugt tot
V A N A M B U R G H, en binnen eene week hadden de verwoestingen door bet wilde zwijn opgehouden .
V A N A M B U R G H temde bet wild gedierte maar hij flortte
hun bloed niet . Hij had tot wapencuig verkozen een ijzeren
fink, waarmede hij hen op een zeker punt des ligchaams op
de ruggegraat floeg, zonder hen ooit zwaar to wonden . Hij
achtte bet ook niet noodig, hen van de vrijheid to befooven maar befpiedde ze in hunne fchuilhoeken , verrastte ze
in hunne holen en temde ze in hunne eigene woonplaatfen .
Eeie ontmoeting, waarbij hij minder medelijden had met

DR DIERENTEMMER .

655

de menfchen dan met de beescen , dwong V A N A M B U R G H,
zijn vaderland to verlaten . Br waren bijenkorven geplunderd,
en verfchillende teekenen bewezen, dat de roover geen twee .
voetig dier was . VAN AMBURGH werd geraadpleegd, en
bemerkte weidra, dat de fchuldige een beer was van zijne
kennis, een van zijne beste kweekelingen en bet voorwerp
van zijne bijzondere zprgen . Hij wilde den pachter wel bet
verblijf van dezen lievelingsbeer aanwijzen , maar op voor .
waarde, dat de ftraf zich bepalen zou tot eehlge ftokflagen .
De pachter nam met zich drie kerels , met geweren gewapend, doodde den beer, fneed hem, de pooten af, die nog
geel en kleverig van den honig waren, en keerde met deze
zegeteekenen naar huts terug . Onderweg ontmoeten Zhj VAN
A M B U R G H, die hen met hevigheld hunne ongetrouwheid
aan bun woord verweet. De twist werd vuriger, en daden
volgden op woorden ; V A N A M B U R G H, woedend aangeval_
len, verdedigde zich dapper, wierp den pac-titer en een van
zijne trawanten overhoop en liet ben voor dood op de plants .
Vreezende, dat hij hen inderdaad gedood had, nam hiJ de
vlugt, fpoedde zich naar de kust, en ging aan boord van
bet eerfte fchip, dat hij vond . Het zeilde near Bombay, en
vertoefde op den togs een tijd tang aan d8 Kaap. V A M A MB U R G fl gang aan wal , en zijne fcheepsmakkers waren zeer
verbaasd, toen zij hem des avonds zagen terugkeeren met
een beer, dien hij In de bosfehen bij bet strand had gevan .
gen, en then hij voor zich uitdreef,, hem met zijnen ijzeren
flok dreigende .
V A N A M B U R o H bepaalde zich in zijne proefnemingen
Wet bij bet onderwlzen van zijnen beer, aan wien hij den
naam van 1 o B gaf, en dien hij leerde , zich op den eerflen
wenk van zijnen beer in bet water to werpen . Hij dresfeerde
zeekalven op bet visfchen, en deed hen apporteren, bijna
gelijk de beste bond . Niet tevreden met deze zeker reeds
verwonderlijke uitkomften, wilde hij beproeven, zich door
eenen haai to doen gehoorzamen, en volhardde in dit voornemen, ondanks den raad van den Kapitein . Op zekeren
morgen was hij met zijnen beer bezig om to ontbijcen, toen
een moniterachtige haai zich vertoonde . Zijnen ijzeren ftok
grijpende, werpt VAN A M B U R G H zich over boord, en
zwemt naar bet vreefelijke ondier toe. De Kapitein ftuit de
vaart van bet fchip, en de matrozen loopen op den voorfteven to zamen . VAN A M B U R G H bereikt den haai . Deze
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grijpt den ijzeren flok met zijne tanden, en fleepa zijnen vlj .
and onder water . Na vruchtelooze pogingen, om 2ija wapen los to rukken, is VAN A M B U R G H genoodzaakt bet in
den !leek to laten en weder boven to komen. De haai vervolgt
hem . Voordat onze held een reddend touw beefs kunnen grij .
pen, ziet hij bet monfler vlak bij zich , en ontwijkt bet enkel door plotfeling naar de diepte to duiken . Hij komt weder boven, vraagt een harpoen, die hem words coegeworpen,
wacht bedaard den aanval van den haai af, werpt hem den
harpoen in den rug en flingert bet touw, waaraan de weerhaak zit, tan boord . Terwiji de matrozen zich beijveren,
om den kop van her ondier boven water to houden, beveelt
VAN A M B U R G H aan j O B, om zich in zee to werpen . De
beer gehoorzaamt dadelijk, zwemt naar den haai, en, door
zijnen meester befluurd, fmoort bij bet flervende zeemoniler
met zijne pooten . De waarheid van dic voorval is bevescigd
door verfcheidene matrozen, die er ooggetuigen van waren .
Weinige dagen later verloor bet fchip in den florm zijne
masten, en was genoodzaakt, om de eerfle haven de beste
op ce zoeken . Daar ontmoette V A N A M B U R G H een van
zijne landslieden , en vernam van dezen , dat de pachter en
zijn knecht heriteld waren . Hij befloot dus near zijn vaderland terug to keeren, en fcheepte zich op bet eerfte fchip
in , dat near Noord-Amerika zeilde . Na eenen korten tijd
bij zijne moeder to hebben doorgebragt, verbond hij zich
met zekeren T I T U S , die de koscbaarfte verzameling van die.
ren in Amerika bezic . Het is een zonderling fchouwfpel,
haar vooral bij nacht bij fakkellicht to zien reizen. Zjj words
vervoerd op zestig wagens, en bet gehuil, gebrul en gefchreeuw vormt zulk een' vreefelijken wanklank, dat menfchen en dieren op een' grooten affland daardoor worden
verfcbrikt .
VAN A M B U R G H onderfcheidde zich weldra in de menagerie van T I T U S . De eerfte opzigter was geflorven, ten
gevolge van de wonden, die hij bad gekregen blj zijne pogingen, om eene woedende leeuwin van bet eene hok in bet
andere to doen overgaan . Twee andere opzigters, daarbij
bebulpzaam, hadden insgelijks veel geleden . VAN ANBURGH bood aan, hair to temmen, en begaf zich alleen
in haar hok, gewapend met zijnen ijzeren flok . Drie dagen
later gaf hij voor de eerfte mail tan bet publiek het fchouwfpel , dat een mensch zijn hoofd flak in den moil van een
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verfcheurend dier , en bet was diezelfde leeuwin, met welke
hij daze kunst verrigtte .
V A N A M B U R G H had hooren zeggen, dat de leeuw, wan .
neer hij bloed geroken of geproefd had, for zijne vorige
woestheid terugkeerde . Beflocen hebbende, zeif daarvan de
proef to nemen, doopte hij zijnen arm tot aan den fchouder
in bloed, en flak lien in den muil van den Ieeuw ; vervolgens ging hij met een lam en zelfs met een kind in bet hok .
Hij herhaalde deze proefneming verfcheidene malen in Ken.
tucky en elders .
Tegen bet einde van 1838 zond T I T U s, VAN A M B U R G H
naar Engelard met bet fchoonfle gedeelte van zijne verzameling . De eigenaars van den circus van Astley, to Londen,
haaiden hem over, tegen betaling van eene wekelijkfche font
van driehonderd pond flerling, om in hun gebouw zijne vertooningen to geven, en weldra zag men hem daar omringd
Van tijgers en leeuwen, die, aan zijne voeten uitgeflrekt,
zijnen minflen wenk gehoorzaamden . Hij maakte verbazenden
opgang, werd in de eerfte kringen toegelaten, door de beroemdfte fchrijvers en geleerden bezoebt, en fprak met hen
over zijne kunsc, om wilde dieren ce temmen . 11ij gaf zeif§
les in deze kunst, en won groore fommen, dogr haar aan
jongelieden van den eerflen rang to leeren . (*)
VAN A M B U R G H is vhf voec, Lien en een halve duim
(Engelfche malt) tang. Hij is van een' flevigen ligchaamsbouw ; maar, offchoon hij zeer veel kracht bezit, zijn zijne
fpieren toch niet buitengewoon oncwikkeld . Zijne trekketi
'hebben eene bijna vrouwelijke zachtheid, maar zijne oogen
eene groote en ongewone uitdrukking . De oogappel is bui .
tengemeen vooruitfpringend, en bet is alsof hij de gave be .
zit, om regcs en links of ce zien, bijna zonder zijn hoofd
to verdraaijen . Hij heeft geene fchitterende oogen ; zij hebben lets kouds en mats, en zouden naar die van een lijk
zweemen, indien zij zich niet . onophoudelijk in hunne kasfen
bewogen, als om sues to gelijk to zien . In zijne oogen
ligt de magi van v A N A M s U R G H ; de wilde dieren kennen
(*) Er wordt Met vermeld , dat een van hen die lesfen
in praktijk gebragt heeft. Waarfchijnlijk bepaalden ze zich
tot bet temmen van onhandelbare paarden, of gewone huis .
dieren . - Vert.
W w
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en vreezen ae , en hij doet daarmede eene onbegrijpelijke
werking .
Merkwaardig zijn zijne denkbeelden over de dieren, Men
vraagde hem eens, hoe hil over de wolven dacht . „ Wanneer
ik er over nadenk," zeide hij, „ dan fchaam ik mij over
den mensch . Hat zijn de verftandigfte en zaehtaardigfte dieran, als men ze weet to vangen, en toch aijn de menfchen
bang voor dezelve! De Indianen bedienen zich van wolven,
even its van honden , en ik heb eenen wolf van droefheid
zien flerven op bet graf van zijnen meester ."
• Gij zoudt dus niet vreezen," ging men voort, ,, om U
to midden van een troop uitgehongerde wolven tebevinden?"
• Dot •z ou een gevaarlijk gezelfchap zijn," antwoordde
hij . ,, Een hongerige wolf is .niet in zijnen natuurlpken
ftaat. Hij is kraakzinnig."
Men fprak over hyena's . Hij lachte . „ Dot zijn laaghart1ge, vreesachtige dieren," zeide hij, , die u van achteren
aanvallen . Maar ik zou or vij€tig to gelijk flaan, indien ik
een muur in den rug had."
Men heeft folns beweerd, dat hij de dieren v66v de vertooning met fpijs oppropte, en dot verzadigdheid de oorzaak
was van hunne gedweeheid . „ Dot is niet waar," zeide h U .
,, Slechts eenmaal daags , en wet na de vertooning , krijgep
a voedfel. jk gaef hun altijd uitgeznchte ftukken, en zij
4n ear kenrig dan verfliudend. Wanneer zij ongehoorzaam
zjjn geweest, onthoud ik bun bet voedfel, en zij moetenzich
met eon klein ftukje tevredeu ftellen ."
Hij neemt de fchoonfte dieren, wane zij hem fleehts voorkomen , qn temt ze alle, zonder onderfcheid van ouderdom .
Zjjn feboonfte tijger is nit den aeilogifehen tuin to Surrey,
en was ua de eerfle proeve reeds getemd, Geen dier is, vol.
gens zijne meaning, ongefehikt, em aldus getemd en geleerd
to warden, zelfs niet de rbenocdros, bet domfte en logle
van alle fchepfelen . De cud zal leeren, of zijne meening inderdaad grond heeft , dan of o&k V A N A M B U R G a fleshes
eene uitzondering maakt op de gewone menfchen.
Uit Engeland is V A N A M B U R G H naar Frankrijk overgeftoken, en geeft thans zijne voorftellingen in bet Thedtre de
la Porte Saint Martix . Opzettelijk is een fink vervaardigd,
onder den titel van la flue de l'Emir, waarin hij zijne kunften kan vertoonen . Offchoon men den man meet bewonderen, die met zoaveel ftoutheid de heerfchappij van den mensch
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over de dieren bandhaaft , is or tocb van den anderen leant
lets huiveringwekkends en onbetamelijks in de wijze, waarop
hij aldus zijn leven tot een fpel maakt en bet noodeloos
waagt . Is er niet lets waars in bet gezegde van een der
Franfche dagbladen : „ Hoeaanig is bet gevoel , dat bet hart
der toefchouwers en toefchouweresfen doet kloppen ? Het is
de (panning, waarin zij zijn, als v A N A M B U R G H zijn hoofd
fleekt in den mull van eenen tijger of leeuw, hoe dat too .
nee] zal afloopen. Een Engel$chman zeide, am zijne her .
baalde tegenwoordigheid bij de vertooningen van VAN A MB U It G H to verkiaren : ,, Ik hoop to eeniger tijd bet to treffen, dat de leeuw den man opeet ." Dat is bet gebeim dezer
vreefeliike nieuwsgierigheid, Men n ;oge bet zich ontveinzen,
lets dergelljks ligt ten grand . Men hoopt juist niet, dat de
leeuw den man zal opeten ; nlaar men fchept bebagen in bet
gevoel van vrees, van onzekerheid, of beg dierdon vermetele
Oak zal verfcbeuren, en bet verfchii cusfchen doze beide ge.
waarwordingen is misfcbien minder groot, dan men denkc .
In 88n punt verdient Paris bier de voorkeur boven Lon.
den, Daar trad V A N A M B U R G H bet bok binnen met een
kind in zijne armen ; to Parijs heeft hij een lane moeten ne.
men, omdat geehe moeder- haar kind wilde afflaan. Eere zij
bet moederlijk gevoell Hot is to bejammeren, dat de zucht
naar her ijsfelijke, die onzen tijd f'chijnt eigen to zijn, den
kunfenaar verleldt, am bet publiek op dergelijke vertooningen to vergaseen . Wij moeten ze misprijzen, maar kunnen
dearom toch ooze bewot#dering niet ontzeggen aan den moedigen en flouten beestentemmer .

S
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poedig, na bet binnenrukken der Franfchen, werd, op bevel van den Generaal B U o N A P A R T E, de vrijheidsboom to
Modena geplant, en bij proclamatie de gelijkheid van flanden
en bezittingen afgekondigd . Men kan ligt nagaan, hoezeer
zulk eene fchoone hoop door bet gemeen werd toegejuicbt !
Hierna werd een algemeen volksfeest op bet flotplein verordend, waarbij niemand , op bedreiging van zware ftraf, afwezig mogt blijven . Zelfs ouderdom of krankheid fchonken
geene redenen ter verfchooning . De meest gegoeden moesten
de kosten van die feest voor hunne rekening nemen, en hun
Ww2
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zilverwerk leveren tot verfraaijing van den maaltijd . Voor den
Generaal was eene hooge tribune opgerigt, omringd van eeno
overgrooce menigte fpijstafels . - Onder bet jubelgefchreeuw
van de heffe des yolks, en de kwaljjk hedwongene tranen van
hen , die dit bedriegelijk fpel aanfchouwden , brak de feestdag aan . Het bevel hield in, dat bij de tegenwoordige ge .
lijkheid der flanden, alien bont onder eengemengd plaits
zouden nemen ; dan desonaangezien begaven zich , over bet
algemeen, de bedienden in den omtrek hunner heeren, ten
elude bet zedeloos gepeupel terug to houden, dat zich nevens hunne meesters wilde plaatfen . Bij elke toast , onder
bet gefchal vary pauken en trompetten, den Generaal gebragt,
knikte deze, den hoed op bet hoofd, van zijne hooge tribune, op de menigte neder. Eindelijk verloste een plasregen
de welgezinden van de bijwoning van dit fchandmaal ; dan
nu ftrekte bet gemeen , om de republikeinfche gelijkheid in
praktijk to brengen, de handen naar bet zilveren tafelgereedfchap nit . Dit was echter geenszins de meening des GeneTails , en Franffhe foldaten ftootten de verbaasde zaamver .
bondenen terug, die van begrip waren hier hun beroep to
molten uitoefenen, cerwijl al bet zilver op eene andere, onmerkbare wijze verdween .
DE TEMPEL SELO GRIO .

De tempel Selo Grie in de desfa Setro wetjannan in bet distrikt Bandongan, Refidentie Kadoe is in 1835 bet eerst ont.
dekt door den Refident H ART M A N N . Na dezen en den
Controleur PETE L was Ik de eerfle Europeer, die denzelve
bezigtigde, en zal ook, naar ik meen, de eerfte zijn, die
zich aan eene befchrijving er van waagt.
Het gebouw moet in fchoonheid en frerlijk voorkomen
verre achterftaan bij die van Borobodoz Mundut en bet Diengfche gebergte . offchoon bet met deze laatfte de meeste overeenkomst heeft. Het is 7 palen afi}ands noordwaarts van
Magelang, cusfchen hooge bergfpitfen gelegen, die bet tot
inn bet jaar 1835 bijkans voor aller oog verborgen hebben.
De binnen ruimte is vierkant, en heeft Lien voec lengte,
even zooveel breedte en ongeveer 30 hoogte . Dezelve loopt
ptramidaal toe, op dezelfde wijze als de tempel van Mun=
dut, d. I. de bovenfle lleen fpringt alcijd boven de onderfle
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binnenwaarts uic, met dit onderfcheid echter, dat bier elke
uitfpringende fleen afgerond is, en dus geen' fcherpen, maar
flompen of ronden hock maakt . In de twee hoeken naar den
oostkant is, op 10 d 12 voet van den grond, een driehoekige fleen in den muur bevestigd , die zou hebben kunpen
dienen, om er eene lamp, of offerfchaat, of offervuurtest
op to zetten . Terzelfder hoogte in bet midden van bet gebouw, fpringt aan wedrszijden nog een fleen nit den muur,
welke tot hetzelfde einde zou kunnen flreklren . Overigens
is de tempel van binnen zonder nisfen of verfierfelen, en
geheel ledig ; doch in den grond vond ik een' gebeitelden
feen van geelachtige kleur, vierkant, en eene lengte hebbende van 4 ; voet, en even zooveel breedce, met eene
dikce van 6 duim . Beneden en aan beide zijden was eene
foort van handvatfel,, terwijl een piramidaal hoofd van 1j
voec lengce de .bovenzijde verfierde . Naar bet gebruik van
denzelyen heb ik vruchteloos gegist en onderzoek gedaan,
hoewel een digs aan de randen, rondgaande gebeitelde voor
of fleuf aanduidt, dac dezelve op een' vierkancen bak of iets
dergelijks zal gelegen en gefl .oten hebben. In bet midden
van dezelven was eene cirkelvormige opening van ongeveer
een voet diameter.
De ingang van bet gebouw is, aan den oostkant, geheel
afwijkende van de bouworde der overage tempels , die 1k ge .
zien heb . Dezelve betaat nit eene foort van gang,, die een
weinig vooruitfpringt, en 3 . voet lang en 24 breed is, met
eene hoogte van ongeveer 5 voec . Aan den zuid-noord-, en
westkant ziet men drie beelden, welke in eenvoudige uitfpringende, vierkante nisfen, met dubbele kroonlijsten, geplaatst zljn . Aan den wesdtant, cer wederzijde van den gang
ziet men twee mansbeelden , die denzelven als wachters
fchijnen ce bewaken . Deze hebben tiara's op bet hoofd, en
zijn verder met oor- arm- en voetverfierfelen getooid . Ook
aan den bovenarm en om den middel zijn zij met gewerkte
banden en kettingen verfierd, terwijl een bandelier van den
linkerfchouder of hangs . Zij zijn wijders met een farong of
kajin gekleed, die zij aan de linkerzijde een weinig opligten . Hunne kin is zonder baard, en aan hunne regterhand
that een lang drietand . Ter linkerzijde van den ingang, aan
den hoek, ziet men nog een mondoliko, d . i . een beeld met
vier armen en een' olifantskop ; dat aan den regterhoek is
verdwenen .
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In de nis ten sulden ftaat een mansbeeld, met een' langen
priesterlijken baard . Het is op de gewone wifze verfierd,
maar heeft , door toeval of moedwil, beide armen verloren .
In de nis ten westen zit weder een mandaliko, wiens fruit
gebroken is, op een voetftuk . Ten noorden tier men een
vrouwenbeeld met acht armen . Hat ftaat op een' liggenden
karbouw, en houdt in de regterhanden, onder atlderen, eene
fang, ten' ring en den ftaarc van den karbouw . In de linkerhanden houdt zij een kind bij de haren omhoog en een
pedoepaan of offervuurtest .
Voor bet overige id de tempel nit lavafteen gebouwd, en
beefs 14 voet in den buitenften omvang . De koepel is voor
een gedeelte ingeftort, zoodat men deszelfs oorfpronkelljke
hoogte juist niec bepalen kin . Rondom denzelven zijn eenige
ftukken van een Gamblang-fpel nit afzonderlijke fteenklompen
gehouwen, als vier zoogenaamde Gongs, vier Kromongs en
vier Gedemongs, en voorts eon antler fpel, bekend onder den
naam van Dukon . De Legende van dazed tempel Is de volgende : De Hoogepriescer B A MB A N G s OM B O, Z00n Van
D O R O w A T T I E, of komftig van Soemowono in de Kadoe (alwaar nog negen tempels aanwezig zijn, onder de benaming
van Gadong Songo) vroeg de dochter van een' minderen
Priester ten huwelljk . De vader van bet meisje, tot dit huwelijk ongenegen, doch z$jh` Hoogepriescer niec durvende
afwijzen, wilde hem ten minfle in zijn voornemen dwarsboomen, en eischte, dat de man, die hair trouwen wilde,
binnen den tijd van zeven dagen een' tempel moest bouwen ,
daarin blijven woven, en beloven, dat hij denzelven, na de
voltrekking van bet huwelijk, met beelden verfieren zou ;
voorgevende, dat hij dit bij hare geboorte gedroomd had,
De Hoogepriester ftemde in de voorwaarde, volvoerde bet
werk, trouwde de dochter, en begon met elk jaar eon beeld
voor den tempel to vervaardigen . In bet eerfte jaar maakte
hij zijn eigen beeld, en plaatfte bet in de nis ten zuiden van
den tempel . In bet tweede jaar maakte hij bet beeld zijner
vrouw en van zijn kind, en plaatfte bet ten noorden . In
volgende jaren maakte hij de beelden ten westen en ten ousten
van bet heiligdom, en befloot zijne dagen, nadat hij een
Wtendoe, dat is acht jaren, was getrouwd geweest.
De
Javanen fchatten den ouderdom van daze halve ruine op
600 jaren, en hebben dezelve dimmer durven bezoeken,
doch nu een Europeer dit gedaan heeft, gain zij er gerust
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binnen, geloovende, dat door dezen bet kwaaa, dat op hun
bezoek ceker zou gevolgd zijn, is weggenomen .
Batavia, 1839.

S . A. BUDDINOH,

Theol. Dr. en Predikant to Batavta.

HET TEGENWOORDIGE LEVENSLOT DER VERMAARDk, OOE
ONZEN TOONEELMINNAARS NIET ONBEHENDE,FRANSCHE
TREURSPELSPEELSTER, MLLE. GEORGES.

Mile. G E O R G E S , de eertijds zoo beroemde Actrice, welke
keizers aan hare voeten zag, tot bet kabinet van een' NAPOLEON in de Tuilerien den toegang had, door hare fchitte.
rende fchoonheid ai de overige Tooneelfpeelflers v4rduisterde,
blijft thans van al then luister, al die glansrijke kroonen, en,
wat meet zegt , al Mar opgehoopt bankpapter, Wets over,
dan -- de herltlnering. Men ziet haar titans, met valfche
juweelen, kommerlijk In de provinciefteden tondzwerven .
Nook beftaien haar, gelijk de rijke Mile . MARS, Franfche
gaauwdieven . Nog troont een fpoor van fchoonheid op haar
grootfche voorhoofd, thus als 't ware een puinhoop uit
vroeger eeuwen, Op de fmerige pianken van bet Theater
St . Martini treedt nu de ongelukkige kunstenaresfe, to midden
van ellendige medefpelers , op , huilende en weeklagende ,
zich overfchreenwende, ja overbtulletide, verlaten van de
fortuin, vast tile tooneei - zegepralen, van hot publiek, en
in eene fchamele woning huizende. Semirarnis is Diet meet;
de diadeem Is verbroken, en met medelijden aanfchouwt men
deze koningin des Treurfpels, die nog voor bet laatst in de
tegenwoordige Franfche Melodrames, als in deft Teren va s
11iesie, Maria Tudor, Lucretia Bergia en foortgeli}ke overdrevene wanft :hepfeis des overfpannen gevoels , opflikkerde
ea toen uitdoofde, dat Is, tot leedwezen der ware ktmst,
met bare kolosfalen geltalten nog nu en dan over de ruwe
planken der Boulevards .theaters waggelt ; want Mile . G E o R G E s
heeft Karen fieren tred, hare item den betooverenden kiank,
hare fpraak de wegltepende deciamatie niet tneer ; zij fleept
zich voort, fchreeuwt op hefchen Loon, of wvedt of bruit .
Eens Ieefde zij in glans en overvloed, de fchoone, waarlijk
antiek-fchoone vrouw , met haar edel voorhoofd, weelderig
boofdfieraad, bedekt met ethte paarlen en juweelen, de fiere
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leest gehuld in de kostbaarfle zijden en eachemiren ftoffen ,
de klelne welgevormde handen fchitterende van de kostbaarfte
en zeldzaamfle gefleenten , gefchenken der magtigfte Vorften
en aanzienlijkfte bewondernars . Maar al die weelde des oogen_
bliks werd , zonder zorg voor de toekomst verfpild , de beker
der vreugde op eens geledigd , zonder aan de heffe op deszelfs bodem to denken . Met bet Keizerfchap viel ook Mile,
GEORGES,

DRIE AVONDEN.
Een leerzaam verhaal voor jonge dochrers-.

Bet was avond . Aan den haard flikkerde de heldere vlam
eens houtvuurs en verlichtte bet binnenfle van een vertrek ,
hetwelk, door de netheid, orde en rust, welke alles daarin
ademde, een' ieder, die bet betrad, met welbehagen vervullen moest . Op eenen leuningiloel aan den fchoorfteen, met
de voeten op de vuurijzers, zat een bejaard beer. Van tijd
tot cfjd legde hij de afvallende houtfprokkels op den gloed ;
lets, hetwelk hij echter blijkbaar geheel werktnigelijk verrigtte, en dat hec diepe nadenken niet afbrak, waarin hij
verzonken fcheen . De opgeruimdheid, die anders op bet
opene, door de zon donkerbruin gebrande gezigt to Iezen
was, verborg zich op dit oogenblik onder eenen trek van
zwaarmoedigheid, misfchien ook flechts van overpeinzing .
Van tijd tot tijd flreek hij met de vlakke hand over her hooge
voorhoofd, out de enkele grijze haren, die er op neder .
daalden, weg to fchuiven ; dan weder flampte hij, als uic
ongeduld , met de tang, welke hij in de hand hield , op den
grand, en vervolgens verviel hij op nieuw in zijne diepe mij .
mering, welke hij fechts afbrak, om een' fnellen bilk op
een jong meisje ce werpen, dat aan den anderen hoek van
den haard in eene demoedige hooding cegenover hem flond .
De zaamgevouwen handen, het zwoegen van Karen boezem,
dat elken flag van hear kloppend hart duidelijk vernemen
deed, hierbij de fineekende uitdrukking van haar met onbefchrijfelijke zachtheid op den oude gevestigd oog, lieten in
haar gemakkelijk iemand raden, die de uitfpraak van den te .
genover haar zittenden met hoop of vrees to gemoet zag .
Tgog een derde perfoon , tnsgelijks eene vrouw , was tege1-
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woordig ; zij zat in eenen leuningftoel voor de in her midden
der kamer flaande tafel, en de daarop brandende lamp wierp
een hel licht op de nog fchoone, hoezeer reeds de fporen
des ouderdoms dragende gelaatstrekken eener vrouw, die den
uitilag van her cooneel aan den haard met angst fcheen to
verwachten . Her theefervies op de cafel, een opgeflagen
boek , eenig nit de hand gelegd vrouwelijk werk deden zien ,
dat her aan den gang zijnde, zoo al niet regtftreeks onaangename , nogtans pijnlijke gefprek her gezin in deszelfs dagelijkfche, rustige gewoonten verrast en geftoord had . Her
eenige levende wezen, hetwelk zich, behalve de drie ge
noemde perfonen, nog in de kamer beyond, was een fraaije
jagthond van Engelsch ras , die voor de voeten van den ouden beer aan den haard lag uitgefttekt, en met opgeheven
kop en gefp1tfte ooren zijnen meester fcheen gade to flaan,
even alsof hij de oorzaak van diens hem anders ongewone
mistroostigheid wilde raden . Langen tijd werd de flilte flechts
door her knapperen der viammen afgebroken, en de toeftand
moest allengskens, en wel bovenal voor de beide vrouwen,
hoogst pijnlijk worden, toen eindelijk de oude man, als uit
eenen droom ontwakende, of plotfeling een befluit nemende,
een' langen, doordringenden blik op bet tegenover hem ftaande
meisje wierp, dat gedwongen was voor denzelven de oogen
ter aarde to flaan ; daarna zeide hij ; ,, Gij gelooft dus ,
E M i L I A , met zekerheid uw geluk in deze verbindtenis to
zullen vinden ?"
,, 0 mijn vader!" gaf de dus aangefprokene ten antwoord ;
„ hoe zou ik nog kunnen twijfelen?"
En alles zonk weder in her vorige flilzwijgen terug . Ein .
delijk kon naar her fcheen, de bejaarde dame dit pier langer
tlithouden ; met eene zachte item riep zij ; ,, E M I L I A ! 0
mijne EMILIA!"
Dit roepen had lets zoo liefdevols en sevens zoo creurigs ,
zoo tot bet Bart fprekends, zoo hoogst aandoenlijks, dat her
fcheen alsof her aan den geheelen gang van E M I L I A's denkbeelden eene andere rigting gegeven had . In tranen uitbarftende, vloog zij aan de borst barer moeder, die haar ceederlijk in de armen floor .
,, Slechts bedaard, mijn kind! flechts bedaard ! alles kan
immers nog goed worden," zeide zij .
„ Maar denkt gij dan, mijpe dochter, mijne geliefde EMI.IA," vie! de oude man baar in de rede, „ dat ik n iet even
,
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veel , misfchlen meer nog dan gij , er onder lijde , nu ik u
mijne toefemming op den eerften , gewigtigen wensch, dien
gij nit, moet weigeren ? Vertrouw de ondervinding van uwen
ouden vader, kindlief, die de wereld heeft leeten kenflen,
en die, gelijk gij zelve gewisfelijk overtuigd zijt, niet anders
wit dan uw geluk ; geloof mg fiellig, L O U I S b E F O L A N o E S
is Been man voor u ."
• Mast om 's hemels wit ., vader," fnikte E M I L 1A, „ wat
kunt gij dan toch met mogelijkheld op hem aan to metken
hebben ? Jong , rijk , beminnelijjk , van goeden naam , bit een
aanzienlijk geflacht ontfproten, vereenigt hij dan niet alles in
zich , wat de ftoutite wenfthen flethts verlangen kutmen ?"
• Ja zeker ! ja zeker 1 In alwat gij zegc hebt gij , In teker
opzfgt, gelijk, mijn kind . Mear de blik van harrsrogt,
waarmede gij bet goede in hem ziet, ontdekt niet de gebreken . Gij ziet de liefelijke bloem ; meat Mat gezigt boeit
OW angeoefend oog to zee, dan dat bet de daaronder verborgene flang ontwaren."
ken
• Maar gij," waagde de moeder hier tegen to werpen,
van war hebt gij dan deze zekerheld ? Kunt gij bet ook
Met zijn , die u vergist ? Van wear toch deze fthtlkkelijke ,
vastgewortelde argwaan tegen eenen jongen man , dien leder
achting bewijst, van wiens lof aller monden overvloeijen?"
• Vanwaar I Vanwaar? Omdat ik hem heb gadegeflagen,
niet loot bet kaleidoscoop van hartstogt, van phantafle,
hetwelk , men mag bet draaijen zoo als men vtil , Reeds glinfterende kleurfpelingen, vertoont, maar door bet microscoop
van verftand en ondervinding , aan hetwelk de angel van bet
giftige lnfekt onder deszelfs met gouditof overdekre viengels
niet ontgaat ;
onidat ik meet, dat zijne betnitmelijkheld,
zijne dienstvaardigheid, eigenfchappen, die vooral In vrouwen, zoo ligt en zoo fterk boeijen, flechts dunne kortlen
zijn , wearonder de gloeijende lava van alverterende driften
kookt . Last flechts een kieine aanlloot van bnlten de dunne
fchors doen berften , en vernielend rukt de vunrftroom alles
met zich voort, wat zich tegen deszelfs loop Verzet . Gil
vraagt mij , vanwaar ? Omdat ik zijne geweldige, alles buften
hem vergetende zelfzucht doorzien heb, ten gevolge van
welke zijn eigen 1k, zijn eenige perfoon de fptl is, rondom
welke hij meent, dat al de hem omgevende perfonen beftemd
zijn zich to draaijen ; - oudat lit zijne onzalige zucht, om
to pronken, to fchicteren, bemerkt heb ; eene zucht, die oI
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zichzetve, wel is waar, onfchadelljk is, maar bij eeti karakter ais bet zijne de kiem vin alle ellenden, ja ban alle misdaden in zich draagt . Valt mij niet in de rede I lit weet

zeer wel , dat deze hattstogtelijkhefd bij u , vrouwen, gevoel, deze pronklust eerzucht, dit egoismus bewustheid
van eigen wearde beet ; maar ik weet ook even zeer, dat
deze neveldrank der phantafie fuel vervliegt, en dat bet
koude, naakte verftand, de prozalfche wezenlijkheid, alsdatt
vreefelijk wraak nemen, dat then hen zoolang miskend en ver-

geten heefs."
„ Maar,, vader ," hernam E M I L r & bevreesd, , fchlldert gij
dan ook nlet met al to zwerte, al to harde kleuren? Maakt
uwe anstige bezorgdheid voor mij u niet to zeer tot partij ,
din dat gij een onvooringenomen regret zoudt kunnen we .
zen ? Neen I ik voel bet , mijn t. o v I s kin geen veraehte •
lijke Egoist zijn ; bet Is onmogelljk I Sla hem vrij gade I
Zbn deze edele gelaatstreltken, is zijn goedhartige bilk, zijn

open vrij oog, de lieftalligheld en ihnemendhefki zljner manieren, zijn dat alles teekenen van een 1Neftieloos, zielverdoo .
vend egoismus ? Of was bet misfcbien ook egolstnus, dat
hem bewoog, filch, gelijit mt verbuald werd, bij den jongften

brand in de viammen to werpen, om bet kind eener jammed
rende moeder to redden ; eetse daad, welke bij mij nit be .
fcheidenheid geheel verzweeg? Was bet egolsmus , dat hem
aandreef, onlanga gelijk mij een ooggetulge verteld beeft,
den blinden muzikant •, west gij, vader, then erthen ouden
man, die zoo dikwerf ons medelijden gewekt beeft, toen hij
door bet paard van Graaf M*** omvergeworpen en bijna

overreden was, zijne geheele beurs to geven, en, eer men
hem nog regt herkend had, weg to fluipen, om aan den dank
van den arme to ontkomen ? En dan , o mijn vader , kan
dan de item wel geheel logenachtig zijn, die in mijn binnenfte
zoo laid, zoo innig voor hem fpreekt? Kin bet mogelijk
wiezen, dat God bet vaste geloof aan hem, als mijn grootfte
geluk, in mijne ziel gelegd zou hebben, wanneer dat gevoel
zoo geheel en al bedrogen moest worden ? Waarmede had lit
net dan verdiend, reeds bij mime intrede in bet levee, aan
eene zoo bittere, zware, geheel dat levee bedervende inistasting onderworpen to worden?"

Hare heete tranen, welke zich met die barer moeder ver .
mengden , beletteden bast verder to tpreken . De goede va .
tier fcheen door het gezlgt zijner in tranen fmeltende dochter
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van zijn fluk gebragt, en bijna zichzelven ce verwijcen, die
tranen veroorzaakc to hebben . Met moeice bedwong hij zijne
aandoening ; op zijn wezen, in zijne trekken kon men lezen,
welk eene overwinning her hem kostce, aan bet fmeeken,
aan bet fchreijen van zijh eenig, zijn vurig bemind kind
wedrftand to bieden . Maar, her zij overtuiging, nit hetverledene geput, her zij een bilk van voorgevoel in de toekomsr, nog altijd poogde hij ftandvastig to blijven . Hij beijverde zich , om zijn overvloeijend hart ftilzwijgen to gebieden ; en welke drangredenen her verftand, geprikkeld door
vadetlijke bezorgdheid, nog kon aanvoeren, zeker, hij voerde die aan . Doch wiles was vergeefs 1 - En was dit dan
niet ook, althans voor een gedeelte, zljne elgene fcbuld?
Had hij niet zelf den ftaat der dingen, welke;I bij thans zoo
gaarne zou hebben willen veranderen, to weeg gebragt ?
Had niet reeds Lang geleden bet bezorgde moederoog E m IL I A's neiging jegens den jongen F O L A N G E S, voor wien,
krachtens de langdurige betrekkingen tusfchen de beide fa .
milien, haar huis openitond, bemerkt gehad? Zij had Karen
echtgenoot hierop aandachtig gemaakt ; doch zijn eenigst
antwoord was een glimlach geweest en de sanmerking, dat
E M I L I A immers nag 8echcs een kind, en dat er aan dergelijke dingen nog in lang niec to denken was . - En thins,
nu die neiging zich geopenbaard had, flu E M I L I A, achtende ftrijdig met haren kinderpllgc to handelen, wanneer zij
den toefland van haar hart langer voor hare ouders geheim
hield, hen met denzelven bekend gemaakc had ; thans, nu
een lange, vertrouwelijke omgang met F 0 L A N c E s geheel
haar onervaren hart voor hem had ingenomen, zoodat zij
hec voor trouwbreuk aangezien zou hebben, wanneer zij
hunne wederzijds gewisfelde geloften niet vervuld hadden,
al ware zelfs de wil barer ouders, barer geliefde ouders,
welken zij anders in sues gehoorzaamde, bet beletfel geweest ; thans wilde haar vader dezen zoo vurigen, zoo geweldigen hartstogt op eenmaal door koude redenering demdenl Dacht hij dan inderdaad, dat bet gevoel zich in EMIL I A'S hart lief uitwisfchen als potloodfchrifc op parkement,
waarover men flechts met den vinger behoefc been to itrij .
ken, om de vlugtige trekken to zien verdwijnen? Onmogeljjk 1 Met een jeugdig , vertrouwend gemoed , met een hart,
voor welks behoefte om to beminnen zelfs vader en moeder
niet meer genoeg waren, had zij zich aan dengenen gehecht,
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dien zij bet meest gelijk aan bet ideaal gevonden had, bet .
wela haar van de vroegere jeugd of aan, wakend en in hare
droomen , Reeds had voorgezweefd . Bij bet liefdevolle, bet
zachtzinnige, hetwelk zij van hare moeder had aangenomen,
poogde zij zich de vastheid , de zielskracht haars vaders,
die haar met bewondering vervulde, eigen to maken . Op
deze wijs was haar karakter eene mengeling van kracht en
zwakheid geworden , in welke de ongelijkflachtigite beftanddeelen fomwijlen op hetzelfde tljdftip in aanraking kwamen .
Hoe fandvastig de vader ook anders zijn mogt, in dit ge •
val vertoonde zich deze hoedanigheid bb hem geenszins in
hare gewone f'erkte . Weldra flaagde bet fmeeken zijner dochter, hare door de gloeijendite liefde gewekte welfprekendheid, gepaard aan de zachte, indringende voorftellingen barer moeder, voor welke niets ondragelijker was, dan hare
gelihfde E M I L I A to zien lijden , zijnen wedrftand to over.
winnen , en eindelijk, ondanks al zijne bezorgdheden en voorgevoelens, zijne toeiemming to verwerven . Misfchien ech .
ter zouden deze, ware hem bet bedaarde nadenken gedurende
den nachc vergund geweest, hem evenwel nog bewogen hebben, den volgenden morgen zijn woord weder in to trekken ;
maar naauwelijks had hij heczelve, tot Eat I L I A's onbefchrijfelijke vreugde, gegeven, of bet voorwerp van bet zoo langdurige, in deze toeftemming geeindigde gefprek, LOUIS
D E F O L A N GE S zelf, Grad de deur binnen . E M I L I A was
to zeer aangedaan, in to hevige gemoedsbeweging, om den
uitroep : „ O , vader , daar is hij zelf l" to kunnen wedrhouden . Op hetzelfde oogenblik -echter, ook zonder den
frengen biik, dien haar vader haar toewierp, gevoelde zij
bet ongepaste van haar gedrag, en, van fchaamte blozende,
verborg zij haar gelaat in den boezem barer moeder . Doch
weldra wilt L o u I r , die wel zag wat er gaande was , zijn
fmeeken zoo dringend met dat der beide vrouwen to vereenigen, dat de vader, niet langer inftaac hetzefve to wedrftaan, de handen van bet jonge pair in elkander legde, en,
met van aandoening bevende ftem, zijnen zegen en hoop over
ben uicfprak . Ook bij L o u I s fcheen de aandoening zoo in •
nig, de eeden, waarmede hij zwoer flechts voor E M I L I A
ce zullen leven en zijn geluk alleen in bet hare ce zullen
zoeken, zoo plegcig, dat de oude beer al zijne donkere voorgevoelens vergat . - Eindelfjk, ging de familie uiteen ; L oul3
en E M I L I A , om van elkander en van eene rozekleurige toe-
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komst to droomen ; de Laude lieden om Rich onderling over
verfcheidene, die toekomst betreffende, dingen to bereden .
Spoedig wist bierbij de goede moeder haren echtgenoot zijne
grilien, gelijk zij die noemde, bijna geheel uit bet hoofd to
praten, zoodat hij met deae woorden bet gefprek eindigde :
„ his onze E M 11, I A zich maar niet door hare al to groote
liefde heeft latex verblinden ! Nu , God geve flechts , dat
zij nook in bet geval kome, met fmart aan den avond van
heden terug to denken en over anijne to groote toegeeflikbeid
to zuchten!"
(He$ vervolg hierua .)

DE TtJD.

(Naar de 11raofcbe Ode le Tempe van r 110

M A S .)

Gij

onhakende, wien geed tterfiijk oog ooit sag,
0 Tijd 1 wien fleehts 'i gevoel der ziel omvat ;en mag,
Onzigtbre breede flroom van eeuwen en via dagen l
Ik wil, terwiji uw Inagt mij naar den grafltui-l vorrt,
Eer tuijn gebeente 't lof beroert,
E.en' enklen o0genblik *Au uw befelhouwing wagen .
Wie, wle ontdekt mijn' geest uw wordingsuur f wit oog
Klimt cot de brQnnen van uw aanzijn naar omboog I
Gewis zijt ge aan de grens der Eeuwigheid geboran!
Niets was er , Mots beftond ; in duisternis gehuld ,
Die d' afgrond van bet niet vervult,
Lag dear uw kiem, maar nog in werkloosheid verloren .
E¢n wenk -- de bajert deed hair poorten opengaan,
Dar zonuen blinkeud vuur wedrkaatfte langs haar base ;
Gij werdt : en de Eeuwige , om Zijn wet u voor to fehrijveu,
Sprak tot Beweging : ,, Wees de maatflaf van zijn' duur,
„ En," klonk Zijn magtwoord tot Natuur :
„ De Tijd is uw ; voor Mg moet de Eeuwigheid verbiijven l"
Zoo is Uw wesen, God! Der jaren ocean
Doet onder Uwen voet Uw handenwerk vergaan,
Maar Uwen Croon Iran hij flee naderen of deren ;
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Millioenen dagen, waarvan de een den andren floopt,
En eeuwen, tot een' berg gehoopt,
Zijn als een ijdle damp, een niet, in 'c oog des Heeren I
Maar ik, geplaatst op dezen hoop van fto€ en flijk,
Ik zoek hier to vergeefs een fchut, een veilgg wijk :
De fnelle vaar ; des Tijds vervolgt mij op mijn fchreden ;
'k Belle eene enkle ftip van 't uitgeftrekt gebied,
En mijne ontroerde ziele ziet
Mijn' wankelenden voet die Rip buns ontgleden .
Waar ik mijn oog, door febrik verbijsterd, been mag iJaan,
'k Zie niets dap beelden det verwoesting voor mij itaan
Hier oude graven, onder 't mos bijna verloren ;
Ddir zuilengangen , door de jaren omgekeerd ;
Ginds fteden, door den brand verteord ;
Alom den voet des ;ijds met onaitwischbre fporen .
Geene aarde of hemel, Wets weerfthat of ke*rt zijp jrggt :
Hij onderwijnt, in eeuwge ftilte, als van den nacht,
De $lets, die 't gebouw der fchopping dnea bek}ljven ;
Alleen miju denkkracht ;weeft, de wereld nit bet Qog,
Op vuurge wieken naar omhoog,
En ziet de wrakken der vernieling heneudrijven .
Gij eeuwen, die pens waart en die n g warden moet !
1k roep p op ; verfchijnt ;e samen sati mija' veer ;
Vereenigt u voor m}j in 't oogenblik van ' ; heden ;
Ik flap met vasten tred door elken wand been ;
Niets , pieta verhindert mime fehreAn ;
'k Leef in de toekomst en terug in 't diepst verleden,
Eens ziet de zoo, allengs van licht en kracht beroofd,
Gelijk een flaauwend vuur haar glanfen uitgedoofd ,
En werelden , veroud , uit hare naven horten ;
Als rotfen, van de kruin der bergen afgefcheurd
En in de velden ueergefleurd,
Zal eens bet ftarrenheir verbrjjzeld nederitorten .
Dan is bet Eeuwigheid, - en in den oceaan
Van hare heerfchappij , Waar alles is vergaan ,
Is ook de Tijd, gelijk een beekje, weggegleden ;
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't Onflerfelljke alleen, de ziel words niet geveld,
Maar zal, ontkomen aan 't geweld,
At juichend op bet graf der wereldbollen treden .
Gij zet der zee haar perk, die zij niet overfchrijdc,
0 God I zoo fielder ge ook de grenzen van den Tijd 1
War zal bet zijn, die flood, die d' eeuwgen nacht doer zinkenP
Gij weet bet, Gij alleen! 'c Is voor bet gansch Heelal
Verborgen ; eerst vergaande zal
Der fchepping dit geheim ontfluijerd tegenblinken .
O fl:ervling, die zoo vaak den Tijd verhaasten wilt,
Beef, als bet klokgedreun langs uwe woning trill,
Der uren fnelle vlugc u plegtig kinkt in de ooren !
Dan, dan ontwaakc mijn ziel ; zij luistert met onczag ;
Zij tell met weemoed elken flag,
En meent in ieder klank de flem des doods to hooren .
Wit dwaling, Menschdom I doer bet fpoor u blister gaan?
Een' enklen oogenblik duurt bier flechts uw beflaan,
En nog is u die flood een last I Naauw kent ge u zelven,
Of gij, die gierig op uwe aardfche fchatten zijt,
Verfpilt uw aanzijn en uw' tijd ;
Gij roept den dood en tracht uw elgen graf to delven .
Dees heefc nog nooit geleefd , fchoon honderd jaren oud ;
Die char verpandt zijn eerloos wezen om bet goud ;
Een derde geeft aan 'c fpel zijn ziels . en ligchaamskrachten ;
Ginds heefc een rijkaard al zijn fchatten toegewijd
Aan 't dooden van den fombren tijd
Niet ]even is bet doel , waarnaar zij alien trachten.
Zweer, zweer die dwaling af, eer ze al uw hoop verniel'!
Uw ziel is 't leven, Mensch I en de gedachte uw ziel .
Zij mete uw' tijd, zij blijve u langs uw pad verzellen I
Leer ]even met u zelv', uw eigen hart verilaan,
Kweek deugd en ware wijsheid aan,
Zoo knot gij zonder fcbrik uwe oogenblikken tellen .
Zegwaart.

VAN D E R P O O R T.

ME N G ELWERK.
PROEVE,

OVER DEN

ZEDELIJKE

AARD

EN DE GRENZEW DER

VRIJHEID , IN VERBAND BESCHOUWD

MET ANDERE, VOOR DEN MENSCH ONMISBARE,
WAARHEDEN .

Door
Mr .

A . F. S I F F L A.

(*)

Over weinig onderwerpen is zoo veel en zoo bitter,
niet zelden ook door volilrekt onbevoegden , getwist geworden , als over de vraag, of er eene vrijheid van vil
beJlaat , en zoo ja , in hoe verre ?
Zonder eene tot onze verantwoordelijkheid toereikende
vrijheid laat zich geene zedelijke verpligting denken , en
verliest dus alle Godsdienst en Zedeleer haren onmisbaren grondflag. Want, indien ik deugdzaam handel, om .
dat ik door eene Magt , aan welke ik geenen tegenfland
bieden kan , daartoe word gedreven en aangezet ; of ,
indien ik zondig , omdat ik in de volftrekte onmogelijkheid ben, anders to doen ; dan beflaat er geen ander onderfcheid tusfchen den redelijken mensch , die goed of
verkeerd handelt , en den boom, die , door de werking
van albeflisfende natuuroorzaken, daar groent en verdort,
dan het ellendig verfchil , dat de mensch , met voile bewustheid, maar zonder vrije verkiezing , werkzaam z ijn.
d e , de aangename of onaangename gevolgen zijner daden
gevoelen zou , zonder eenige billijke aanfpraak op dat
geluk, en zonder dat ongeluk eenigzins to hebben
verdiend .
Aan de andere zijde is het waarheid , dat er zich geen
(*) Voorgedragen in het Perpetueel Committd van het
Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen to Middelburg,
den 2den van Louwmaand, 1839 .
11IENGELW . 1839 . No . 14 .
Y y
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Opperbef}uur van God laat denken, zonder invloeijing
op de gefchiedenis der menschheid in bet algemeen, en
op de ontwikkeling van elken mensch in bet bijzonder ;
dat, vermits kleinigheden foms de gewigtigf}e gevolgen
hebben, eene bemoeijing, alleen met bet groote, onmogelijk is, zonder achtgeving op bet geringe ; ja , dat men
zich geen Godsbefluur, hetwelk onfeilbaar zijn doel bereikt, kan voorfl :ellen, of men moet bet gelooven als
alles omvattend, alles regelend, en nergens van uitgefloten, hoe nietig zulk eene zaak den oppervlakkigen befchouwer ook fchijnen moge .
Maar , hoe laat zich nu de erkentenis van zulk een
Albefchikkend Wereldbefluur vereenigen met bet geloof
aan eene zedelijke vrijheid bij alle redelijke wezens ?
De beantwoording dezer vraag is bet doel hijner tegenwoordige Proeve, over den aard en de grenzen der
zedel~rke vrj~heid , in verband befphouwd met andere ,
yoor den mensch onmiibare, waarheden .
Wij zullen eers; bet denkbeeld der vrijheid, inzonderheid der zedelijke vrijheid , in de verfchillende opvattingen daarvan , ontwikkelen ; ten tweede , den aard en de
grenzen der zedelijke vrijheid nafporen ; en eindelijk, ten
derde, de alzoo, in Karen aard en binnen hare grenzen,
erkende zedelijke vrijheid in verband befchouwen met
andere, onloochenbare waarheden .
Wij beginnen met bet eerfle punt van onderzoek : vat
is vrijheid in het algemeen, en zedelt7ke yrt7heid, naar
de verfchillende opvattingen daarvan, in het b!7zonder ?
1. Vfrijheid is, in bet algemeen , of een vermogen,
of een regt tot iets . Men onderfcheidt haar in natuurlijke, burgerl#ke, /laatkundige en zedelo~ke vrijheid .
Natuurl~ke vrijheid is de magt, om to doen , wat
men wil , zonder door ftoffelijke hinderpalen to worden
belet . Zij is dus meerder of minder, naar mate men
meerder of minder in de uitoefening belemmerd wordt .
Zij is gemeen aan menfchen en dieren . Ben man, die
niet gevangen of gekluisterd , noch van bet voile genot
van gezondheid en krachten verfloken is , en een vogel,

DER ZEIELIJRE VRIJHEID .

679

die de lucht doorklieft , of een haas , die nog geene
prooi van jager of honden is geworden , ftaan in dat
opzigt gelijk .
Burgerl/ke vrijheid is bet refit, om alles to verrigten , wat door de wetten van den Staat en de openbare
zedelijkheid niet verboden is . Zij words, zelfs in onbepaalde Alleenheerfchingen, genoten door ieder , die
Been flaaf, noch van het gebruik der burgerlijke regten
ontzet is.
Staatkundige vrijheid is bet regt, om aan geen gebod, dan van de bevoegde Magt en in wettigen form
uixgegaan, to gehoorzamen, mitsgaders tot beftuur en
wetgevitlg mede to werken, zoo veel de Staatsregeling
toelaat . Die vrijheid beftaat, in meerdere of mindere
mate, in alle landen, waar het Uitvoerend Bewind , onder welken titel ook daargelteld, onderworpen is aan de
Wet . en dus , in de uitvaardiging en tewerkftelling zijner bevelen , daaraan gebonden is .
Zedeljke vrijheid, eindelijk, is , in den geregtel~ften
zin, de magi, om met bewustheid en uit verkiezing to
doen of to laten, hetgeen men gelooft nuttig en pligtmatig, of wel fchadelijk en ongeoorloofd to zijn . Zij
ligt alleen in redeliike wezens , maar houdt op in geval
van ftoffelijken nooddwang, en in dat van bedwelming
of verlies der redelijke vermogens, voor zoo lang namelijk de dwang of de zinsverbijstering duurt .
Doch in de Wijsbegeerte kan men de zedelijke vrijheid
in tweederlei beteekenis opvatten , vooreerst, in de reeds
opgegevene, en dan noemt men haar ondervindelijke of
empirifche vrijheid ; ten tweede , in then zin , dat de
mensch, of het redelijk wezen in het algemeen, niet
flechts de vrijheid zou hebben , zijn doen en laten, voor
zoo veel geene ftoffelijke hinderpalen zulks beletten, met
bewustheid van bet betamelijke of onbetamelijke daarvan, to regelen naar zijnen wil , maar ook de magt , om
then wil zelven, niettegenftaande alle uitwendige aanlokfelen en innerlijke drijfveren , naar verkiezing to bepalen , en dus to willen omdat men wil .
Yy 2

680

OVER DEN AARD EN DE GRENZEN

Die tweede foort van vrijheid, vermits, ook d-An wanneer zij be(laan mogt , zij allenthalve buiten bet bereik
der zinnelijke waarneming en buiten de mogelijkheid van
redekunftig betoog vallen zou , noemt, men de buiten
de grenzen des kenvermogens liggende of tranfcendentale vrijheid.
Beiderlei zedelijke vrijheid , doch in meer eigenlijken
zin de laatfte of tranfcendentale , beilempelt men ook
met den titel van yr heid van WIL .
De eerfte of empirifche foort words echter eigenaardiger zedelijke vrijheid van HANDELEN geheeten .
Ten einde bet onderfcheid tusfchen de empirifche en
de tranfcendentale vrijheid meer in bet oog to doen vallen, en tevens dadelijk iets aan to grijpen, dat ftof kan
leveren tot ons verder onderzoek, nemen wij bier vertaald over, uit (*) VOLTAIRE'S Dictionnaire Philofophique, bet Artikel : De la Libertd, of van de Vrgfheid. Het is eene zamenfpraak . Zij luidt als volgt
A . Ziedaar eene batterij , die voor onze ooren afvuurt. Hebt gij de vrijheid , bet bulderen der kanonnen
to hooren of niet to hooren ?
B. Buiten twijfel kan ik niet vermijden, then knal
to hooren.
A . Wilt gij , dat dit kanon uw hoofd , en de hoofden van uwe gale en uwe dochter , die daar met u wandelen, wegneme ?
B. Welk voorilel doet ge mij daar ! Zoo tang ik
wel bij mijne zinnen ben , kan ik dergelijke zaak niet
willen ; dat is mij onmogelijk !
A . Goed ! Gij hoort dus noodwendig dat ftuk gefchut , en gij voelt u noodwendig genoopt , om niet zelf
met uw huisgezin , onder de wandeling , door een kanonfchot to willen fneven . Gij hebt zoo min de magt
om Met to hooren , als de magt om bier to willen blijven .
B . Dat is duidelijk .
A. Gij zijt daarom een dertig fchreden verder gegaan ,
(*) Londres, 1764, page 229--233.
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om buiten bet bereik van het fchot to zijn . Gij hebt
dus wel de magt gehad, om then kleinen afftand ver met
mij to wandelen.
B . Ook dit is zeer duidelijk .
A . En indien gij lam waart geweest, dan zoudt gij
bet niet hebben kunnen vermijden , blootgeiteld to Yijn
aan bet vuur dezer batterij ; gij zoudt de magt hebben
gemist, om to komen, waar gij nu zijt . Gij zoudt
noodzakelzjk bet kanonfchot gehoord hebben, en gij
zoudt er even noodzakeliik door getroffen en gefneuveld zijn .
B. Niets is meer overeenkomftig de waarheid.
A . Waarin beftaat dan uwe vrijheid , als bet niet is
in de magt , welke uwe perfoonlijkheid heeft uitgeoefend,
om datgene to doen , hetwelk uw wil van u vorderde ,
krachtens eene volftrekte noodzakelijkheid?
B. Gij brengt mij in verwarring. De vrijheid is dus
niets anders , dan de magt , om to doen, wat ik wil !
A . Denk er eens op na, en zie zelf', of de vrijheid
wel anders kan worden begrepen .
B . In dat geval is mijn jagthond even vIij als ik .
Hij heeft noodwendig den wil , om een' haas achterna
to fnellen , zoo ras hij hem ziet ; en hi' bezit de magt ,
om to loopen , als hij geen gebrek aan de pooten heeft .
Zoo heb ik dan niets vooruit boven mijnen bond . Gij
doet mij afdalen tot den flaat der dieren !
A . Ziedaar nu de ellendige drogredenen van die ellendige drogredenaars , die u onderwezen hebben ! Daar zijt ge nu wel over verftoord , dat ge vrij zijt gelijk uw hond . Maar , gelijkt gij dan uwen hond niet in
duizend dingen ? Zijn de honger , de dorst , bet waken,
bet flapen, de zintuigen , u niet gemeen met hem ? Zoudt
gij den reuk ergens elders willen hebben , dan in den
neus ? - Waarom wilt gij de vrijheid op eene andere
wijze bezitten , dan hij ?
B . Maar ik heb eene ziel , die verbazend veel redekavelt , en mijn bond redeneert zelden . Hij heeft bijna
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niet dan eenvoudige denkbeelden , en ik daaretttegen , ik
heb wel duizend begrippen van bovennatuurkundigen aard .
A. Wel nu ! gij bezit dus duizendmaal meer vrijheid
dan uw bond ; dat is to zeggen : uwe magt , om to denken , is duizendmaal grooter , dan de zijne. Maar gij
zijt geenszins vrij op eene andere w%jze , dan uw bond .
B. Hoe! ik ben dan niet vrij, om to willen, wat
ik verkies
A . Wat verftaat gij daardoor ?
B. Ik verf'a daardoor , wat geheel de wergild er door
verftaat . Zegt men niet dagelijks : de wil is vr!7.
A . Een fpreekwoord is geen bewijs . Verklaar u beter .
B. Ik meen, dat ik vrij ben to willen , gelijk mij behagen zal.
A. Met uw verlof, dit heeft geenen zin . Ziet giaj
niet, dat bet befpottelijk is to zeggen : ik wil willen.
Gij wilt onvermijdelijk , ten gevolge der denkbeelden ,
die in u zijn opgekomen . - Wilt gij in bet huwelijk
treden ? ja , of neen ?
B. Als ik nu eens antwoordde, dat ik zoo min bet
eene als bet andere wil ?
A. Dan zoudt gij juist doen, als zeker iemand, die
zeide : fommigen gelooven , dat de Kardinaal K A Z A R I N
dood is ; de overigen gelooven , dat hij nog leeft ; maar
ik geloof zoo min bet eene als bet andere .
B. Wel nu dan ! ik wil trouwen .
A . Ha t dat beet ik antwoord geven . Doch waarom
wilt gij trouwen ?
B . Omdat ik verliefd ben op een meisje, jong,
fchoon , zachtaardig , wel opgevoed , niet onbemiddeld ,
en eene uitmuntende zangeres . Hare ouders zijn zeer
fatfoenlijke lieden. . Ik vlei mij door haar to worden wederbemird, en zeer welkom to zijn in hare familie .
A . Ziedaar dan afdoende reden . Gij ziet wel, dat
gij niets kunt willen , of gij hebt er een' grond voor.
Ik verklaar u , dat gij de vrijheid hebt, in bet huwelijk
to treden ; dat is to zeggen , dat gij de magt hebt , bet
contract to teekenen .
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B . Hoe ! ik zou niet kunnen willen zonder genoegzame reden ? Wat wordt er dan van dat andere fpreekwoord : fit pro ratione voluntas l Mijn wil is mijne
reden ; ik wil, omdat ik wil .
A. Dat is ongerijmd, mijn vriend ! Er zou bij u
eene uitwerking plaats grijpen zonder oorzaak.
B. Hoe ! als ik wed even of oneven , heb ik dan
eene reden, om even boven oneven to verkiezen ?
A . Ja, buiten twijfel .
B. En welke is die reden , als bet u gelieft ?
A . Dat bet eene denkbeeld zich v66r bet andere, daar
tegenover itaande, aan uwen geest heeft voorgeiteld . Het
zou wel kluchtig zijn , dat er gevallen zouden beitaan,
waarin gij lets wilt , omdat gij eene oorzaak van die verkiezing hebt , en andere , waarin gij lets willen zoudt
zonder oorzaak , die uw befluit bepaalde . Als gij in
bet huwelijk wenscht to treden, gevoelt gij klaarblijkelijk
de reden , die uwe keus beflist ; gij gevoelt haar niet ,
wanneer gij wedt om even of oneven . En echter , eene
reden moet er zijn .
B . Maar nog eenmaal, ik ben dan niet vrij ?
A . Uw wil is niet vrij , maar uwe laden zijn vrij .
Gij hebt vrijheid, lets to doen, wanneer gij de magt hebt,
om bet to verrigten .
B . Maar al de boeken , die ik gelezen heb over de
vrijheid van keus, bij onverfchilligheid omtrent de zaak? . . .
A, Zijn zotheden . Er is geene vrije keus uit onverfchilligheid ; bet is een woord zonder zin , uitgevonden door lieden van bekrompen verfand .
Met deze niet overdachte magtfpreuk breekt v o LT A I R E zijne overigens voortreffehike en zinrijke zamenfpraak af.
II. Overgaande tot bet tweede deel onzer rede, de
nafporing van den card en de grenzen der zedelf7ke
yrjheid, merken wij alvorens aan , dat men joist geen
dwaas behoeft to zijn , om to gelooven , dat iemand,
moetende kiezen uit hetgeen hem onverfchillig is, dienten gevolge eene onverfchillige keus zou kunnen doen .
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Maar echter ben ik met V O L T A I R E overtuigd, dat er
altijd eene reden voor onze keus is, al ware het flechts,
bij voorbeeld , als men raadt om even of oneven, of
als men verzocht wordt cene kaart of een getal to denken ; dat men nu eens gemakshalve verkiest hetgeen het
eerlle , ftraks weder , uit vrees , dat de tegenpartij dat
fpoediger gisfen zou , hetgeen daarna voor den geest
kwam . Maar niet altijd kan men zich volkomen rekenfchap van dergelijke verkiezingen geven ; even min als
van de reden , waarom wij , zoo het fchijnt zonder aanleiding, fomwijlen aan lets denken , of waarom ons het
eene onwillekeurig v66r het andere to binnen fchiet-. In
elk geval kan men daaruit geen bewijs voor eene wilsbepaling zonder oorzaak , en dus voor eene tranfcendentale vrijheid, afleiden ; daar hetgeen onwillekeurig in
ons opwelt geen gewrocht onzer verkiezing is , maar
noodwendig het gevolg eener ons zelven onbekend geblevene flrekking van onzen geest , hetzij uit eigenen
aanleg alleen, hetzij door bijkomende werking van iets
buiten ons op de ftemming van ons gemoed .
Wat dus de hoofdzaak betreft , of wij natnelijk iets
kunnen willen ., alleen owdat wij het willen , dat is zonder daartoe bepalende reden, en dus met eene tranfcentlentale vrijheid, dan wel, of onze wil door iets in of
buiten ons, of ook door de vereenigde werking vans
lets
in en lets buiten ons op zijn befluit voor het oogenblik, telkens noodzakelijk bepaald words, en aldus onze
vrijheid , als louter empirisch zijnde , zich oplost in de
magt , om , zoo dikwijls geene natuurlijke beletfelen dit
verhinderen, al datgene to doen, waar onze ondervindelijke wil onvermijdefijk toe bepaald is : op dat hoofdpunt moct ik mij ftellig voor het gevoelen van VOLT A I R E , en dus voor de louter empirifche vrijheid ,
verklaren .
De fcherpzinnige K ANT erkent de orrbetoogbaarheid
eater tranfcendentale vrijhcid van wil . Hij fchijnt er
echter aan to gelooven , als postulaat der beoefenendu
Rede , en dus als iets , dat men , zonder afdoend be-
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wijs , om den eisch der zedelijkheid , voor waar moet
houden .
Maar wij moeten met bet aannenlen van ftellingen ,
alleen in bet belang der zedelijkheid , voorzigtig zijn .
Is .eene waarheid voor de befpiegelende Rede geenszins tegen alle bedenkingen bewijsbaar , maar heeft zij
echter zeer vele gronden voor zich ; is er niets in,
waarom zij , als tegenftrijdig in zichzelve of met andere
onmisbare en onloochenbare waarheden , zou mueten
verworpen worden ; en is dan bet geloof er aun eene
behoefte voor den mensch , als redelijk en zedelijk wezen : dan late men zich nooit wederhouden door eenige
zwarigheden, ontftaan uit de bekrompenheid onzer bet
vatting, uit de zinnelijkheid der, uit de vormen van
tijd en ruimte zich ontwikkelende , categorien van ons
verftand , hetwelk , bij bovenzinnelijke navorfching , telkens in noodwendigen tweeftrijd geraakt met de zuivere,
Reeds bet aan de beperking van tijd en plaats niet onderhevige, bet zoogenaamd Abfolute, zoekende Rede ;
en men geloove hetgeen onze menschheid als zielsbehoefte vordert, dewiji er buitendien de valschheid niet
van bewezen is , ja zelfs de waarheid er van de meeste
kanfen voor zich heeft. Op zulken grond erkenne men
dan ook bet voor de louter befpiegelende Rede nongst
waarfchijnlijke , maar nooit met wiskunftige juistheid bewijsbare, beflaan van Been cdnig volmaakt Opperwezen,
Schepper , Deftuurder en Regter van alien ; men belijde
eene zedelijke vrijheid onzer handelingen, toereikend om
ons daarvoor aanfprakelijk to ftellen ; en men hope de
onfterfelijkheid van onzen geest , door deszelfs voortduring na den dood , in een thans nog door bet dierlijie
ligchaam omlmuld, doch bij bet ftervensoogenblik zich
daaruit losrukkend fijner omkleedfel, onmisbaar tot 's men fchen blijvende werkzaamheid in elke mogelijke, en dus
ook in verhevener fcbeppingsorde .
Maar, tegen bet aannemen der tranfcendentale vrijheid van onzen wil rijzen gewigtige bezwaren op ; en
de zedelijkheid heeft dit geloof niet noodig .
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V I L L E R S (*) , de helderdenkende aanprijzer der
Critifche Wijsbegeerte , is zeer welfprekend over 's menfchen zedelijke vrijheid ; maar hij treks zijne redekavelingen zamen in de flotfom : de mensch is yrj in de
UITOEFENING van ztynen wil .
Hij zelf erkent dus , in
waarheid, ilechts eene zedetgke vrijheid van HANDELEN .
Dit ddne vermogen echter : vrffheid in de uitoefeniag
van onzen wil, of anders gezegd zedelijke vrijheid van
handelen , is voor onze verantwoordelijkheid , in dit en
in een volgend leven , genoeg . De Item van ons geweten zegt bet onwederfprekelijk : De mensch is een vrgwerkend, en daarom voor zone bedoelingen, svoorden
en daden , aan God, zijne naasten en zichzelven , verantwoordeli/k wezen . Eene meerdere vrijheid hebben wij
dus niet noodig . De tranfcendentale vrijheid van den
wil is , volgens den grooten K A N T zelven , onbetoogbaar . Bovendien is zij in ftrijd met de gewigtigfte waarheden ; ja 1 in het Opperweeen zelve laat zulk eene vrijheid zich niet denken .
Trouwens, hoe zou er met mogelijkheid een Godsbefluur zijn , indien de wil van redelijke wezens niet
noodzakelijk bepaald wierd , door de zamenwerking van
eigenen sanleg en uiterlijke omftandigheden ? De Voorzienigheid zou dan geene onfeilbaar werkende middelen
kunnen bezigen . Zij zou zich in het vooruitzigr der
toekomst kunnen vergisfen : want elk redelijk fchepfel
zou het dan in zijne magt hebben, alien invloed van
eigene zielsgetteldheid en bijkomende omftandigheden
krachteloos to waken ; geheel anders to handelen, dan
naar de wet der oorzakelijkheid gebeuren moest, en alzoo het weldadig plan der Godheid to verijdelen . Zoo
ras nu God - zelf onzeker zou zijn , of Hij wel zijne
oogmerken zou bereixen , zou ook ons perfoonlijk vertrouwen op zijn Albefluur alien grond en feun verliezen .
De Identiteitsleer van S C H E L L I N G kan ons niet
(') Philof phie de K A V
2de ddit . Utrecht , chez n .

T,

2de part. p. 117-120 de la
1833.
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zelden ten dienfte ftaan , ter oplosfing van de Intinomien der zuivere Rede bij I€ A N T. Ook bier komt hare
hulp , onder de noodige wijziging , ons to flade .
Noodzaak en T7r/heid worden in het Volftrekte Z%jn,
in het Abfolute , gelijk men het noemt , vereenzelvigd ;
en hoe grooter de noodzakelijkheid is , des to onbepailder wordt de vrijwilligheid .
De heiligheid van het Opperwezen bepaalt noodzakelijk
Deszelfs wit tot hetgeen goed en billijk is ; het is voor
God onmogelijk, het kwade to willen .
Maar is nu daarom de Eeuwige niet vrij? Is niet,
juist om die reden, Zijne gewilligheid in bet betoon
Zijner liefde ontheven van alle beperking, omdat Zijtu
Wit, door de volmaaktfleid zijner Natuur, noodwendig
ten gede bepaald is, en er dus in Hem geen ftrijd rusfchen twee beginfelen plaits heeft?
Is omgekeerd her redelijk wezeh, waarin het booze
beginfel heerfchende geworden is , niet juist daarom zoo
veel to bereidwilliger kwadd doende, emdat zijn wil door
eigenen, ten kwade vervormden, aanleg bepaald wordt?
En waar beide beginfelen in nagenoeg gelijke verhouding tot elkander ftaan, (gelijk bij het eneerendee1 der
menfchen) is men ook dtir niet volkomen vrij Id de
uitoefening van zijnen wit, welk beginfel ook, bij den
inwendigen ftrijd, zegeviere, en den ondervindeijkenwil
ten goede of ten kwade bepale ? Men doer immers altijd
datgene, hetwelk men, voor het oogenblik, boven de
tegenoverfkaande handeling verkiest .
De vrj/heid beftaat dus alleen in de magt, om iets to
doen of to laten, naar mate de wil des daders onvermijdelijk tot hete
eene of andere bepaald is.
In Un punt echter verdient V o L T A I R E's ontwikkeling van het denkbeeld der vrijheid berisping . Hij maakt,
namelijk , geen duidelijk onderfcheid tusfchen natutirl#ke
en zedel#ke vrljheid .
De man en zijn bond (om bij het door V o L T A I R $
gegeven voorbeeld to blijyen) flaan met elkander gelijk
in de wijze van uitoefening der natuurlijke vrijheid .
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Maar de bond kent de zedelijke vrijheid niet . Deze is
bet uitfluitend eigendom van rede% ke wezens ; en, fchoun
wij haar flechts als empirisch kunnen aannemen , en dus
alleen als eene magt om to doen hetgeen ons noodzakelijk
bet meeste behaagt , is datgene , wat ons bet meeste behaagt , niet altijd hetgeen zinnelijkheid of hartstogt verlangt , gelijk bij de dieren bet geval is .
Het gedierte heeft , bij de zucht naar genot en de
hartstogtelijkheid der ziel , alleen bet verfland, waardoor bet , naar mate van zijne behoeften , datgene tracht
to bereiken , waar zijne zinnelijke begeerte , of zijn onbeteugeld gevoelvermogen , naar uitgaat. Het bezit geene
Rede, bet kenmerkende van den Geest, en daardoor ook
geen onderfcheidend begrip van hetgeen in bet rijk der
zeden geoorloofd en ongeoorloofd is. Bij gevolg kent
bet Bier geenen flrijd tusfchen een zedelajk en een zinneljk beginfel . - Het redelijk fchepfel , daarentegen ,
bezit, behalve de natuurlijke neiging tot genot en bet
zinnelijk verfland met de hartstogtelijkheid der ziel, gook
den ontlerfelijken Geest , waardoor bet der Godheid verwant is . Tot den Geest behoort de Rede , of bet vermogen , out een rigtig befluit nit voorafgaande ftellingen
of to leiden ; welk Redevermogen Reeds ftreeft naar hetgeen geen verder vragen, wenfchen of pogen toelaat,
de volftrekte waarheid, de volftrekte fchoonheid, de
volilrekte deugd , bet volitrekte Zijn . Tot den Geest
behoort bet begrip van onderfcheid tusfchen goed en
kwaad, regt en onregt . Tot den Geest behoort ook de
zuivere wil, die alleen den naam van wil verdient, en
(volgens hetgeen onze diepdenkende landgenoot, de Hoogleeraar K I N K E R, ergens betoogd heeft) als Wetgever
altijd bet betamelijke vordert , gelijk bet Geweten , als
Regter , ons gedrag naar then regel beoordeelt .
Die zuivere wil des Geestes that dus over tegen bet
zinneljk beginfel der Ziel, hetwelk wij met de dieren
gemeen hebben , en dat flechts de bevrediging van natuurbehoefte en hartstogt zoekt . T usfchen den eisch
dier beide beginfelen hebben wij , zoo vaak zij met el-
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Under in ftrijd geraken , to kiezen ; en onze keus wordt
telkens noodzakelijk bepaald, door bet overzigt, betwelk eigen aanleg en uiterlijke omftandigheden, voor bet
oogenblik, waarop de keus gefchieden moet, aan eon
dier twee beginfelen onvermijdelijk geven .
Dat overwigt, hetzij van den zuiveren wil des Geestes, hetzij van bet begeervermogen der Ziel, bepaalt
alzoo telkens den empirifchen wil, die over ons doers
of laten beflist, en bet Uitvoerend Bewind der Menschheid is .
Doch dit leidt ons van zelve tot bet onderzoek naar
den oorfprong der zonde , in betrekking gebragt met het
Albeftuur en de heiligheid van God, benevens de zedelijke vrijheid van elk redelijk wezen ; en dus tot bet
derde of laatfle deel dezerProeve, waarbij wij de thans,
in haren, aard en binnen hare grenzen , erkende zedelijke vrifheid zullen befchouwen in verband met andere
onloochenbare lyaarheden .
111. Vooraf merken wij aan, dat de Wijsgeer, als
zoodanig , niet vraagt : „ Onder welke omflandigheden
is de zonde onder de menfchen ontflaan ?" Die vraag
is gefchiedkundig, maar niet wijsgeerig van aard . De
Wijjsgeer , als zoodanig , onderzoekt alleen : „Hoe heeft
de giftige plant der zonde , in bet zedel#k gebied der
Godheid, kunnen ontluiken ?" Of dit nu het eerfle was
bij menfchen , bij Engelen , of bij welke andere foort
van redelijke fchepfelen , doet niets ter zake . Maar aldus kan men de mogelijkheid van bet ontflaan des zedelijken kwaads in bet algemeen zich verklaren .
In bet Opperwezen fmelt noodwendig , gelijk wij reeds
hebben aangeftipt , de hoogfte vrijheid met de hoogile
noodzakelijkheid zamen . Heilig zijnde , wil bet niets
dan hetgene goed is , en alleen bet goede kan , maar
ook al bet goede moet nit God oorfpronkelijk zijn .
Maar buiten God beftaat er niets nit zichzelf, en
ieder fchepfel bezit dus flechts datgene, wat God er aan
gegeven heeft . Nu vereenigt bet Grondwezen der Godheid in zichzelf, (daar het anders geenszins de hoogile
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volmaaktheid, bet -dbfoluut Volkomene, zou wezen)
buiten twijfel, bij bet oorfpronkelijk Zijn, ook bet redelijk Denk- en bet fcheppend Xilvermogen.
In fommige, door zijnen albezielenden Thil, tot aanzijn geroepene wezens blinkt, alleen de door Hem medegedeelde Beflaanskracht uit ; in andere tevens de van
Hem afftralende Denkkracht . Maar in eenige der laatfIen heeft het Denkvermogen, in andere daarentegen de
Levenskracht den boventoon . In niet weinige weder,
waaronder wij Menfchen, ftaan Levenskracht en Denkvermogen in nagenoeg gelijke verhouding .
Levenskracht en Denkvermogen, beide van God oorfpronkelijk , zijn ook beide goed in zichzelve ; maar ,
zal bet fchepfel kunnen beftaan , dan moet bet vaa God
zijn afgefcheiden, en dus vervreemd zijn van bet zoogenaamd 4bfolute , of van dat Volftrekte , dat Grenzenlooze, hetwelk uitbrelding, voltooijing noch beperking
toelaat, en Gode-alleen eigen is .
Ieder fchepfel moet, then ten gevolge, aan zinneli/ken
vorm gebonden zijn , of, door onvermijdelijke oplosfing
in bet Abfolute, in den boezem der Godheid dus, verliest bet zijn a£zonderlijk aanwezen , hetgeen (gelijk de
Hoogleeraar 8 o R G R R , de Mysticismo , to regt heeft
aangemerkt) met vernietiging gelijk ftaat .
Tifd en ruimte, welke den zinnelijken vorm daarftellen , z-ijn derhalve de noodzakelijke voorwaarden , niet
Aechts van onze onderwerpelijke waarneming, maar ook
in het algemeen (offchoon altijd flechts zinnelijke vorm
blijvende) van aller fchepfelen leven . Dit is waarheid,
ook met betrekking tot alle redelijke wezens , zoo bier
op aarde als overal elders , en voor ons menfchen zoo
wel in dit , als in een volgend aanzijn ; niettegenftaande
in een' volmaakter toeftand eene zekere overmagt van
bet geestelijke over bet floffelijke , gelijk bier van bet
ftoffelijke over bet geestelijke , waarfchijnlijk , ja bijna
zeker is . Want , bij geheele wegvalling van den zinnelijken vorm, zou bet redelijk wezen met bet 4bfolute
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hereenigd worden , en derhalve zijne perfoonlijkheid moeten derven .
Doch daardoor ontftaat dan ook onvermijdelijk, in elk
redelijk wezen , tweederlei beginfel , gelijk wij hiervoren
zulks erkend hebben : eenerzijds , het in den Geest wonende redelijk beginfel, waardoor deze, iaiet in grenzenloosheid van vermogen , maar in grondkarakter , Gode
gelijk is ; en anderzijds , het we] in de Ziel zetelend ,
maar door het Ligchaam den afdruk der buitenwereld
ontvangend, en then weder aan den Geest voorfpiegelend
zinnelijk beginfel, dat ook in de dieren is, die wel eene
ziel, maar geenen geest hebben.
Het zinnelijk beginfel, fchoon van alle redelijkheid
veritoken en derhalve voor geestelijke waarheid o-nvatbaar, was echter tevens onzondig ., dewijl hetgeen rede.
loos is zoo min kwaad als good, in zedelijk opzigt,
kan genoemd worden ; maar het wend , uit den aard der
zaak , de tegenpartijder van het goede beginfel en de
verleider ten kwade, ja, de eerfte en Unige oorzaak van
den val van alle naderhand zondige fchepfelen, zoodra
flechts die zinnelijke zielsneiging naar geluk met den zuiveren deugdgebiedenden wil des geestes in ftrijd geraakte,
en de aanlokfelen ter afdwaling magtiger werden, dan de
zedelijke kracht van het pligtbefef , in het alzoo medegefleept wordende redelijk wezen .
Of dus , in ieder bijzonder zich opdoend geval , het
boosgeworden zinnelijk , dan of het pligtminnend redel#k beginfel , bij den zielekamp , zal zegepralen , hangt
alleenlijk of van het overwigt, hetwelk Un van beide
beginfelen, hetzij uit oorfpronkelijke verhouding bezit,
hetzij uit bijkomende hulpmiddelen erlangt . Niets kan
oak hierin gefchieden , zonder toelating van het Opper .
wezen, dat aller lot, met wijsheid, onpartijdigheid en
liefde , regelt ; en zoo diktvijls de Regeerder der Wereki
eene overwinning aan het boosgeworden beginfel toeftaat,
heeft Hij daarmede een weldadig en onfeilbaar doeltref.
fend oogmerk . Ook heeft Hij, ten minftr: naar mijne
perfoonlijke overtuiging , bij zijne regtitreekfche of zij-
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delingfche invloeijing op de gefchiedenis der menschheid,
zoodanige middelen verordend , zoodanige gebeurtenisfen
voorbereid en doen gefchieden, als uit den aard der zaak
bet zedelijk beginfel , in den ftrijd tegen de zinnelijkheid , fterken moesten, en aan bet goede in den mensch
gelegenheid geven tot overwinning van bet kwade .
Zoodra men de voren(laande algemeene grondftellingen
aanneemt , volgt daaruit , dat bet Opperwezen de bron
is van al bet goede ; dat alles aan bet Godsbeftuur is
onderworpen , en afloopt naar Zijn verheven en liefderijk
oogmerk ; dat bet kwade , in gegevene omftandigheden ,
buiten toedoen des Allerhoogflen, maar onder Zijne toelating en leiding tot de beste einden , uit bet den fchepfelen noodzakelijk eigen zinnelijk beginfel ontilaat ; eindelijk , dat elk redelijk wezen zijnen wil wel door elgenen aanleg en invloed van buiten , bij zamenwerking
daarvan , bepaald ziet, maat in de uitaefening van then
wil ongedwongen to werk gaat , en daarom daarvoor
aanfprakelijk is .
Op deze wijze vinden wij zacnenhang en regel in de
gefchiedenis der menschheid, der volken en der perfonen . De eisch van ons geweten en de hoop van ons
hart worden bevredigd ; en, fchoon wij onze vrijheid en
verantwoordelijkheid erkennen, blijven wij aan een allesomvattend , heilig en weldadig Nereldbefluur onderworpen ; waaraan to gelooven toch zoo wel eene vordering
is der zedelijke Rede , als zulks waarheid is ten opzigte
eener toereikende vrijheid, en verantwoordelijkheid dien
ten gevolge . (*)
Mogten wij , door zulk eene troostrijke befchouwing ,
tot ijverige pligtsbetrachting, dankbaaiheid aan den Eeuwigen, en vertrouwen op zijn voorzienig Befluur, meer
en meer worden opgeleid, en mogt daartoe de geleverde
Proeve , hoe gebrekkig in zichzelve , insgelijks dienstbaar wezen ; dan zou ik mijnen arbeid rijkelijk zien beloond , en , na bet wijsgeerig , ook bet zedelijk doet
mijner Verhandeling hebben bereikt .
(*) Zie de Aanteekening achter deze Verhandeling .
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Aanteekening van den Schr fiver.
Reeds vroeger heb ik nlij, in dit Tijdfchrifc, ofchoon na .
meloos, over her hiervoren behandeide onderwerp eenigzins
uitgetaten, en wel bij de beoordeeling van n . s.. s P I E G a E L's
Hart/piegel, in nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door
Mr. W . B I L D E R D ij it , to vinden in de rubriek Beekbefchou .
wing voor 1832, bl . 685 en vervolgens ; en wel, war de
bedoelde plaats betreft, bl . 686 aan her einde tot op bi . 689
ingeflbten . Her zij mij vergund , her char door mij gefcbrevene alhier, tot toelicbting, als juist bij deze Verhandeling
to pas komende, met bekorting to herhalen . Her luidt Ms
volgt
„ De aandacht van Recenfent vlel,, in den vierden zang,
„ onder anderen op deze plaats
„ Maar,, war is dan de wil (die vrije will) in mij ? „ Gebonden flaaf der drift 2 - Geen flaaf, maar ook .nlet vrij .
„Daar is Been vree wil; 't zijn tegenflrijdigheden,
„Die valsch vernuft in 't hart met hoogmoed famenfmeden,
„'t Bepaalde in richting hangt aan 't geen het dus bgpaait,
„War duister wanbegrip daar tegen woe1F of fmaalt .
„ Ja , aorzaak is hij van 't be/lemde, door z yn werken,
„ 1Vlaar zelf oak uitkomst, en hep vald in enge perken .
„De wil svnrdt door verlland en neiging voortgebraeht ;
„ Maar keur hebt ge in den fri/d van lust en redenkracht .
„Dan voelt men neigingen zich wederzijda bevechten,
„ En 't hangt aan uwe keur, hoe gig 'c gefchil zult flecbten ;
„En deze keur heefc plans bij 'c fchftbare evenwicht
„ Voor 't (dikwerf al to Romp of achcloos) zlelsgezichc.
„Zoo wordt de keur tot wil, maar de aandacht wordtgebogen,
„ En 't een of ander wel of kwalj/k afgewogen .
„Hier dwalen we alcijd rond . - Alwijs en vrij Is God ;
„Dwaalzuchtig, dwalende en afhanklijk is ons lot .

• Recenfent berinnerde zich bier v o L T A I R E's Artikel : De
• la Liberty (Dictionnaire Philofophique portatif, Londees,
„ 1764. p . 229 etc .) Aldaar zegt B . tegen A ." enz . (zie
bet geheel hiervoren medegedeelde gefprek .)
„ Gaarne (dus gaac mijne beoordeeling voort) fiemmen wij
„ VOLTAIRE en B I L D E R D IJ K toe, dat bet onzin is to
„ beweren, dat de wil door niets noodzakelijk zou bepaald
AIENGELW . 1839 . NO . 14 .
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• worden ; en wij gelooven even min , als V o L T A IRE en
• B I L D E R D t $, aan die metaphyfrfche [of tranfcendentale]
„ vrijheid van wil , welke I A N T fchijnt to postuleren. En
• toch gelooven wij, dat men beter zegt : onze wil ij vrij ,
„ dan : onze daden zyn vrij . Juister nog is de ftelling ; De
• menseh bexit eene zedelijke vrijheid, geneegzaam om hem ,
„ voor xijne bedoelingen , woorden en daden , verantwoordelijk
„ to maken aan z jn geweten .
,, Y'rijheid en noodzakeljkheid zijn tegenikellingen, die wij
• vormen in ons begrip , doch die geenen grand hebben in
• bet wezen der dingen [in bet 4bfolute] . God is wet ze„ ker ten hoogfte yr j in de uitoefening Zijner magc ; maar
• Zijn wil words noodzakeljk bepsald door Zijne wijsheld en
„ beiligheid . Gca kan geen onregc doen, want Hij wil bet
• niet ; en Hij kan bet Met willen, omdat Iiij heilig is . Zoo
• gaat onbeperkte vrijheid met volftrekte noodzakelijkheid
gepaard ; ja, vrijheid en noodzakelijkheid zijn bij God betzelfde . Maar wij menfchen noemen noodzakelork, was door
•
„ foffelijken nooddwang - yrl danrentegen, was uit onge.
„ dwongene keuze gefchiedt. In onze daden zijn wij zelden
vrij ; maar geen itolihlijke hinderpaal kan ons belecten,
„ niets buiten ons kan ons verhinderen , to willen doen , war
• ons behaagt. Niets buiten ons kan onzen heime'fjken
• wensch onderdrukken . V'oor zoo ver een wensch onwllle„ keurig opwelt, is hij wel een bewijs van ooze neiging tot
„ lets, doch tevens niet vatbaar voor zedelijke belooning of
• ftraf. De keus alleen maakc ons aanfprakelijk ; de gevorm• de wil, of bet voornemen, om den wensch to verwezen• lijken, zoodra de gelegenheid zich aanbiedt, verzwaart
• onze versintwoording ; de uitvoering zelve voltooit haar .
„ De frijd over de vrijheid van den wit is dus veelal een
„ woordenftrijd . Men moge den kunstterm behouden of niet,
• er befaat geen verfchil , wanneer men met B I L D E R D II K
„ den menfchen eenvoudig toeroept :
„ De wit wordt door verJiand en neiging voortgebracht ;
„ Maar keur hebt ge in den frijd van lust en redenkracht.

• De eerfte regel bevredigt ons verttandsbegrip van oorza• kelijkheid, en de tweede ons zedelijk begrip van verant-

„ woordelifkheid. Voorts kan men onderfcheid maken tus .
• fchen den xulveren wit, die altijd zedelijk is, en den toe-
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valligen [ondervindelijken of empirifchen] wit, die bet gewrocht is van veriland of neiging, of wel van beide .
Reeenfent kin zich niet verdlepen in hetgeen de Wjjsgeer
K I N K E R en anderen daarover denken ; maar hij herbaalt
bet- Er is meer verfchtl over de terminologie, dan over
het wezen der zaax ."
Tot dusver gait de plaits in mijne vorengezegde beoor .
deeling, die dan weder overgaat tot verdere befcbouwing
des vierden zangs van bet daar aangekondigde dich ;werk.

•
„
•
„
„
•
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(Een Verhaal , Dr . 6 T R A H L nagetchetst, door H . A . S .)
Er musz als Arzt vin He*uspokus machen,
Damit der Saft dir wohl gedethen kann .
GOTHS, FAUST.

V 46r

vele jarer fond ik, op eqnen fomberen Novembermorgen, verdrietig aan mln venfter, en zag, niet zonder
fmartelijke gewaarwordiagen, de fraaije equipagien mijner
Collega's voorbijrollen ; za bezochten rondom in mijne buurt
hunne zieken, terwijl ik, hoewel federt bijna zeven jaarkringen practiscb Geueesheer, zelden geroepen werd . De
kring nfijner bekenden en vrienden had zich heeds meet en
meer uitgebreid . Met achting en wellevendheid behandelde
men mij ; in vele voorname gezelfchappen had fk den vrijen
toegang, maar bet getal mijner patienten vermeerderde niet .
Zeer dikwljls gebeurde bet, da , voorname mannen of rijke
vrouwen mij in een ventierbank voerden, en daar gedurende
een' halven avond met bet verbaal hunner ziekten pijnigden .
Terwijl ik met bet medwarigfie en medefjdendile gelaac toehoorde, om door mijne deelneming bet vertrouwen to winners, befloten zg bet gefprek met de woorden : ,, Niet waar,
lieve Doctorl eene regt onaangename, hardnekkige zlekte,
waartegen welligt alles vruchteloos zal zija ?" Wilde ik alsdan troosten, van de groote hulpmiddelen der kunst, van
nieuwe gezigtspunten, ontdekkingen enz . fpreken, dan viel
men mij in de rede : „ Ach 1 geloof mij toch, de Heer
N . N . mija gewone Doctor, is zulk een lief, zulk een voortreffelijk man ; voorzeker heeft hij al bet mogelajke reeds
Zz 2
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beproefd ; hij geeft zich zoo veel moeite, en, dear hij mijn
geftel naauwkeurig kent, zou ik om alles ter wereld er niet
toe kunnen overgaan, om een' anderen Geneesheer to kiezen ."
0 jammervolle tijd I ver, zeer ver zijt gij reeds achter
mij ; thins behoor ook ik tot de uitverkorenen, die is ket
gevoel hunner waarde fuel door de fraten heenjagen, door
hunne komst reeds zegepralen, en met dezelve croost en
kalmte aan huisgezinnen fchenken, van welke een dierbaar
lid in doodsgevaar verkeert . Maar nog heden ., nadat eene
lange reeks van jaren over mijn hoofd en mijne werkzaam .
heden is heengegaan ; nadat ik rljkelijk fchadeloos ben gefeld voor de ontberingen, de fmart, de onverfchilligheid en
den boon, die den Geneesheer bij den aanvang zijner loopbaan zoo onvermijdelijk treffen, kan ik niet zonder de pijnlijkfe gewaarwording een' tijd voor den geest terugroepen,
uit welken ik thans eene kleine fchets wil ophangen .
Treurig fond ik alzoo eau mijn ventler . Een in liverei
gedoste bedlende las opmerkzaam en navorfcbend de nommers der huizen in de fraat mljner woning, en fcheen iemand to zoeken . Toen hij tot mijn huts genaderd was , en
bet kieine bord , waarop Med. Doctor fond, aan de deur
gelezen had, nam bij , zoo 'c fcheen gebeel bevredigd, een'
brief Pit den zak en trad binnen . Zoo onverfehillig muj tbans
de ultnoodigitig van ten voornaam perfoon toefchijnt, zoo
belangrijk was zij mij zoenmaals . In gefpannen verwaohting
luisterde ik aan de kamerdeur, ten einde to hooren, of bet
bezoek van den geluksbode mij mogt gelden, want er woonde
nog een jonge Advocaat in hetzelfde hula. Doch de brief
was werkelijk san mij gerlgt, en fpoedig bad ik hem in banden . Haastig werd hij opengebroken . Hij was van een' mijner ambtgenooten Pit eene der provincien, die eene zeer ziekelijke Dame, welke in de Refidentle hulp zocht, aan mime
geneeskundige bekwaamheden aanbeval . De Dame was reeds
sangekomen en verbeidde in bet Hotel de Rome mijn eerfte
bezoek . De bedlende in eene rijke liverei , eenige uitdrukkingen van mijnen vriend, en bet beroemde HBtel, 'c welk
de zieke zich had gekozen , lieten mij niet langer twijfelen ,
of mijne lijderes was overvloedig met de gaven der fortuin
gezegend . Men lagche niec over de vreugde , die zich bij
deze ontdekking van mij meester maakte I De jonge Genees .
kundige toch heeft bij den aanvang zijner praktijk bijna Pit .
tluitend met lieden Pit de lagere volksklasfe to doen, die Mine
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pogingen en moelte dikwijis in bet geheel Met, maar altijd
zeer karig kunnen beloonen . Dic ondertusfchen is niec de
ergfe zijde der opgenoemde praktijk . De voortdisrende omgang met onbefchaafde lieden maakt den Geneesheer onverfchillig in zijne uitwendigewijze van doen, en Is niec zelden
in ftaat, de krachten en given, die hij bezit, to doen in.
iluimeren . Hoe fmarcelijk is bet niec voor den veelbeloven .
den, maar nog jongen man, die, met eene veelzijdlge vorming en befchaving verfierd, eenige levende calen migtig,
ultmuncende door gezellige calenten, welfprekend en gekuischt, in 'c kort, bezitter van al die middelen, waardoor
men in den meest verfijnden kring welkom zoude zijn, zich
in eene rulmce to tnoeten bewegen, waardoor hij nimmer gelegenheid erlangc, zijne voornaamfte elgenfcbappen ce one .
plooijen, ja, waar4n hij zelfs gedwongen Is, deze to verloochenen I En eindelijk, dic sties daargelaten, moec de ondervinding Met fmartelijk vallen , dat meer befchaafde perfonen
bedenking waken, om de zorg vooi hunne gezondheld sac
een' man toe ce vertrouwen, wiens fireven, gedurende eene
reeks van jaren, daarheen gerigt was , zulk een vertrouwen
gerust op zich to durven icemen? De hoogfte en fcboonfte
criomf des Geneesheers, dat wil zeggen, door eene menschkundige en fijne wendilsg, bet wantrouwen in eene familie
to keeren, door een' geheel geestigensinvloed bet vertrouwen
des 11jders to boeijen, door teedere wellevendheid, hartelijke
deelneming, innig medelijden en vobrtdurende bereidwilligheld hoogere belangen op to wekken, fn ddn afoord, de
magt en invloed zijner intellectuele perfoonlijkheid, dat alles
gist voor hem in de lagere klasfen geheel en al verloren ,
omdat in dezelve de zin, bet wezen voor die meer fiine en
teedere betrekkingen des levens ganfchelijk onthreekt , en er
feehts bij wijze van uitzondering menfchen worden aangetroffen , bij welke een gelukkige natuurlijke aanleg datgeen
vergoedt, wet bun aan ware vorming en ontwikkeling
ontbteekt.
Spoedig maakte ik mijn toilet, en, waarom bet verheeld?
met meer zorg en naauwgezetheid dan gewoonlijk ; en ik bedacht onderwijl, war toch wel beter en raadzamer zou zijn,
of om mijne nieuwe lijderes terftond to bezoeken, of nog
eenige uren to wachten. in bet Inane geval verkreeg ik bet
voorkomen van eenen met drukke bezigheden overladen Arc ,
en zou met eene zekere foort van fufcance moeten optreden ;
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lets, hetwelk, zoo als bekend is, een gunitig vooroordeel
opwekt . Aan den anderen kant werd In aanmerking genomen, dat mijne fpoedige komst ats Gene beleefdheid, ale een
bewijs van belangitelling zou opgenomen worden, hetwelk
Dames ook din nog verlangen, - wie weet zulks niet? -wanneer zij oud en ziekelijk zijn . Alles wPl en goed overwogen, fcheen bet mil beter toe, om liever als een hoffelij-k ;
dan wel als een met bezigheden overladen perfoon to ver
fchijnen , en ik ijlde alzoo naar mijne voorname vreemdelinge
in bet Hotel de Ratme .
Eene elegant gekleede, maar reeds in jaren gevorderde
Dame ontving mij tamelijk trotach, niet.*genftaande ik mg
deed voorkomen als haren vermoedelijken levensredder . Hur
gelaat vertoonde lien firakken, gefpannen trek en de vale,
fletfe kl .eur, die wij bij fommige zenuwziekaen zoo menigvuldig waarnemen, en helaas 1 de ziektegefchiedenis 6 die zij
mij met eene ongemeene woordenrijkheid en vlrigheid van
tong mededeelde, en die mij aan c A L L's herfenorgaan , LeguacitE deed denken, bevestigde al fpoedig miju vermoeden
aaneaande dep acrd der ziekce Zij fcbeen gekweld ie worden door eene, diet zenuwaandoeningen, van welke de Geneesheeren bijna evenveel lijden als de zieke zelf, dewijl at
veroordeeld zijn , om, bulten fleat her Uiden op cc heffen ,
dageljjks uleuwe la zanta,'a met, het kalnAe3aengezjgc en met
do altijd hernieuwde belofte, hulp to zullen verfobaffen, re
moeten aanhooren . Naauwkeurig won ik berigten en ophel .
deringen in , betrekkelilk de leefwijze mijner nieuwe patiente,
en beyond al fpoedig, dat, zou er altbans eenige verbetering to wachten zijn, een doelmatig Met itreng moest in
acht genomen worden, dewiji mijne zieke ; aan el$en lust
in fpijs en drank toegevende, ce lien aanzien veelvuldigzoo .
digde . Beleefdelijk gaf ik baar alzoo to kenuer , dat voorc.
aan cene, menigre van geregcen, die zij dagelijks at, van de
fpijskaart moesten gefcbrapr worden . Maar mijne voorname
lijderes wilde van zulk eene reforme barer leefwijze Wets weten, en gaf, gevoelig geraakc, to kennen, dat bare eenige
fchadeloositeiling voor zoo veel lijden, als zij droeg, daarin
beftond, om nu en dan eenig genot in de bevrediging van
Karen eeclust to zoeken ; en dit genot zou zij zich nier laten
oncnetnen , al wilden alle Artfen der wereld, met God A E sC u L A A P en den Oudvader sd P P o C R A T It S can het hoofd,
baar daartoe bewegen, Nu deed ik pogingen, om den ge-
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prikeldne opgewkcnfta vnhearznuwgeitleng s
tig levee, door eene met de narpur meer overeenkomende
verdeeling van waken en flapen, to bedapent to 'met, char
bet mij gebleken was , dat zij zeldzaam vd6r midderuscht ter
ruste ging, maar dan ook den flaap tot nabli den middag
voortzette . Maar ook die pogingen bleven vtrn deli
Mine nieuwe en ; zoo als men ziet, zeer aangedarae en beminnelijke zieke beweerde ; dat zij zich last in den avond
zeer wel beyond, en verzekerde, toen ik mime befaheiAWcte
aanmerkingen wilde doen gelden, zeer itellig, dat aim bet
simmer can een' Arcs zou veroosloven , lets *an hare leefi
wijze to verandesen, omdat ieder toch tuft eigene ondervinding bet beste diende to weten, wat hem nustig, wet fahadelijk zij . Onder deze omftandigheden moest lit mt verge* ;
noegen, met bet voorfcbrijven eener krampitillende mixaullr,
dewIji de patidnte voor bet oogenblik door eene hevlgo~
hoofdpijn gefolterd wend .
Bijj mijn bezoek van den volgenden dig vend ik de lijderes
Dog to bed ; zij ontving mijnen greet met een fomber , beneveld aangezigt, en beantwoordde then geenazins.- „Hebt
gij wet geflapen Mevrouw r vreeg ik deelnemend . -- n Ceflapei r' bernam zij fchamper ; n geen ©og heb ik eioken."
- Ach 1 ik beklaag u. zeer . Is uwe hoofdpijn nice vermin.
derd? - ,, Zij is zoo woedend ale ooit," antwoordde z ;
mij morrend . - ,, Mijn drankje fchijr u alzoo geene veazacbtlng verfchaft ce hebben ?" fprak ik verlegen en. vr4esr
achtig. - „ Dat drankje," vial zij ult. en lachte haeelijk ;
,, ik geloof zeker, dat ik reeds dood zou zljn, had ik Dog
flechts ddn' lepel er van genomen ." -- „ Hoe dacr' vroeg
ik verfchrikt, -- ,In uw geneesmiddel moec gif zijn," fprak
zij him en bedeard ; „ want naauwelijks had ik een' halven
lepel er van genomen, of !k ondervond de allerhevigfte hoofd .
pijn, zoo dat ik geheel zinneloos meende to worden." -,, Maar, Mevrouw !" hernam ik, en was ap weg, om zelf
mijne zinnen to verliezen , „ gij halt gisceren vd6r bet gebruik van inln drankje reeds zeer bevige hoofdpijn, en
'
- ,, Lieve Doctor," viel zij mij in de rede, ,,, dat genees.
middel past in bet geheel niet voor mijn' toefland ; ik meet
u dringend vierzoeken , mij een ander, voor to fchrijven," T•e rwijl ik miju' inktkoker en zakboek to voorfshijn baelde,
en bet papier in den gewonen receptvorm vouwde, zelde
mijne beminnelijke zieke : „ Ik heh u vergecen to aeggea,
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dat ik de valeriaan volftrekt Met verdragen kan ; ook hoop
ik, dat gij mij met de affehuwelijke afa fbetida meet zutt
lastig vallen ; hofmansdroppels flaan mij geweidig tegen, en
opium, ach I bet doodt mij reeds, wanneer ik bet ruik ;' Onder bet oaken van een' gefmoorden zucht, beloofde 1k,
de genognde geneesmiddelen in mijn recept to zullen vermijden , en fchreef eene mixtuur voor, die flechts onverf!hillige ingredidnten bevatte, en ten hoofddoel had, om de
fmaakwerktuigen mijner lijderes , die zeer delicaat fchenen
to zijn, niec to krenken, in de hoop aizoo eindelift bare
gunsr to winnen. Toen ik afffheid nam en mij beleefdelijk
aanlseval, verzocht mij de zieke angfig, basic , toch niez to
vergeten, en In alien gevalle ftellig nog heden eens near
hear re komen zietr.
Toen 1k des namiddags mijn bezoek herhaarde, zat de
zieke-, zoo 't fcheen veel verkwikt en kalmer, in eene fauteuil, en voor hear flond bet kleine overfchot eener pate de
friie Bras de Strasbourg, waarvan de arme lijderes hare kieine
portle van hoogtteus een half pond, zoo its zij verzekerde,
tot rich genomen bad . „ Ach, goede God I" zeide zij al
ileunende, „ ik kan niece meer verdragen ; Ales, om bet
even war den eok, bezwaart mij geweldig ." Onwillekeurig
moet it zeker een zeer bedenkelijk gezigt vertoond hebben,
want alj vroeg mij : ,, W*t dunkt a van de Pate de foie
Bras? }Met wear, een zeer onfchuldig voedfeltje?" Ik
wilde joist antwoorden, doch de zieke nam terfiond weder
hot woord : „ Miar, h propos, lieve Doctor, eer ik bet
vergeet, wat hebt gij mij toch heden voorgefchreven? Was
daar geen ipecacuanha onder?" Erntig verzekerde ik bet
tegendeel, en vroeg met bevreemding, hoe Mevronw op
dat denkbeeld gekomen was . ,, Ik werd v66r een half nur
zoo kwalijk, ach zoo kwalijk I" zeide zij met eene klagende
uitdrukking des gelaats , „ even alsof ik braakwortel had ingenomen en de werking fpoedig volgen zon ." De lever.
pastel! daeht ik, mast zweeg, en, om mime innerrijke boos.
held en geraaktheid to verbergen, zeide ik lagchende : „ Inderdaad, Mevrouw I ik moet u betuigen, nimmer eene Dame
ontmoet to hebben, die zulk eene vertrouwde bekendfchap
met de Pharmacopoea en geneesmiddeileer aan den dag legt,
als ztiiks met u bet geval is, zoodar
" -- „ Ach jar'
zij
In,
terwijl
zij
nog
een
klein
gedeelt`e
der pastel
vies
treehtte to nuttigen ; » ik meen een en antler van materies
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medica to verflaan ; ik laat mij Met zoo gemakkelijk om den

tuin leiden ." - „ Dat wil dan toch oak niemand, Mevrouwl" antwoordde ik gevoelig . - „Nu, nu, Doctor,
dat wil ik dan ook niet zeggen ; maar mijn broeder is voogd
over een jong mensch , die federt twee jaren in de groote
apotheek van ouze fl ad als kweekeling werkzaant is , en die
heeft mij vele zaken leeren kennen . Neem u in acht, Doctor !" voegde zij fchalks , met den vinger dreigende , er bij ,
en, Hemel! at toen de rest der ganfche leverpastel op .
Doch, waartoe dit beeld in deszeifs footende crekken nog
verder afgemaaid Y Dagelijks herhaalden zich dergelijke too_
neelen ; dagelijks wilde ik aan die lastige Dame verklaren,
dat zij zich liever den Droes tot Arts moest kiezen ; en Loch
Meld ik bet uit, omdat ik er trotsch op was, dat mijn buurrijtuig dagelijks voor bet Hotel de Rome filhield, en de hoop
voedde, daardoor den naam van een wijd en zljd geroepen
Arts to erlangen .
Waar de groote hoop gait, gait bet Individu ;" dit geldt
van geen hand meer, dan van den geneeskundigen . Hetvolk
maakt bet befluit , dat hij , die bet vertrouwen van velen bezit, veel vertrouwen mots waardig zijn ; en zoo nemen de
uitgebreide werkkring en bet vertrouwen dikwerf toe, zon .
der dar her meerendeel in flaac is, zichzelven van den grond
en de oorzaak des vertrouwens rekenfchap to kunnen geven .
Maar al to dikwerf ondervindt men, dat de vermaardheid van
een' Geneesheer met zijne waardigheid in eene omgekeerde
rede fait, en veelal is de gezoehce Arts een f}ngeiepen
homme du monde, maar bij lange na Wet altijd de beste
Praecicus .

Na eene behandeling zonder verbetering van vljf weken
gaf mij de zieke op zekeren dag to kennen , dat zij van onderfcheidene vrienden en vriendinnen , Mevrouw A . , Freule
B. en C . , de Kamerheer D . enz . den raid gekregen bad, de
bulp van Dr . E ., lid van de Commisfie die, van bet be .
fluur dat, en wat niet al titulaturen meer, in to roepen,
en zij moest ronduit bekennen , dat zij , de wonderkuren ,
die deze buicengewone man zou verrigt hebben, in aanmerking nemende, en dewijl men zijn Ed . eenftemmig voor den
eerflen ziekcekenner van zijnen tijd verklaarde, brandde van
verlangon, om zijne kennis to waken. „ Overigens blijven
wij, Doctortje-lief, de bestd vrlenden," too voegde zlj vertrouwelijk er bij ; „ gij gaac voort met mij to behandelen ;
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ik verg van u fechts , om bet geneesplan van den Heer E .
in werking to brengen ." 1k boog, en beloofde, op bar
verzoek , den wonderman van den geulten wensch zelf betjgt
to zullen geven.
Den volgenden morgen fond ik in de antiehambre van den
Heer E . , ten einde bet overgroote getal zijner patienten to
helpen vermeerderen . De oude Arts had reeds san eenen
Rider toegang verleend, en, daar buitendien de kamer met
eenige hulpzoekenden gevuld was, won ik tijd genoeg, om
alles, wat mij omgaf, opmerkzaam in oogenfchouw to s emen .
l k meende inderdaad, mij in bet vertrek vita een Vorst ce
bevinden . Ben kostbaar tapijt bedekte den vloer, voorcref.
felljke fchilderijen verferdeft de wander, en aan belle sjjden
der fchitterende venferpenanten fonden twee vazen van Carar.iseh mariner, die de fchoonfte pronkkamer geese oneer
zouden hebben aangedaan . De zware groenzijden meubelgordijnen temperden den invallenden dag ; een zacht licht verfpreidde rich in de tooverachtig verfierde kamer, die met
welriekende geuren gehtel en al doortrokken was . Vhf of
zes i#j4ers, die op hat eerflie gezigt Ms zoodanigen to erkennen waren, verwachtten, zoo als 1k, reikhalzend bet oogen .
biik, waarop zij den ouden Medicus eenige minuten zouden
kunnen fpreken . Op de prachtige fopha zat een krijgsman
van een belangwekkend, oatzag inboezemend ulterljjk, wiens
borst met verfcheidene ridderorden verfierd was, en wiens
gele, min of meer in bet zwarte fpelende gelaitskleur, in
overeenflemming met de fombere, bijna wrokkende uitdrukking van hat oog, een diep verborgen lijder der biriksorgsnen verried . Aan zijne zijde fond een flank man met eene
fmaile borst en blond haar, die zeer dikwijis hoestce, en,
zeer angftig bet opgehoeste in den zakdoek opvangende, de
bloedfireepjes ais telde, die er in bevat waren . - „ Hoe
vroeg de flauke, bleeke man zacht .
gaac bet , Heer Majoor
kens aan den foldaat ; „ zijt gij iets beter 2 Hoe is Karlsbad u bekomen ?"
„ Ach, Mijnheer," antwoordde de Majoor, „ Karlsbad
even weinig in dit jaar, ais Kisfingen en Toplitz in de vorige
jaren ; mijn lijden is bijna onveranderd gebleven ; de hevigfe
pijnen kwellen mij dag en nacht, en, wat her ergfte is, mijne
fpiiisvertering is zoo zwak, dat de zachtfte voedfeis mij de
bevigfte toevallen veroorsaken ; van dear ben. ik zeer droef.
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geestig, ja , ik heb oogenblikken , dat ik mij voor den loop
zou kunnen fchieten ."
„ Arme man!" fprak de andere ; „ maar voor welke handoening houdt de Heer E . uwe ziekte dan Loch 7"
» Volgens zijne verzekering lijde ik aan eene verharding
der lever, die zeer hardnekkig fchijnt to zijn , dais alle tot
heden aaugewende middelen gebeel en al vruchteloos Min
geweest ; ik gebruik nu reeds federt drie maanden denzelfden
drank, van welken mij de Heer E . de beste gevolgen be .
loofde, die ecbter tot op den huldigen dag geheel uitgebleven zijn . Aan bet opvolgen der geneeskundige voorfchriften
heeft her waarlijk Diet ontbroken ; ik maakte mij daarvan
eene gewetenszaak, en wij foldaten," zoo ging ht voort,
„ ziju immers gewoon aan gehoorzaaniheid en pareren in de
ftriktfte en itrengite order op een bevel . -- Maar zeg mij,
hoe gaat her u 7 Is her bad ce Reinerz u dit jaar wel bekomen ?"
„ Zeer goed," antwoordde de flanke man ; „ ik heb de
voortreffelijkfle appetijt, ben altijd opgeruimd , en zou volmaakt wel zijn, wanneer ik fiechts van dat fatale he esten
bevrdjd was, dat mij dikwerf diatom angftig maakt, dewiji
er niet zelden bloedophoesting bij plants beefs, hetwelk reeds
meermalen in eene werkelijke bloedfpuwing overging . Dr . B .
ftelt mij echcer gerust, en verzekert mV eene fpoexlige en
algeheele herfelling. De pillen, die ik thans gebsuik, be.
komen mij zeer goed, en ik tail zijn Ed . aanilouds vragen,
of lk met bet gebruik daarvan aloes voortgaan ." - Bij deze
woorden nam hij een recepc uit zijne brieventasch, ow bet
aan Dr. E . to vertoonen en zijn herinneringsvermogen alzoo
to hulp to komen .
Met opmerkzaamheid had ik bet gefprek aangehoord, en
nit her voorkomen en de vertelling des laatfen liaders de
overtuiging verkregen , dat bij aan eene ongeneesiijke tering
Teed, die zich onmiskenbaar door erfelijke voorbefchiktheld
bij hem ontwikkeld had . Tot mijne leering wenscbte ik bet
middel van den ouden A E s C U L A A P ce kennen, en verzocht
alzoo beleefdelijk den teringlijder om verlof , zijn receps een
oogenblik to mogen inzien . Tot mijne groote verwondering
vond 1k een mengfel van artfenijen, die mij in dit gevai zoo
veal to minder aangewezen fchenen to zijn, dewijl ik de
verbittende eigenfchappen derzelven to regt vreesde . Ik
fchaamde mij ondertusfchen voor mijzelven over dit beflis .
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fend oordeel, en een blik op al her glinfterende en prachcvolle, war mij omgaf, deed mij fpoedig gevoelen, hoe veet
hooger en dieper tevens de inzigten van den ouden Arts dan
de mijne moesten zijn.
De beurt, om bij den Medicos toegelaten to worden, was
thans aan den Majoor gekomen . Haastig fiapte hij in her
heiligdom, en reeds na verloop van weinige minuten trad
hi} weder nit hetzeive, gedachteloos een ftukje papier,, hetwelk hij in de hand hield, befchouwende, terwijl zijn edele
trekken teleurftelling, ja, verontwaardiging to kennen given .
Her broze der menfchelijke natuur is mg noolt levendiger
in bet oog gevallen, dan wanneer ik een' krachtigen, bijna
tot volkomenheid fchoonen , den A P O L L O van Belvedere
naderenden mannenvorm, die eene Wet geheel to vernietigen
en immer ftrijdende levenskracht fcheen to bewaren, in den
bloel der jaren door eene flepende ziekte langzaam zag verwoesten . lit naderde den lijder met deelneming, en veroorloofde mij, naar de hoop to vragen, die de beroemde Dr . E .
hem gegeven had.
„ Zoo als gewoonlijk fcheepte hij mij zeer feel Af," zelde
de krijgsman met eene bewogen item, „ en die" op her recept wijzende, „ Is ailes, war ik van hem, na eenige vlugtige vragen, verkregen heb . Ik had hem federt acht dagen
niet gefproken ," voegde ht er bij ; „ ik bad mij voorbereid,
ailes to kunnen mededeeien, war mij voor den Arts belangrijk to weren toefcheen, en dat wel zoo veel to meet, daar
ook de laacfle door mij gedane bezoeken even kort, als dat
van heden, afliepen . Maar hij brak elite phrafe, die Pr w it .
d e beginnen, kort af, met de verzekering, dat hij mijnen
toeftand naauwkeurig kende ; en, terwiji ik nog fprak,
fchreef hij dit recept, hetwelk hij mij met een zeer dubbelzinnig gebaar, dat op mijne verwijdering aandrong, overgaf ."
Begeerig nam ik her recept aan . De fchoone man had
mij, door de gelatenheid, waarmede hij zijn lijden fcheen to
dragen, eene buitengewone deelneming ingeboezemd . Maar
hoe groot was mijne verwonderir.g, toen ik bet recept van
den bejaarden Geneesheer lasi Her was nagenoeg hetzelfde
als dat van den teringiijder . - Onwillekeurig werd ik aan
then Zsvitferfchen Geneesheer herinnerd, van wien z rM M E RM A N verhaalt, dat zijne kamer dagelijks door eene menigte
hulpzoekenden belegerd werd . Op een bepaald uur verfcheen
hij, en rangfchikte zijne zieken, na weinige vragen, in drie
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rijen : de eerfte rij moest braken, de tweede rij zweeten ,
en de derde werd adergelaten .
De opmerkingen, welke ik in de antichambre van Dr. E .
maakte, fchenen mij zoo belangrijk toe, dat ik gaarne can
nog eenige zieken mijne beurt van binnentreden in zjne
fpreekkamer afftond ; eindelijk trad ik zelf binnen.
De oude Arts zat , met den rug naar de dent gekeerd , in
een' prachtigen armfloel . Op eene groote tafel flonden vele
kostbare pbyfifche en metereologifcbe werktuigen . Offchoon
hiij den binnentredenden duidelijk moest hooren, bieef hij toch
bedaard en rustig zitten, zonder eenige notitie daarvan to
nemen . Nadat fk eenige minuten flilzwijgend had gewachc,
hoorde ik een eigenaardig klinkend : „ Nader 1" en flond nu
voor den ouden Geneesheer, lien fk van zoo naliij voor de
eerfle maal zag. 1k noemde mijnen naam, en verwachtte,
dat hij mij, als een College, met eenige oplettendheid zou
bejegenen ; maar hij verroerde zich niet, en zeide zeer droog
en zonder zelfs mij aan to zien : „ Wat wilt gij ?" Ik
trach to de onaangename gewaarwording, die mg door merg
ep been ging, zoo goed mogelijk to verbergen, en begon
aldus : „ Ik behandel federt eenigen tijd eene Dame, die
reeds door andere Arcfen verzorgd werd, loch zonder bet
geringfle gevolg. Die Dame hoopt, dat bet u, door de nitgetlrekte ondervinding, waarop gij bogen kunt ., mogelijk zal
zijn, haar hjden ce verzachten, zoo Met geheel en al weg
to nemen . Ik heb op mij genomen, u, Mijnheer, in Karen
naam, om uwen bijftand to vragen, en verzoek u beleefdelijk, bet uur to bepalen, waarop gij de lijderes wilt ko .
men zien ."
,, Wat fcheelt die Dame?" vroeg de oude A E s c u L A A P,
terwijl hij voor de eerfle maal zijn' blik naar mij opfloeg .
Nimmer heb ik zulk een oog gezien ; zijn blik was door .
en doorborende to noemen , en fcheen in bet binnenfle mijner
ziel to willen dringen . Hoewel de trekken van zijn gelaat
verwelkt en flap waren , en geene andere uicdrukking dan
die van een' langdurigen en afmatcenden hartstogt deden blij .
ken, fprak bet oog met eene kracht en levendigheid, die ver .
bazen moest .
" Eene bijzondere zenuweandoening geloof ik, dat de
hoofdziekte en grond der verfchijnfelen is ; terwijl er echter
ook coevallen voorhanden ;ijn, die tot bet aannemen eener
ontaarding van een edel werktuig des ligchaams regt geven,
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zonder dot lk bet echcer durf wagen , hetzelve naauwkeurig
aan to duiden . "
„ 1k ken dot, ik ken dot," zeide de oude Arts op een'
bellisrenden Loon. Niet weinig was ik door dit antwoord
getroffen . Ik had de lijderes een' geruimen t )d met de grootfte opmerkzaamheid behandeld, zonder den aard der ziekte
nog geheel en al to kunnen doorgronden ; en mijn oude Medicus kent dezelve op eens, nadat fk hem bet beeld der
ziekte flechts in vlugtige omtrekken heb aangeduid 1 Inderdaad, dot was eene bewonderenswaardige vlugheid voorziekteonderzoek 1
De oude Arts brak de kleine pauze, die door mijne verlegenheld ontftaan was, of, door to vragen : „ Heeft de
zieke veel kommer, veel zorgen ?" - „ Zeer vele," gaf
ik ten antwoord ; „ zij is moeder van zeven kinderen, vroeg
weduwe geworden, en heeft de infpanningen en verdrietelijkheden der opvoeding in ruime mate ondervonden ."
De oude bezon zich een eogenbiik, en liet zich toen atdue hooren c „ Ik ben thins inderdsad zoodanig met bezigheden overladen, dot ik mij bezwaard gevoelen moet, om
nleuwe zleken op mij to nemen, wanneer eene veeljarige betrekking mij daartee niet verpligt . Gij wee : overigens zeer
goed, Heer Doctor, hoe weinig ooze kunst bij zulk een
vergevordard li}den vermag . Behandel uwe zieke sheen, zoo
goed en kwaad gij kunt, ik moet u waarlijk betuigen, dot
mijne overkropte bezigheden Met toelaten, dot ik dezelve
door onnutte ziekenbezoeken vermeerder ."
„ Vergeef mij , zeer geleerde Heer I wanneer ik blj mijne
uitnoodiging blijf, en dringend mIjn verzoek om uwen geneeskundigen read en bijiland herhaal. Reeds uw naam, die
in ons ganfche land met bewondering genoemd words, zal
op mijne lideres als cooverkracht werken, en gij weet, hoe
veelvermogend opwekking van den geest, hoopvolle ftentming
der ziel bij zenuwziekten zijn . Mijne patiente fpreekt met
zulk eene achting, eerbied en bewondering van u , dot ik bet
Met zou durven wagen, haar een ongunflig antwoord van
uwe zijde to komen brengen ."
,, Hoe oud is dan toch wel de zieke ?" vroeg de Arts,
met eene flechcs aan hem eigene wijziging der ftem, en niec
zonder ironie . - „ Ik geloof, nabij de veertig jaren ." „ Loot haar hertrouwen," zelde hij , vullaardig lagchende ;
„ de verftrooijing des huweifjks helpt dikwerf zulke zenuw.
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zieken." - „ Mijnheer," antwoordde ik op ernftigen coon,
,, die Dame heeft mij wel tot haren Geneesheer, maer niet
tot haren bnwelljksprocarator gekozen ." - „ Nu ja, nu
ja," gaf bij gemelijk ten antwoord ; ,, ik kan haar niet In
bebandeling nemen."
Ik had verwacht, dat de oude Arts de vleijende uitdrukkingen over zijn' perfoon zou afwijzen, of alchans dankzeg .
gend aannemen ; hij fcheen echter niet de geringfte notitie
daarvan to nemen, en berhaalde gemelijk en onbeleefd : „Ik
moet u inderdaad verzoeken, mij niet langer lastig to vallen ;
1k heb waarlijk wel war beters en gewigtigers to doen, dan
de klaagliederen eener oude melanchoilca aan to hooren .
Men kan bij zulke zieken flecbts door de grootite en op.
merltzaamfte verpleging sets ultvoeren, en daarbij flechteuit .
wendige omfandigheden, bekrompene getdmiddelen enz . ; de
eerfle voorwaarden tot eene gelukkige kuur ontbreken, zoo .
dat
"
„ War dat betreft, Mijnbeer," viel ik hem
in de rede, zoo kunt gij volkomen gerust zijn ; mijne zieke
bezit een zeer aanzienlijk vermogen, en is bereid, voor hare
gezondheid de grootite offers zich to getroosten ; zij heeft
bear verblijf In her Hotel de Rome, en, dear zij verfcheidene
mannellke en vrouwelijke bedlenden bij zich heeft, zullen
awe voorfchriften en bevelen punctueel opgevolgd worden ."
Terwiji It deze woorden fprak, rigite de oude Arts een'
z er eigeudommelijke blikken op mij, en luisterde tot her
elude zeer opmerkzaam toe .
„ Morgen ten een ure, Have Collega," zeide hij nu op
eens zeer vriendeljjk, „ zal ik in bet Hotel de Rome ver.
fchijnen, en bet zal mij refit aangenaam zijn, u blj onze
Iljderes to ontmoeten, die ik met mijnen raid gaarne behulpzaam wil zijn ." - B.ij deze woorden fond bij op, drukte
mg de hand, en begeleidde mij , met veel voorkomendheid,
tot aan de deur van zijn kabinet , die hlj geopend hield , tot
dat ik voor zijne blikken verdwenen was .
Groote God 1 zoo dacht ik, huiswaarts keerende, is her
we! mogelijk 1 Men fchat her inkomen van den ouden Geneesheer op f 30,000 jaarlijks, en hij fchijnt zich in zijne
handelingen door eenige ellendige goudftukken to laten leiden!
Hoezeer beklaag ik n.ij , In file urea , over bet vernederende en toch onvermijdelijke van onzen maatfchappelijken
ftand, wear-in wij voor pogingen, die nit de meest vrije en
geniale werkdedigbeid ontfpruiten, die ons hart geheel en al
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vervullen en wegens derzelver twljfelachtig gevoig en uitkomst dag en nacht onzen geest in onrust en fpanning houden, betaling in klinkende munt moeten aannemen l En die
man, die, naar zijn vervallen voorkomen to oordeelen, reeds
met den eenen voet in bet graf ftaac, ftelt den Mammon zoo
hoog , dat hij eene rijke lijderes • met voorkomende beleefdheid zijne dienften wijdt, terwijl hij dezelfde vrouw, toen
hij haar nog arm waande, met minachting zijnen bijftand
weigerde 1
Reeds ten half een ure beyond ik mij , op den volgenden
morgen, bij mijne lijderes in bet Hotel de Rome . Zij vetbeidde met bet grootite ongeduld den ouden zoon van G AL E E N. Ik had mV natuurlijk voorbereid, om hem in eenige
woorden den loop der ziekte uiteen to zecten ; en bet geneesplan voor to leggen , hetwelk ik tot hiertoe gevolgd had .
Ik hoopte, dat hij van zijne zijde bet denkbeeld zou vermelden, volgens hetwelk hij de geneeskuur wijzigen wilde, en
was er van overtuigd, dat de technifche uitvoering, zoo als
zulks bij confulten altijd gebruikelijk is, aan mij zou worden overgelacen .
Weinige minuten na een ure rolde de rijke koets van den
hooggeroemden Arts voor, en mijne patience ging hem tot
aan de deur van haar vertrek to gemoet ; eene onderfcbel .
ding, die zeker nog Been Arts van haar ondervonden bad .
De oude geleidde de Dame naar de fopha en nam aan hare
zijde plaats . Juist wilde ik mijne weldoordachte ziektegefchiedenis voordragen ; maar bij lette zoo weinig op mijne
tegenwoordigheid, en zette bet gefprek met de lijderes zoo
levendig voort, dat ik, na verfcheidene mislukse proeven,
urn aan bet woord ce komen, tot zwijgen gedwongen werd .
[k had intusfchen ruimfchoots gelegenheid, de wijze van
doen des Doctors waar to nemen, en deze was in waarheid
bewonderenswaardig, ten aanzien van bet vertrouwen, dat
door dezelve moest opgewekt worden . Zeer hoffelijk deed
hij zich voor . Met een' krachcvollen, diep in bet binnenfte
doordringenden blik befchouwde hij onafgebroken de lijderes,
die zich door zulk eene opmerkzaamheid evenzeer geftreeld
als gerustgefteld gevoelde . Op eene fijne, maar toch beflisfende wijze fneed hij de gezegden der Dame fcherp af, en
met bet grootfte zelfvertrouwen vroeg hij naar verfchijnfelen,
die ftellig eene eerfte plaats moesten innemen . Hij won bet
vertrouwen der lijderes volkomen , toen hij , zonder de go .
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ringite beperking, hare leefwijze goedkeurde, en, nadat hij
zich, zoo 't fcheen, zorgvuldig, aangaande de gebruikt
wordende geneesmiddelen, door reuk en fmaak inlichting verfchaft bad, fchreef hij een recept, zonder zelfs in her minite
op mij to letten . Juist wilde hij de zieke verlaten, en fond
reeds aan de deur, toen haar to binnen fchoot, dat zij een
tijdlang ook homoopathifche geneesmiddelen gebruikt had . Ben
bittere hoon blikfemde nit de verwelkce, ik zou kunnen zeg_
gen verlamde trekken des ouden Geneesheers ; de gelaatsfpieren fchenen op nieuw hare zementrekkingskracht to erlangen,
en zeer ernaig verzekerde hij, dat door hem reeds meermalen de hevigite pijnen op de borst, waaraan de patiente
zoo veel feed, na her gebruik van homoopathifche geneesmiddelen waargenomen waren . De Dame merkte, wel is
waar, aan, dat die homoopathifche behandeling reeds jaren
geleden was ; maar de oude Arts kwam van her eenmaal geuite gevoelen nier terug, en gaf befisfend to kennen, dat
de homoopathifche gifcen onbegrijpelijk lang nawerken .
Onw?llekeurig moest 1k, lagchen, en, dit bemerkende,
zeide hij zachtjes en mij bij de baud vattende : „ Kaatsc
men den bal naar ons, wij kaatfen hem terug ;" en zoo nam
bij a£fcheid. Dic waren de eenige woorden, die hij gedu
rendee zijn gartfche bezoek tot mij fprak . Ik gevoelde, dat
ik eene zeer treurige rol had gefpeeld , en vond her zelfs
der moeite Met waard, mijn verdriet to verbergen . Ik had,
wel is waar, veel over de koele en onbefchofce wijze, waarop Dr. E . zijne jongere Collegen gewoon was to behandelen , hooren fpreken ; maar zulk een grof pit her oog verliezen van alle beleefdheid had ik mij naauwelijks kunnen
vooritellen . De Dame bezac fijn gevoel genoeg, om mij
door eene grootere opmerkzaamheid, dan gewoonlijk, cenige
fcbadeloosftelling to bezorgen , en bij mijn affcheid verzocht
zij dringend, haar toch den volgenden dag, zoo als gewoonlijk , to komen bezoeken . Toevallig trot lit den ouden Arts
weder bij de Dame aan ; hij verheugde zich mij to zien,
maar gaf sevens to kennen , dat hij onze patiente in bet
vervolg op de uren , die hem bet beste gelegen kwa_
men alleen zou bezoeken, dewijl zijne veelvuldige bezigheden hem niec veroorloofden, een uur to bepalen, waarop
wij to zamen bij de lijderes zouden zijn. Na alles, wat den
vorigen dag gebeurd was , bevreemdde mij deze trek van
humaniteit weinig .
MENGELW . 1839. NO . 14.
Aaa
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Nadat Dr . E . zich verwijderd had, verklaarde mij de fijderes, dat hij met veel lof over mijn' .perfoon had gefproken . Hij had de flellige verzekering gegeven , dat ik een
zeer vlijtig jong mensch was, en veel , zeer veel in boeken
fnuffelde. „ Men moet bet echter bejammeren ," had hij
daarbij gevoegd, ,, dat de boekenwijsheid aan bet ziekbed
zoo weinig beduidr ." Hij voedde echter de hoop, dat ik,
na veeljarige ondervinding, bet bedriegelijke der cheorien gelcerd hebbende, zeker een zeer gezocht Arts zou worden .
Men gevoelt ligtelijk, dat daze zeer dabbelzinnige lof niet
gefchikt was, om bet vertrouwen der lijderes mijwaarts zeer
to vergrooten .
Gedurende eene behandeling van verfcheidene weken, door
Dr . E . voortgezet, zag ik hem in bet gebeel niet meer, en
wist flechts door tusfchenkomst der paciente, welke voorfchriften hij voor noodig hield. Men zal zeker dit gedrag
niet zeer collegialiter vinden. Bitter lies ik mij dan ook desaangaande tegen eenigen mijner kunstgenooten hooren, die
weinig bevreemding aan den dag leiden ; ja een derzelve
verhaalde mij bet volgende pendant. Hij bad in zeker huisgezin den vader in eene belangrijke ziekte, die met den ergflen uitgang dreigde, behandeld . De angftige huisgenooten
riepen de huip van den ouden Arts in, die ook toes een
uur bepealde, waarop hij komen zou . Hij kwam . Mijn
kunstgenoot flond san bet ziekbed, en wilde den ouden Col .
lega de noodige inlichtingen geven ; doch to vergeefs waren
zijne pogingen, om bet woord to verkrijgen . Doctor E .
fprak flechts met de omilanders, fchreef terfiond een recept,
en vroeg aan de hem uitgeleidende huisvrouw, bij bet afgaan van den trap, op een' honenden coon : „ Wie was
dat jonge mensch aan bet ziekbed ? Ook al een Doctor?"
Mine voorname Dame ondervond al fpoedig, dat een be .
flisfende en floute Loon en een fcherp doordringend oog .niet
toereikende zijn, om een verouderd zenuwlijden to genezen .
Nadat zij twee maanden lang de voortreffelijke geneesmiddelen des Heeren E . gebruikt had, waaronder zich ook bet
mengfel beyond, hecwelk nan den Majoor en den teringlijder
zulke heerlijke dienflen bewezen bad , was zij zoo ziek als
ooit to voren . Familieaangelegenheden vereischten plotfeiljk
hare tegenwoordigheid in de flad barer waning, en dezeregt.
vaardigden bet op eenmaal afbreken der kuur genoegzaam,
zonder van een nieuw geneesplan gebruik to maken, hecwelk

DE OUDE ARTS .

711

de beroemde Heer E . binnen weinige dagen wilde aanvangen .
Zij verzocht mij dringend en beleefd, hare verontfchuldiging
wegens deze plotfelinge afreis perfoonlijk bij den Heer E . to
willen maken , daarbij eenen aan zijn Ed . geadresfeerden brief
met eene rol goudfukken mij overhandigende . Waarfchijnlijk
zal men zich verwonderen, dat ik daartoe bereid was ; maar
de jonge Geneeskundige heefc flechts ddnen wensch, - werk.
zaata to zijn ; in dezen gaan alle overige verloren . Ik zag
daarenboven , At vele mijner jonge kunstbroeders de impertinence behandeling van den ouden Arts gelacen duldden, en
door zijne protectie langzamerhand praktijk kregeu, dewijl
zij verlof eriangden , om zich met de broodkruimeltjes to voeden, die van de tafel des rijken afvieien . Zwaar viel mij
die zelfverloochening ; maar Loch belastte ik mij , om bet
welveraiende honorarium ce bezorgen , ten einde niet geheel
en al dp den achtergrond zijner herinnering to geraken .
Voor de tweede mail fond ik dan op een' vroegen wintermorgen in de voorkamer van den ouden Arts. Ditmaal was
ik echcer al ce vroeg gekomen . Een lompe knecht, die mijn'
morgengroet niet eens beantwoordde, gaf mij to verfaan,
dat Doctor E . nog niemand coegang verleende, en las, ter .
wijl hij nu en dan met mij fprak , de trouw , geboorte . en
fterfberigcen in een pas afgegeven nieuwsblad . Langzamer_
hand werd de kamer zoo als gewoonlijk gevuld, tot dat de
klanken eener fehel bet oogenblik verkondigden, waarop de
poorten van bet heiligdom des ouden Medicus zich openden .
Ik trad binnen , hoorde bet fchelle : ,, Nader !" en fond
weder voor hem . De wijze, waarop hij mij ontving, was
nn veel hoffelijker ; want al dadelijk vroeg hij : „ Ha! wear_
in kan ik u van dienst zijn ?" Ik berigtte hem , dat onze ik had eigenlijk moeten zeggen zijne - patience plodding
de Refidentie had moeten verlacen, en ik mij wel had willen
belasten met hare verontfchuldiging bij zijn Ed. to maken ,
en de tolk barer dankbaarheid (bier gaf ik den brief en de
rol goud over) voor zijne onvermoeide pogingen to zijn.
Tot hiertoe was hij niet van houding veranderd ; maar toen
hij, met de gebaren van een uitfekend kenner, de rol gouditukken in zijne hand woog , verhief hij zich zeer vriendelijk
op den mollig gevulden en rijk geftikten armfoel . De brief
en ral werden baascig opengebroken, en, terwijl ik hem,
om met den Dichter V A N D E It Hoop ce fpreken,
Aaa 2
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,, Zijn gloende blikken op het goud zag nederflaan,"

Inderdaad eene
zeer interesfance Dame! Ik bejammer bet, dat zij ons reeds
verlaten heeft . Ik ben u zeer verpligt, Heer Collega, voor
de aangename kennismaking, die gij mij verfchaft hebt ." Met
een zeer vriendelijk lagchend gelaat geleidde hij mij naar de
deur, en beval zich met overgrooce beleefdheid in mijn aandenken .
Eenige maanden later behandelde fk in eene voorname familie een kind, hetwelk, naar mijne volkomene overcuiging,
alle verfehijnfelen eener reeds zeer ontwikkelde herfenontfleking vertoonde. Her fpreekt van zelf, dat ik in deze
gevearlijke ziekce de krachtigfte middelen aanwendde . Intusfchen waren bloedzuigers enz . enz . zonder gevolg gebleven . Onder deze omftandigheden talmde ik niet fang, om
her krachtig(te middel uit onzen artfenijfchat, hetwelk door
alle Artfen geprezen words en werkelijk in deze ziekce on .
ontbeerlijk is, de calomel, voor to fchrijven . Met dezen
naam bedoelt men eene zekere kwikzilverbereiding . Toen
echter her gevaar nog fleeds toenam, klommen her ongeduld
en de angst der ouders dermate, dat ik menigen beleedigenden uitval moest aanhooren . lit onderdrukte intusfchen mijne gevoeligheid over dit apes, dewi <jl ik bet voor billijk
hield, al dit onregtvaardige aan de groote fmart, die zij ondervonden, to moeten toefchrijven . In den vroegen morgenftond van zekeren dag werd , zonder mijne voorkennis , de .
wiji bet lijdertje in den loop van den nacht verergerd fcheen,
de hulp van den Heer E . ingeroepen . Men zeide hem, dac
ik de ziekte voor eene herfenontfteking hield . „ War dat
volkje toch alcijd van ontftekingen droomt, en piers anders
dan bloed ontlasten wit! Echte bloedzuigers, onze jonge
Geneeskundigen !" zeide de oude Arts, en, toen hem mijn
recept vertoond werd, vies hij uit : „ War.? Calomel! War
die jonge menfchen Loch onvoorzigtig met her kwikzilver
omgaan ! Her is ongehoord I" Hij fchreef een ander poeder
voor, en verklaarde de ziekte voor maagkoorts met rheumatifche verfchijnfelen .
Toen ik op den gewonen tijd mijn morgenbezoek maakte,
vond ik de ouders in de grootfte verlegenheid . Qnder menigerlei wringen en draaijen vertelde men mij, dat de ziekte
in den nacht merkbaar was geklommen, en dac men in den
zeide hij onder een farcastisch lagcben : ,,
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angst om den Heer E . had gezonden ; deze had volfirekt
Diets van eene herfenontfteking willen weten , hetwelk de
ouders gerust ftelde, maar ook bet kwikzilver zeer afgekeurd, hetwelk, naar zijn gevoelen, veel to onvoorzigtig
was toegediend, dewijl de gifcige werking van dit middel
dikwijls bet teedere maakfel van bet ligchaam eens kinds,
nog na verloop van vele jaren, geweldig fchokt en ondermijnt. Ik bloosde van fchaamte, en eene geweldige moede .
loosheid vervulde geheel mijne ziel, op dit berigt . „ Wit
heeft de Heer E . dan voorgefchreven?" vroeg 1k verbijsterd ;
en wie fchetst mijne verbazing, toen 1k las , dat de oude
c A L a N u s - zoon Hydrargyrum muriaticum mite toegediend
had? Dit, namelijk, is volkomen hetzelfde middel, hetwelk
reeds vroeger door mij was aangewend, to weten Calomel.
Men verkiest echter, gemakshalve, algemeen den laatften
naam boven dien, welken de Heer E . had gekozen . Door
een kleurgevend bijvoegfel had hij de ware beftanddeelen
zijner poeders onkenbaar gemaakt .
Gelukkig bieden niet alle oude Artfen bet batelijk beeld
aan, betwelk ik in vlugtige trekken trachtte of to malen .
Men vindt er, die, waarlijk edel en onbaatzuchtig zijnde,
bij de kroon der braafheid en deugd nog die van eenen welverdienden ouderdom dragen . Aan dezen heeft de rijke ervaring van een rusteloos leven eenen hoogeren maatftaf voor
de becrekkingen dezer aarde gefchonken . Het zijn mannen ,
die de nietigheid van den glans en pronk , bet verterende
vuur der harrstogten en begeerten , bet verderfelijke en belagchelijke van to ver gedrevene eerzucht, in 't kort de vergankalijkheid van ons aardsch beftaan en onze aardfche be .
zittingen, in zoo veelvuldige vormen aanfchouwd en gekend
bebben, dat zij in den avondftond van hun leven eenig en
alleen doordrongen zijn van de waarde van hun fchoon beroep . De dingen, die den gewonen dagelijkfchen mensch
zoo gewigtig toefchijnen, achten zij gering ; de flipte en
onbaatzuchcige vervulling hunner pligten is hun eene gewetenszaak ; zij helpen den jongeren kunscbroeder, en bieden
hem vriendelijk de hand op zijn doornig pad ; zij zijn een
waardig voorbeeld ter navolging en een zegen voor de
menschheid . Om geen ellendige handvol goud, die zij werkelijk niet behoeven, benadeefen zij den jongen ambtgenoot ;
veeleer bedekken zij zijne feilen . In de borsc, die dikwerf
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door een kruis of fter verfterd Is , klopt oob eeh edel bnrt ;
dat vreemd is aan de loge begeerlijkheden des levens ; bet
virrus nohilitat behoorde op die borst to prijiten. Arm en
rijk zijn voor hem ddn, wanneer bet op helpen aankomt .
Qp zulk een' grijsaard vestigen zich alter blikken met welgevallen . Wanneer de teedere moeder zachtkens over bet
wiegje de ademhaling van den zieken lieveling angftig beluis .
cert ; wanneer de trouwe gade , bij bet fomber fchijnfel van
een nachtlichc, aan de fponde van den aangebeden man
waakt ; wanneer de man, door zielsbenaauwdheid gepijnlgd,
de koortfig brandende hand der dierbare levensgezellin drukt ;
wanneer de bloeijende bruid voor bet leven haars verloofden
fiddert ; wanneer de jongeling nit e kranke borst aijn bloed
in golven ftroomen ziet, die door hoesc op hoest warden
voorcgejaagd, en de fchoone teedere vrouw bare atnlokkende
vormen ziet wegkwijnen ; wanneer de dappere krijgsman bloedend daar neder ligt , of de fiaatsman, de geleerde, de koopman alle aardfche fchatten voor de verloren gezondheld
veil heeft ,
„ Dan komt ge, weldoende Arts 1 de Hoop treedt aan uw zlj',
En laaft den veegen mond met heilzame artfenij .
Zoo komt een Engel Gods, wanneer bij de aarde zegent,
Het dorftig land verheugt en 't op de balmen regent ;
De hitte gloeit niet meer, maar koelt In faimring af,
En de afgematte keert, genaderd tot aan 't graf ." (*)
Dan voelt de edele en brave, zoo wel oude als jonge
Geneesheer, de waarde van zijnen ftand . Geen goud beloont
hem . Eene andere, gewaarwording dan gouddorst fchenkc
belooning ; bet is die van wdl gedaan to hebben . ,, Eene
burgerkroon (zoo fchreef de aan de menschheid zoo vroeg
ontrukte j A C o B U s L A N D T) fiert hem bet hoofd, die zelfs
den luister tanen doet van den meest eervollen lauwer,
voor bet Vaderland op bet oorlogsveld geplukt : want door
verdelging en dood wordt de Iaatfte verkregen ; de lauwer
des Geneesheers door behoud des levens en herffelling der
gezondheid ."
( •)
Zing.

A.

S I M O N

s,

de waarde van den Menseh,

tweede

LETS OVER TENERIFFE .

715

LETS OVER TENERIFFE, UIT EENEN BRIEF AAN ZUNE ZUSTERS
VAN IEMAND, DIE, ZICH NAAR SURINAM BEGEVENDE,
ZIJNEN EERSTEN ZEETOGT DOET .

Aan boord van Z . Majesteits Corvet van Oorlog Amphitrite,
zeilende in den Atlantifchen Oceaan, Junij 1839 . (*)

Van sties, wat

!it in den brief aan ooze ouders gefchreven
heb, zal ik hier maar niets herhalen ; gij hoort dit van zelf ;
ik begin dus maar dadelijk bij Tenerife .
Vooraf moet ik u evenwel zeggen, dat gij u hier niets
bijzonders van voorfletlen moet ; want vooreerst heb ik Wet
de gaaf, om veel en juist op to merken, en ten tweede nog
veel minder , om bet op bet papier to brengen . Ook zijn
drie dagen, om eene plaats op to nemen, veel to weinig .
Wij lieten dan den 13 Junij , op de reede van Santa Cruz,
eene zeeftad aan de oostzijde van Tenerife, bet anker vallen, en gingen den daaraan volgenden dag naar den wal, om
dat fladje to bezien . 1k amufeerde mIj dan oak daarmede
zeer goed ; sties was zoo nieuw, zoo vreemd voor mij ,
menfchen, huizen enz ., dat ik geene oogen genoeg had, om
to zien ; en toch was bet, op de keper befchouwd, weinig
bijzonders . Santa Cruz is een net fladje ; de flraten zijn wet
geplaveid, maar naauw en doodsch door de bouworde der
huizen , die zeer weinig ramen aan de ilraat hebben , en die
ramen zijn nog bijna den geheelen dag met jaloufien gefloten .
De huizen zijn gebouwd van zware fteenen nit rots gehouwen en van buiten met witten kalk bepleisterd ; dit geeft
wel, vooral in de verte , een vrolijk gezigt , maar ik kon er
niecs prachtigs in vinden, en, vergeleken bij onze Hollandfche huizen, zouden zij bijster afvallen . Men vond er en .
kelen nog van Moorfche bouworde ; deze hadden voor bet
uiterlijke ook weinig, maar van binnen des to meer . Den
ingang doorgaande, kwam men op eene binnenplaats, waar
alle ramen der vertrekken op uitkwamen ; boven zag men
rondom galerijen, en gevoelde overal eene frischheid, die

(*) De Redactie neemt met vermaak deze kleine bljdrage
in haar Tijdfchrifc op , in hope van daarvoor weldra iets
min vlugtigs van dezen jeugdigen Correspondent to ont .
vangen .

716

LETS

voor ous zeer aangenaam was . De vertrekken waren hoog,
ruim en voor de luchtigheid ingerigt, met witte gekalkte
muren, geene tapijten en zeer eenvoudig gemeubileerd .
De omftreken digt bij de ftad leveren niets belangrijks op ;
men vindt er niets dan dorren rotsachtigen grond, waarop
niets groelt ; flechts ddne wandeling was er onlangs aangelegd, die zeer kort en ftijf was ; aan wedrszijden ftonden
twee rijen boomen, met bloemen tusfchenbeiden .
Wij hadden dien dag nog gelegenheid , om ook eene kerk
to zien, en wel de hoofdkerk . Uiterlijk vertoonde zij zeer
weinig, maar her innerlijke trof mij des te meet . Her was
een ruim en luchtig gebouw , rustende op pilaren , rondom
met kostbare draperien behangen . Overal in her rend waren
altaren, allerprachtigst verfierd , en gewijd aan e H R I S T U S,
de Heilige Maagd, PETRUS, JOHANNES, ST . ANTON i o, den patroon der ftad, en anderen ; voor ieder altaar
zag men een fchilderftuk, den Heilige, aan wien bet gewijd
was, in eene zijner daden vooraellende . Offchoon ik geen
kenner ben, kwam her mij voor, dat zij fchoon waren, en
vooral voor her yolk zeer indrukwekkend moeten zijn .
Na den hoogen toren beklommeh en ons verlustigd to hebben met een heerlijk gezigt op de find en reede, keerden
wij, tamelijk vermoeid, naar bet koffljhuis terug, om de
floep of to wachten.
Den 15 Junij ging 1k, in gezelfchap van zes anderen, ten
vijf ure naar den wal, om een toertje naar -Laguna, de
hoofdflad van her eiland, to doen . Wij hadden daartoe ezels
afgehuurd , daar de weg over eenen hoogen bergrug loopt ,
rotsachtig en voor den vreemdeling niet gangbaar is . 1k verwachtte weinig van die ezels , en had ze mij voorgefleld ,
zoo als ik ze in Holland gezien had ; maar ik werd aange .
naam verrast, toen ik een moo! zwart beestje kreeg, dat
driftig genoeg was . Deze dieren doen bier veel meer dienst
dan paarden ; zij worden even als deze getoomd en gezadeld,
kunnen met minder voedfel toe, en loopen met bet grootfe
gemak over de ongebaandfte wegen , die men zich bedenken
kan . Zij rijden zeer gemakkelijk, ten minfte !k heb er dien
dag eenige uren op gezeten, gedraafd of gegaloppeerd, en
er den. minflen hinder Met van gehad . Van dat uitftapje kan
ik u evenwel weinig zeggen ; de tijd was to kort, en wij
hadden eetl to groot gezelfchap, om veel to kunnen profi .
teren . Wij kwatnen, 21 in getal, de hoofdftad Laguna bin-
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nen, namelijk 7 heeren van boord, 7 ezels en 7 drijvers .
Ik had met mijnen vriend afgefproken , om dat toertje to
zamen to doen ; maar toen dic gehoord werd , wilde ieder
mede, en wij amufeerden ons meer met elkander, dan met
bet vreemde to zien . Stelt u maar eens in mijne plants , en
verbeeldt u, dat gij uwen langoor doer flilftaan, om u met
een fchoon natuurtooneel to verlustigen , en zoo rondom u
zjet . Terwiji gij nu, buicen uzelven van verrukking, u langzaam op poetifche vleugelen verheft, en hoopt, elndelijk in
bet voile genot van uw fchoonheidsgevoel u to verzadigen,
hoort' gij plotfeling eene item achter u : Zeg, geef me je
Jigaar ereis ; en ziedaar in een oogenblik alle illufie verdwenen, en u in bet gevoel der dorre wezenlijkheid teruggeworpen . Daarom, zoo gij ooit genot wilt bebben van zoo
lets , doet dan niet zoo ais wij , maar neemc eene vriendin
mede, die ftilflaat als gij niec verkiest voort to gain , die
weet ce zwijgen als gij ftom van verrukking zijt . Zoodat
ik u van Laguna niets weet to vertellen , dan dat bet eene
doodfche, akelige flad is . Het eenige, waar ik nog een
weinig genot van had, was een toertje naar buicen . De
grond was hier overal bebouwd met mats of Turkfche tarwe,
aardappelen enz. Bier en daar zag men vijgeboomen, palmboomen en w1jnftokken, en op de bergen aloes in bet wild
bij duizenden .
Den 16 Junij . Den laatften dag, dat wij nog hier waren,
ging ik 's namiddags weder aan wal, en eene wandeling over
den naastbijgalegen hoogften berg doen . Dit was de belangrijkfte, maar ook de vermoeijendfle dag van alien ; wij moesten Toms op handen en voecen klimmen langs iteile afgron,
den, op suwe rotfen enz ., maar zagen onze moeite dubbel
beloond door de trocfche, overheerlijke gezigten en bet
vreemde en belangwekkende, vooral coen onze weg door
eene naauwe, duistere fpelonk liep .
's Avonds werd er to Santa Cruz eene voorfelling in den
fchouwburg gegeven ; om toch niecs over to faan , ben ik
ook daar geweest, maar vond er niets vreemds en alles even
zoo ais in Holland.
Ik had mij zulke goede voornemens gevormd, om alles
eens juist op to nemen en aan to teekenen, waarin bet weinigje Spaansch, dat ik geleerd heb, mij bijzonder wet to pas
kwam, daar alleen de Confyl en de logementhouder Fransch
en Hollandsch fpraken ; maar ik vond mij zeer bedrogen,
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eensdeels omdat alles, wat ik zag, mij to vreemd voorkwam,
en anderdeels omdat ik geen kans zie, om , wat ik in bet
hoofd had of gevoelde, naar wensch nit to drukken .
Al zoo veel van Tenerife, en nog niets van de Piek?
vraagt gij . De eenvoudige reden is, dat ik die niet gezien
heb , dan zeer flaauw en in de verte . De Piek ligt meet
binaenwaarts, en wij hadden geen tijd, om die to bereiken.
En nu nog lets ten flotce, over de bewoners van Tenerife .
De eigeniijke inboorlingen zijn geheel uitgeroeid, en men
vindt er niet dan Spanjaarden . Vooral op de vrouwen viet
bijzonder mijne aandacht . Men zag zonder onderfcheid bij
alien eene fchoone flanke geftalte, fiere hooding en gang,
kleine voeten en handen, mooi donker haar , groote donkerbruine of zwarte oogen, met eene expresfie, met eenen
gioed, die alle befchrijving to boven gaat, en zonder to zeggen, dat ik hier meer, dan elders, regelmatige fchoonheden
zag, hadden zij alien eene bevalligheid, die alles overtrefc .
Jammer maar, dat zij eene bruine tint over bet gelaat hebben, die natuurlijk bet klimaat medebrengt, want wij waren
bier al camelijk in de warmte ; In onze hut fond de thermometer op 78 graden.
Van de bevalligheid der vrouwen fprekende, heb ik alleen
die van meisjes en jonge vrouwen bedoeld, want nog nimmer zag ik afzigtelijker ouderdom ; bet fchijnt, dat, zoodra
zij 40 jaren bereiken, alle bevalligheid verloren gaat, ja
voor hec walgelijke plaats maakt.
De Weeding was zeer fmaakvol ; zij droegen een' zwarten
fluijer over bet hoofd, en eene zcvart zijden mantille ; bet
overige zoo als in Holland, behalve dat zij waaijers gebruiken , en daarmede met eene aimable nonchalance weten
om to gaan . In de komedie waren zij ook zoo als gij en
anderen gekleed, met opgeftoken haar, blooten hals enz .
Van de mannen kin men grootendeels betzelfde zeggen,
wanneer gij voor bevalligheid een forsch mannelijk gelaat en
edele bonding in de plaats felt.
De 17 Junij was de dag van ons vertrek . Wij gingen ,
met goeden wind en weder, 's morgens ten 8 ure, onder zeil,
liepen langs de kust van bet eiland, zagen ten 12 ure flaauw
de Piek, die wij tot nog toe niec hadden kunnen zien, omdat zij to ver bet land in ligt en altoos met wolken omgevell
is, en ten 4 ure was er van Tenerife niets meer to zien .
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II .
(hervolg van bl. 670.)
I7et was avond . Honderden van waskaarfen verfpreidden
haren glans in de praehtige zalen van bet hotel G * * * , waarin eene fchitterende menigte zich vetdrong . Het was eene
flier vereenigingen , gedurende de laatite tijden zoo zeer in
de mode geraakt, waar men zamenkomt, minder om er
zich to vermaken, dan om to zien en gezien to worden,
eene dier asfemblees, bij welke bet doel van den gastheer Is,
dat men den volgenden morgen zeggen moge : Wat heeft
N . N . gisteren eene prachtige foirde gegeven 1 Die man
meet toch een enorm vermogen bezirten! -- en bet doel der
gasten, den volgenden dag to kunnen vertellen van bet gefprek, hetwelk zij met den eenen of anderen der hun aldaar
ontmoet zijnde vermaarde perfonen van den dag gehouden
bebben, die zich mis£chien, wegens eene wat al to harde
sanraking in bet gedrang, bij hen verontfchuldigd beeft .
Op deze zoogenaamde routs heerscbt eigenlijk volftrekt
geen toon hoegenaamd, noch de lieftallige, bet gemoed coo
aangenaam freelende, der familievereenigingen, noch de laisterrijk ftijve der asfembldes van de oude aristoeratte . Het
is eene foort van tentoonftailing, waarop de vrouwen hare
bekoorlijkheden, de mannen hunne talenten doen fchitteren ;
alleenlijk krijgt zij to zeer her voorkomen eener handelbenrs,
daar overal bet zuiver mercantiele of liever pecunidle belang doorfehemert . Wilde men de gefprekken der enkele
groepen belulsteren, zoo zou men fpoedlg hooren, hoe daze
over de beuzelachtigfe, onbeduidendfte kleinigheden liepen,
en hoe gewoonlijk achterklap en kwaadfpreken daartoe bet
hoofdthema leverden . Beter verzorgd dan bet oor, words
er bet oog, aan hetwelk de kostbare verfiering der vertrekken, de tooverglans van derzelver verlichting, de rijke tooi
der dames een inderdaad heerlijk fchouwfpel bieden . - Juist
was men bezig tot een' nieuwen dans zaam ce treden, en
de genen, die de onderfchelden quadrilles omgaven, vonden
rljke ftof tot gispen en liken aan de danfers en danferesfen ,
nit welke dezelve beflonden .
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,, Zie eens , G U S r A A F ," zeide een jong mensch tot een
ander, die naast hem flood, „ wie is toch die dame dear
ginds, met dat kleed van zeegroene atlas en die halve maan
van brillanten in bet haar? Welk eene fchoone vrouw!"
,, Wet, mijn vriend, men kan zien , dat gij eerst kersversch
naar Parijs teruggekeerd zijt, anders zoudt gij Loch waarlijk
de fameufe Gravin U L C H E S I N I kennen , die dezen winter
de femme a 14 mode is ."
• En was is zij don voor eene dame?"
• Ja, mijn goede jongen, dat kan ik u nu zelf zoo niet
met juistheid zeggen ! Zoo veel weet ik flechts , dat zij eene
Italiaanfche Gravin is , wier gemaal in de omwenteliag bet
leven verloren heeft, en wier goederen ergens in Kalabrie
of Sicilie moeten liggen . Sedert eenige maanden boudc zij
zich to Parijs op, bewoont her kostbare, voormaals M.. .fche
h6tel, en words, dank zij de introiluctie van den Napelfchen
gezant, in de beste cercles ontvangen, waar zij zelfs zeer
gezien is ; iets , hetgeen hare fchoonheid en fchitterend vernuft zeer begrijpelijk maken . Ziedaar alles, war ik weet,
en nadere bijzonderheden zal u niet ligt iemand geven kunnen, of her moest de beer zijn, die zich door juist met haar
in den dans plaatst, en die, naar men algemeen zegt, met
boar op een' zeer vertrouwden voet leeft ."
„ Mijn hemel ! zijn gezigt komt mij zeer bekend voor ."
• Dat wil ik gaarne gelooven . Gij zuic u toch nog wel

berinneren ?"
• War ? Dezelfde F O L A N G E S , die met ons op her collegie Louis le Grand geftudeerd heeft ?"
F O L A N G E S

,, Juist zoo . Dezelfde ."
„ Hoe! is die de Cicisbee der fchoone Italiaanfche?"
„ Zoo fchijnt bet ; en waarlijk, al nam ik dit aan niemand
anders kwalijk, zoo zou 1k bet toch aan hem doers . Gij
weet, dat ik geen itrenge zedepreker ben ; maar, reeds in
bet tweede jaar van zijn huwelijk, zijne vrouw, die toch
inderdaad in fchoonheid en goedheid een Engel is, zulk een
hartzeer aan to doen , dot is onvergeeflijk ."
• War zegt gij door ? Is F O L A N G E S gehuwd 7 En federt wanneer ? Met wie ?"
• Sedert ruim een jaar, met E M I L I A D E N E R A C, de
dochter van den Kolonel N E R A c, then gij u , als een der
levende gedenkflukken nit den ouden tijd, nag wet berinneren zuic ."

t
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„ la, ja, volkomen! En dot wonderfchoone meisje?" . . . .
„ Is die bleeke jonge vrouw door ginds, did met de bejaarde, in 't zwart gekleede dame in een zoo druk gefprek
gewikkeld fchijnt ; ziet gij ze ?"
• Zeker, zie ik ze! Moor, mijn hemel, hoe veranderd is
zij ! Wel dezelfde trekken ; maar hoe bleek !"
„ Ik geloof bet well 't Is waarlijk geen wonder! Als
gij wist , hoe bitter bet arme fchepfel , dat door fchoonheid ,
jeugd, rang en rijkdom op de heerlijkfte verwachtingen aan .
fpraak had, in al hare uitzigten bedrogen geworden is!"
„ Eilieve, hoe dan?"
• Ach, bet is eene lange, droevige gefchiedenis, die door .
bill niet eens bet belangwekkende der nieuwheid heeft, want
zoo iets is toch wel to Pardjs niets ongewoons . E M I L I A
beminde L o u I s , misfchien minder om zijne fchitterende hoedanigheden, dan wel omdat hij de eenige jonge man van beduldenis was, die in bet andersvoor heel den drom der jonge
mansperfonen geflotene huis barer ouders toegang had . Dit
is bet gewone gevolg eener al ce groote, niet op genoegzame wereldkennis gebouwde, ouderlijke voorzigtigheld,
welke de doehters in eene bijna volflagene eenzaamheid doer
opvoeden, om haar voor de valftrikken der verleiding to behoeden . Doch, wat is hiervan de uitkomst ? Vroeg of laat
ontwaakc desniettemin dot verlangen, dot gevoel van leegte
in bet hart, hetwelk naar een voorwerp haakt , gefchikt om
dezelve aan to vullen ; en wee dan bet jeugdige gemoed,
wanneer bet geene gelegenheid heeft om to vergelijken, en
de waarde van bet gekozene voorwerp , waarop die keus
dikwijls flechts uic gebrek aan een ander viel , ce toetfen .
In weerwil dot de oude N E R A e , gelijk ik weet, zich meermalen alles behalve gunflig over bet karakter van F 0 L A Nc E S had uitgelaten, kwam bet huwelijk evenwel, waarfchijnlijk op bet dringend fmeeken der geliefde dochter, tot
hand . Zoo long de oude lieden nog leefden, ging de zaak
goed ; maar toen N E R A c en kort daarop zijne vrouw aatt
de cholera geftorven waren, toen E M I L I A'S bekoorlijkheden, no een uiterst moeijelijk kraambed, waarvan een doodgeboren zoon de vrucht was, derzelver vroegere frischheid
en bloei eenigermate verloren hadden , begon LOUIS allengskens laauwer to worden . Gaarne flap ik over bet tusfchencijdperk been, hetwelk fleehts de gewone, in zulke gevallen
deeds zich vertoonende, verfchijnfelen aanbood ; maar federt
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de aanwezigheld der Gravin U L C H E S I N I alhier heeft L o u i s
zich zoo openlijk als haar minnaar verklaard , en behandelc
zljne vrouw met zulk eene achteloosheid , dat de arme E-M IL I A, behalve de fmart eener gekrenkte liefde, ook nog den
boon van een bljna openlijk fchandaal to dragen beeft . Het
verwondert mij , dot zij heden bier verfchenen is , daar zij
toch wise , dat zij er U L C H E S I N I ZOU aantreffen , welke
zij anders op alle mogelijke wijzen vermijdc ."
Inderdaad was deze laatfie aanmerking van den jongman
niet ongegrond, en wie flechts eenigzins een' zelfs oppervlakkigen blik in bet huifelijke leven der F 0 L A N G E S geilagen bad , moest zich verbazen, Mevrouw n z F 0 L A No t~ s bier ter plastfe to oncmoeten . Edech hij , die bet pijnlij.ke van ver£made liefde, de folteringen van knagenden min
nenijd,, weike zich gedurig dieper in bet ver£made hart
woelt , heeft leeren kennen , zal bet zeer begrijpelijk vinden,
dot a M I L I A tot bet befluit kon komen, om in perfoon op
dit feest to verfchijuen, ten einde met eigene oogen to zien,
in hoeverre bet gerucht , hetwelk haar dagelijks haTtverfcheurende bijzonderheden aanbragt , al don Wet de waarheid gefproken had. Zij wilde baron ljjdenskelk geheel, met Une
teug, flier dropsgewijs ledigen ; zij verkoos de, aan bet fnij .
deude eens zwaards gelijke, zekerheid boven dat ongewisfe
flingereu , hetwelk haar , als 't ware , duizendeu van naalden
in bet gedurig op nieuw gewonde hart drukce . Zij wilde
zich tegenover die vrouw bevinden, die de toovermagt be.
zat, OW haren gemaal alles, bare liefde, hare pogingen om
elk' zijner wenfchen hem nit de oogen ce lezen en ze ce
voorkomen, to dgeu vergeten ; die vrouw, die in float was
hem zoo vele eeden to does fehenden, door hem als vurig
jongeling ate bet beminnende meisje gezworen, als gelukkig
echtgenoot der teederlievende gade hernieuwd . Zij wilde de
vrouw zion, voor welker aanblik zelfs die onvergetelijke
avond nit bet geheugen van haren LOUIS verdwenen fcheen ;
die avond , toen hij , bleek , uitgeput , met angstzweet bedekt, in wanhoop to huis gekomen was ; toen zij hem angftig was nageflopen, aan de deur van zijn kabinet geluis .
terd, en hem verrast had, terwijl hij bezig was, de percus .
fiefloten zijner piitolen to onderzoeken ; toen zij met bidden
niet opgehouden, niet gerust had, vfdr dat hij zijn zwijgen
brak en haar beleed, dot hij zich door ongelukkig fpecule .
ren, of, om de zaak bij haren waren naam to noemen, door
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fchandelijk beursfpel , om de weelde van zijn huis nog hooger to doen flijgen en daarin met fommigen zijner bekenden
to wedijveren, als tot den bedelzak had gebragt ; dat hij ontzaggelijke fommen verloren bad, nog zware fommen fchuldig , en , zoo hij die niet binnen twee dagen betaalde , volflrekt onteerd was ; toen zij hem op hare knieen gefmeekc,
en hem eindelijk de belofte had afgeperst, flechts nog tot
den volgenden morgen geduld to hebben, op welken morgen
zij hem de gedurende den nacht opgemaakte akte van fchenking van haar geheel vermogen (alzoo de wil baars vaders
in bet huwelijkscontract de fcheiding van goederen bad doen
bepalen) bad ter hand gefleld ; - zij wilde , gelljk wij ge.
zegd bebben, de vrouw zien, die haren man dit alies kon
doen vergeten . Misfchien ook bad . zij , terwijl zij ditmaal
baar toilet zorgvuldiger gemaakt bad, clan zij in lang ge .
woon was, bij eeuen blik in baren fpiegel, met een gevoel
van zelftevredenheid tot zichzelve gezegd , dat een wedilrijd
toch niec zoo geheel hopeloos was . Kortom , zij had hare
mededingiler when zien . En zij zag ze 1
Zij zag ze, in de voile, weelderige bekoorlijkheid der
verleidelijke Italiaanfche fchoonheid ; zij zag dien onbefchrij .
felijken blik van bet groote awarte oog, waarin zich de
wellustademende kernel van bet zuiden fpiegelde ; zij hoorde
die ftrenentlecn, aan welke to ontkomen voor den eenmaal
daardoor aangelokte fohier onmogelijk fcheen, en zij voelde
met eene fchrikwekkende gewisheid, dat haar huwelijksgeluk
voor altjd verdwenen was l --- De droom van geluk, rust
en liefde, dien zij zoo tang gedroomd had, verkeerde plotfeling in eenen anderen droom, in eenen droom, bij welken
bet nachtfpook der wanhoop haax met On loodzwaar gewigt
benaauwde, en uiee welken zij Wet eer hopen kon to ontwaken, vd6r dat de geheele droom des levens uitgedroomd
zpu zijn 1
Eene diet bedrijvige dames, die bet zich tot eene fludie
gewaakt hebben , de in den boezem woelende hartstogten op
de sangezigtez barer bekenden to lezen, niet om dezelve to
fcillen of to verzachten, neen, alleen om gedurig nieuwe itof
tot achterklap to erlangen , en wier groocfle weliust is , bet
een of ander ergerlijk eclat to weeg gebragt to hebben, bad
zich in E M I L I A'S gezelfchap gedrangen, en, met de aan
zoodanige fchepfels eigene gaaf van overreding, haar den
raad weten fmakelijk to maken, om zoodanig op ce treden,
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dat bet den Heer D E F 0 L A N G E S, zoo hij niet bet ijfelijkfle fchandaal verwekken wilde , onmogelijk zou zijn , zich
bij U L C H $SIN I to houden, en om zich aizoo , ten minfte
voor then avond, eene zegepraal over haar to verfchafen . -E M I L I A, die, wanneer zij L o U I s flechts van hare mededingfer verwijderd en aan hare zijde mogt zien, alles m een.
de gewonnen to hebben, volgde then road . Naauwelijks was
de quadrille ten einde, of zij ging, in gezelfchap van Ma .
dame D' A . . . , die haar bet ontwerp had aangeraden en die
haar gedurig moed bleef infpreken , op den kring van bewonderaars toe, welke zich, als gewoonlijk om de ftralende zon
van den avond , Gravin U L C H E S I N I, gevormd had . De
dame zelve zar, of liever lag, achterover gebogen op eene
fauteuil, in eene houding, die boar veroorloofde, hare weelderige vormen, haren kleinen voet en hare fierlijke leest ten
Loon to fpreiden . De eene hand king, van den handfchoen
ontbloot, waarfchijnlijk om bet fraaije en blanke derzeive
nog meet to doen uitkomen , over de zijleuning naar beneden . Achter boar , half over haar been gebogen, fond
LOUIS D E F O LANG E S , zoo zeer in den aanblik barar
oogen en de bekoring van haar gefprek verdiept, dot hij Wet
eens door bet gedruisch geftoord werd , hetwelk de overige
heeren veroorzaakten , door voor de beide naderende dames
plaats to maker . E M I L I A tikte hem op den fchouder,
zonder dot hij oak dit bemerkte, zoodat de Gravin zelve
hem daarop oplettend moest maken.
„ Lieve hemel, F O L A N G E S , wat zijt gij toch weinig
galant! U niet eens om to keeren, wanneer eene dame met
u fpreken will"
L o u I s keerde zich om , en beyond zich nu vlak tegenover zijne vrouw. Doodsbieekheid wisfelde op zijn gelaat
met vuurgloed, en naauwelijks was hij zichzelven genoeg
meester, OM E M I L I A zijnen arm aan to bieden , welks beven haar zijne innerlijke gemoedsbeweging to kennen gaf .
Zij kon zich den triomf niet ontzeggen, om zoo, aan den
arm boors gemaais , een' verachtend trotfchen blik op U LC H E S I N I to werpen , welke deze met een' beleedigenden
glimlach van medelijden beantwoordde .
Weldra gevoelde E M I L I A zich zoo zwak , zoo afgemat,
en L 0 U I S zoo kwalijk geluimd , ja, men mag wel zeggen,
zoo woedend over de hem belemmerende tegenwoordigheid
zijner vrouw, dot beide gelijktijdig den wensch to kennen
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gaven, om naar huis to keeren . Zwijgend plaatflen zij zich
in bet rijtuig naast elkander . Ben blik op bet gelaat van
L 0 u I s deed E M I L I A gelooven , dat zijne trekken het kenmerk dier foort van kalmce droegen, welke bet zekere voorteeken is van den naderenden ftorm, en zij vreesde her uitbarften daarvan bij hunne tehuiskomst . Zij vergiste zich ;
to huis gekomen , wilde L o u I s zich , zonder een woord to
fpreken, naar zijn vertrek begeven .
E M I L I A riep hem bij zijnen naam ; een woord meer kon
zij niec uitbrengen .
L o u i s zag koel en verwonderd om .
,, L o u I s!" herhaalde zij , op eenen coon , met eene nit .
drukking, die zich niec befchrijven laten .
• Mevrouw 1'" vroeg hij met dezelfde koelbeid .
• 0, L o U I s ! pier dezen ijfelijken coon, niet deze vreefelijke koelheid! Doe mij verwijcen! Store uwen toorn over
mij uit ! Maar niet zoo I o God ! niec ZOO !"
De arme vrouw fmolt weg in tranen . Zij beminde to zeer,
to innig, om alle fchuld alleen op haren man to werpen ;
zij poogde zichzelve tot medefchuldige, zoo Wet tot eenige
fchuldige to maken ; zij zocht in haar vroeger gedrag ijverig
naar bet een of ander, waarin zij ongelijk mogt gehad hebben, en dat zij zich mogt kunnen verwijcen, om de handelwijze van haren L o U I S to verfchdonen. Zij poogde zich to
overreden, dat hare geestvermogens to gering waren, haar uiterlijke niet fchitterend genoeg was, om aan datgeen, waarop
een man als L o U I S met regt kon aanfpraak maken, to voldoen . Maar dit wilde zij uit zijnen eigen' mond hooren ;
zij kon de ijskoude beleefdheid, de irderdaad fchrikwekkende
bedaardheid , welke L o u I s haar , even als nu weder op deZen avond, reeds bij onderfcheidene gelegenheden getoond
had, niec langer verdragen .
L o u i s verdiende , met dat alles , nog in geenen deele
den naam van volltrekc fiecht ; hij was alleen verregaande
ligczinnig . Maar groocer nog, dan zijne ligczinnigheid, was
zijne zucht om to fchitceren, zijn ijver, om, zoo door zijn
perfoonlijk voorkomen, als door alwar hem bijzonder eigen
was, ieder, die hem nabij kwam, to verduisteren . Aan die
rampzalig ftreven had hij zijn vermogen, zijne rust geofferd ;
hieraan offerde hij ook de rust zijner vrouw, zoodra een ander vrouwelijk wezen voor hem was opgetreden, in ftaat om
door hear uiterlijke zijne EM I L I A in de fchaduw to ftellen ;
B b b
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en dat deed hij, zonder in bet minst san de zielverfcheu .
rende fmart to denken , waaraan hij de hem zoo feeder beminnende vrouw ter prooije gaf .
Ook was er flechts een blik op E M I L I A noodig, die als
bet ware beeld des lijdens daarfond , er was flechts een blik
in dat hemelfche oog noodig, dat angfig naar her zijne
zocht, om bet beeld der Gravin bij hem geheel to verdringen, en aan E M I L I A, althans voor bet oogenblik , de vol
ledigfe zegepraal over hare mededingfer to verzekeren .
Juist Was L o UIS op her punt, om haar to voet to vallen,
haar zijne fchuld to belijden, van hare engelachtige goedheid
zijne vergiffenis of to fmeeken, en haar de plegtigfte eeden
to zweren, dat de toekomst haar vergoeding voor de veel .
vuldige teleurflellingen en verongelijkingen van her verledene
zou verfehaffen, toen hun trite a-tete geftoord werd door her
binnentreden van zijn' bediende . Ontevreden vroeg hem
LOUIS, war hij wilde, en rukte hem een biliec uit de banden, hetwelk de knechc hem met de boodfchap overgaf,
dat de grootfte fpoed bij de bezorging aanbevolen geworden
was . Naauwelijks bad L O U L8 een' blik op her opfchrift
geworpen, of een vuurgloed overtoog zijn geheele gezigt .
Haastig brak hij bet biljer open, en zijn blik doorvloog den
inhoud. Van tijd tot tijd zag hij onder her lezen naar EMl,L I A op, die fidd+erend, met de oogen ftrak op hem geves .
tigd, tegenover hem fond . Nog een blik op den brief, en
een plotfeling befuit fcheen zich meester van hem gemaakt
to hebben .
Met de woorden : ,, Eene onvoorziene zaak vereischt
mijne tegenwoordigheid ," vloog hij , zonder E M I L I A to
woord to laten komen , de kamer nit . Zij hoorde de huisdeur openen en fluiten, en den bediende, die hem den trap
afgelicht had, weder naar boven komen ; hare kamenier trad
binnen, om haar to ontkleeden ; - van niets had zij be .
wustheid . Eindelijk vielen hare oogen werktuigelijk op de
tafel , waarop L o U I s , in zijne haast en verlegenheid, den
ontvangen brief had laten liggen . Krampachtig greep zij her
papier, kreukelde her tusfchen hare bevende vingeren , en
eerst na herhaalde vruchtelooze pogingen erlangde zij be .
daardheid en moed genoeg, om her open to vouwen . Tril .
lende las zij hetgeen volgt :
,, Mijn geliefde L o'u i s !
Indien
mijne oogen inderdaad de magt hebben, welke
„
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gij menigmaal in teedere uren aan dezelve toegefchreven hebt ;
wanneer u w hart nog liefde voor mij , voor roem , voor eerzuchc gevoelt , liefde , die gij mij zoo dikwerf coegezworen ,
eerzucht, waarvoor gij zoo dikwerf gedweept hebt, o, zoo
fpoed u, om in de armen van uwe LAURA bet loon
der eerile to ontvangen , uit Karen mond de voldoening der
Iaatfle to v ernemen . l k heb met den gezant gefproken, alles
gaac naar wensch . Hebben echter kinderachtige vooroordeelen krachc g•r noeg, om uwe verhevene ziel geboeid to hou .
den, zoo zal mij uw niet verfchijnen op dezen brief als ant .
woord dienen, hetwelk mij voor bet overfchot mijns levens
tot tranen veroordeelen zal . Gedeelde liefde verdraagt LAUR A niet , al draagt ook hare mededingfler den t'empel der
legitimiteic . Haar of mij , roem of onbeduidendheid , kies !"
En hij had gekozen 1
E M I L I A llorcte in eene heete koorts, die haar aan den
rand van het graf brags . Hare herflelling was langzaam .
Zes maanden later was bet voorwerp der gefprekken van
den dag de vlugt van den Heer D E F O L A N G E S met de
Gravin ULCILESINI .
F O L A N G E S werd van bedriegelijk bankroet befchuldigd
en door de policie vervolgd .
De zoogenaamde Gravin U L C H E S I N I was eene door bet
Napelfche hof gezondene befpiedfter, en, om haar eerloos
handwerk to beter to kunnen drijven, door den gezant in de
voorname gezelfchappen ingeleid .
E M I L i A was hiina tot den bedelflaf gebragt, en moest
van harer handen arheid ]even .
Menigmaal herdacht zij nu met fmart den avond, op welken haar vader in hare verbindtenis met F O LAN G E s be .
willigd had .
(Het vervolg en fiat ierna .)
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(Tooneelknecdote.)

ii L L N E R'S Schuld (*) was reeds op alle Duitfche fchouwburgen gegeven, behalve op then van Pesth. Eindelijk be .

(*)

Een vermaard , ook bij ons niet onbekend gebleven
Bbb 2

728

DE NOODLOTTIGE HANGKLOK .

!loot de toenmalige Directeur, de Heer G R i M M, op dringende uitnoodiging, dit voortreffelijk Drama desgelijks to
vertoonen. De rollen waren verdeeld, de repetition gehouden ; de avond der uitvoering was daar, bet gebouw opgepropt, en de verwachting zeer gefpannen . De vier eerite
bedrijven werden treffeliik afgefpeeld, mlsten alzoo hunne
werking niet , en, de ontzettende ontknooping verbeidende ,
was bet publiek geheel gehoor, toen de gordijn ten vijfden
male werd opgehaald, en bet ijzingwekkende tooneel aanving,
waarin H U G o en E L V I R E beide zich , ten flotte, den dood
geven . Bij bet naderen van bet bellisfende oogenblik ont
dekt de Acteur, die de rol van H U G o veryulde, dat bet
uurwerk ontbrak, hetwelk bet middernachtsuur, beiderdoodkiok, moet verkondigen . „ De klok is er niet," fluistert
hij angftig in de zijfchermen . Het berigt gaat van mond tot
mond onder bet ganfche perfoneel rond ; n1emand weet zoo
fchielijk raad to fchaffen ; daar fpringt op eons de tooneelkapper, die zijn woonverblijf in den fchouwburg heeft, voor
den dag, met bet zoo welkome berigt, aat hij een ftaand
uurwerk heeft. „ Ga bet halen ; maar oogenblikkelijk1"
roept de Directeur. Binnen weinig oogenblikken is de man
terug, naar den adem hijgende, met zijne doodklok, die nu
haastig op flag van 12 words gezet, en heimelijk van nit een
zijfcherm op hare plaats gefchoven , met den wenk , dat zij
op bet eerfte door den Acceur to geven teeken flaan zou .
't Was hoog tijd, want de beide fpelers hadden de feene reeds
to lang gerekt ; maar thans, door de aanwezigheid van bet
ononcbeerlijke uurwerk als van nieuws bezield , varen zij met
vertrouwen voort . Zoo verfchijnt bet door al de aanfchouwers met angftig verlangen verbeide oogenblik ; apes is dood
liil ; naauwelijks haalt men adem ; elks hart klopt ; bet hoogfie tragifche effect is op bet punt van zijne verwezenlijking ;
daar klinkt de eerfte flag van middernacht, maar words o fchrik ! - to gelijk van een luid : koekoek! verzeld ; den -koekoek! twee - koekoek! drie - koekoek! en zoo vervol.
gens , tot twaalf toe . Men verbeelde zich den fchrik van de
ongelukkige H U G O en E L V I R E, de gramfchap des Directeurs, en bet fchaterende gelach, dat eensklaps bet ganfche
publiek vermeesterde, en zoo geweldig en aanhoudend was,
Treurfpel . Wle den inhoud kich herinnert, zal deze Anecdote nog piquanter vinden .
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dat men de gordijn moest laten vallen, zonder bet fluk ten
elude to kunnen brengen .
MENSCHELIJKE SPIERKRACHT.

Ter gelegenheid van de onbehagelijke proef van fpierkracht,
onlangs door zekeren Heer R o z E T , bijgeraamd de Lyonfche
Herkules , to AAmflerdant gegeven , herinnerden wij ons de
volgende bijzonderheid, door ons vroeger opgeteekend, welke aan dit krachtwonder vrij wat van dat wonderbare fchijnt
to ontnemen .
ROBERT F R A N C O I S D A M I E N S, de moordenaar van
L 0 D E W IJ K XV , in 1757 , na de ongehoordfle pijnigingen to
hebben ondergaan, was verder veroordeeld, om , door vier
paarden, in vier flukken to worden gefcheurd ; maar, offchoon deze al hunne kracht aanwendden, en, gedurende
vgftig minuten, in vier verfchillende rigtingen, aan zijne ledematen trokken en rukren, de fpieren waren Diet van derzelver verbindingen los to fcheuren ; de ongelukkige leefde
Dog 1- Hetzelfde was bet geval bij R A V A I L L A C, den
moordenaar van H E N D R I K IV ; de paarden waren niet in
ilaat, bet ligchaam des rampzaligen vaneen to fcheuren .

DE DIPLOMAT KOK .

Fen Deensch Officier heeft bet volgende voorval bekend ge-

maakt, van hetwelk hij ooggetuige geweest was, In bet jaar
1794, toen T A L L E Y R A N D binnen vier en twintig uren tijds
Londen had moeten verlaten, was hij aan boord van een
Deensch koopvaardijfchip gegaan, dat hem naar dmerika zou
overbrengen . In voile zee ontmoette dit fchip eels Engelsch
fregat, welk oorlogsfchip den koopvaarder beval bij to leggen, en aistoen eene boot met eenen Officier afzond, orn
bet, gelijk men zulks noemt, to vifiteren ; want men weet,
dat de Engelfchen Dimmer in oorlogstijd den grondflag laten
gelden, dat de neutrale viag de waar dekt . TALLEYRAND
wenschte om geen geld ter wereld naar Eugeland teruggebragt to worden , en fmeekte den Deenfchen Kapitein allerdringendst, Diet to openbaren, wie hij was . Deze ontveinsde
hem Diet, in welk eene verlegenheid zulk een verzoek hem
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plaatlle, en zel: eindelijk, dat hij geen ander redmiddel zag,
dan dat de Franfche pasfagier zich voor den fcheepskok zou
uitgeven . In bet eerst toonde T ALLEY R A N D zich over
zulk een voorfiel uiterst gebelgd, en wees bet als eene beleediging van de hand ; maar toen nu bet gevaar met elk
oogenblik dringender werd, en de Engelfche hoot nog flechts
een fnaphaanfchot van bet fchip verwiiderd was moest de
Bisfchop van Hutun wel ziin befluit nemen ; hij maakte dus
van den nood eene deugd, getroostte zich , bet fchorceldoek
van den kok om bet lijf to doen, eene flaapmuts op bet hoofd
to zetten, en bet groote fpekmes in den gordel to Ileken .
Toen de Engelschrnan vernam, dat er geen andere Franschman aan boord was, dan een arme drommel van een' lammen
kok, then men met zijne braadpan in de hand deed voorkomen en die er jammerlijk genoegu .itzag bewil igde hij gaarne,
hem aan boord to laten .
De I-leer VAN w A LT E R S D O R F,
Deensch Gezant tijdens B O N A P A R T E, kende deze anecdote,
en vertelde die Reeds, wanneer hij zich over TALL E Y R A N D
to beklagen had .

ANECDOTE, RAKENDE KLOPSTOCK .

IN

voormalige rijke Boekdrukker en Boekhandelaar HEMre Halle, wiens waardige. opvolger de nog leven
de tegenwoordige bezitrer dier boekhandeling, de Fleer
S CH W E T S C H K E, werd, was een niterst gierig en hierbij
niets minder dan wetenfchappeiijk gevormd than . Ten gevolge daarvan betaalde hij ook zelfs aan den beroemden Dichter KLOPSTOCK, voor desze fs 1Wesfade, een zoo gering
honorarium, dat Profesfor M E 1,1 E R , die, eeu teerling van
B A U M G A R T E N, destiids to Halle de Aesthetica onderwees
en eene voortreffelijke kritiek der Mesfade gefchreven had,
daarover luide zijne vQrontwaardiging to kennen gaf, en aan
HEMMERDE zelven verklaarde, hoe onredeliik hij zulk eene
handelwijs vond . 1-I E M M E R D E , nogtans , liec zich hierdoor
niet in bet minfle bewegen . Na eenigen tijd evenwel kwam
K LOP S T 0 C K zelf to Halle ; en nu verkreeg de Boekhandelaar over zich , om lets meer voor hem to doen . Doch
waarin beflond dit meerdere s l-lij deed hem een nieuw pak
kleederen maken, hetwelk K L O P S T O C K, nit goedaardigheid,
niec van de hand wees . Op H EM 112 E R D E's dringend verlanM E R D E ,
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gen moest
aangeftelde
zelde hem ,
les, war hij
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hij daarin zijne bezoeken bij de destijds to Halle
Profesforen afleggen . H E M M E R CE zelf vergedaarbij tegen at zijne kennisfen roemende : „Al
aan bet lijf heeft, rok, vest en broek, is van mij ."

LETS, WEGENS GELLERT .

A is hororarium ontving G E r, L E R T voor zijne Fabelen,
die nog Heeds in achting zijn, 60 thalers ; voor de Troostgronden bij een ziekelijk lenen 8 thalers . Daarentegen had
de uitgever van GEL L E R T'S werlten , bfj zijnen dood, door
die werken alleen, een vermogen van 30,000 thalers verkregen !
DE DIEF COMPARE .

~+ en goochelaar, die, nog niet lang geleden, op den Boulevard to Parijs, zijne kunstflukjes vertoonde, heeft dnarbij,
door eenen gelukkigen inval en fparende menschlievendheld,
eenen verdoolden jongeling , zoo wij hopen mogen , van den
weg des verderfs teruggebragt . Het voorval was als volgt
De goochelaar verlangt van iemand uit den kring zijner aanfehouwers een flak gelds, om daarmede een kunstje to doen .
Een min of meer van hem verwijderd flaande boer treks een
vijffranken fluk nit den zak tot her aangekondigde oogmerk .
Het flak gnat door verfcheidene handen , alvorens in die van
den goochelaar to geraken ; en intusfchen bemerkte deze,
met zijnen fcherpen blik, dat een der middelperfonen bet bij
lien overgang verwisfelt . Toen bet hem nu toegekomen is,
treedt hij midden in den kring en roept : „ Welk een geld_
flak hebt gij mij gegeven ?" - „ Een vijffranken-fluk ," her_
neemt de boer. - „ Nu , zie eens , was mijne kunst vermag! Vdtr bet mij nog in handen kwam , heb ik bet in
een tweefranken fink veranderd , en dat jonge mensch daar
(op den dief wijzende) zal bet vijffranken-fluk in zijnen zak
vinden ." De dader werd nu bleek, dan rood, en fidderde
aan al zijne leden ; hij haalt bet ontvreemde geldfuk voor
den dag, en de goochelaar bleef zich houden, alsof hij het
kunstje verrigt had . Nadat echter de voorflelling ten einde
was, trok bij den jongen man ter zijde, en zet hem : ,, Gij
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zijt geen gevaarlijke mededinger ; gij bebt weinig talent voor
bet beroep ; ik raad u, kies een antler handwerk ." De jongman drukte hem de handen en beloofde bet met tranen in
de oogen .

TOETSSTEEN VAN REIN EN ONREIN GENOT .

M

en kan bet refine genot hierdoor van bet onreine onderfcheiden : dat bet laatfte meer belooft dan bet geeft, bet
eerfte meer geeft dan bet belooft ; dat bet laatfle ons overzadiging zonder voldoening, bet eerfte voldoening zonder
overzadiging verfchaft ; dat bet laatfle ons op onszelven ontevreden, bet eerfte ons met onszelven tevreden maakt ; dat
bet laatfte voor ons of anderen nadeelige , het eer(le voor
ons of anderen voordeelige gevolgen heeft ; eindelijk, en
vbdr alles, dat men de herinnering aan bet eerfte, niet die
aan bet laatfle . met de ernflige gedachte aan God en eeuwigheid verbinden kan .

DE GROOVE HEILIG .

lemand was ten hoog(le verwonderd, dat zeker Practizijn,
die algemeen voor een zeer vroom en gemoedelijk man gehouden werd, eene fchreeuwend hooge declaratie inleverde .
„ Ik dacht ," zeide hij , , dat die man zulk een groot Heilig
• was?" - „ Dat kan ook wel zijn ," ontving hij ten antwoord ; „ de grootfte Heiligen moeten ook bet grootfte was• licht hebben ."
GRAFSCHRIFT.

Hier rust, in 's aardrijks donkren nacht,
Hij , in wiens borst Been zelfzucht woonde,
Die, fteeds op mijn geluk bedacht,
Tot in den dood zijn trouw mij •toonde. Ben zeldzaam mensch 1 roept ieders mond . Ach! 't was geen mensch ; bet was . . . mijn bond!
Mengelw . No . VIII. bl . 643 . reg . 11 v. o . lees : dichtfoort.
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LEDEBOER, AZ .

Y D. M. to Kolhorn .

N iet dan to regt verklaarde een dichter der grijze oud-

heid : de dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God
(Pf. XIV: 1) ; want wij behoeven toch flechts , naar
den wil van eenen anderen zanger uit ver vervlogene eeuwen, het oog ten Hemel to heffen , om to zien , wie alle
deze dingen gefchapen heeft . (Jez. XL: 26 .) Wanneer
de zon uit hare flaapkamer to voorfchijn treedt, de aarde
koesterende en verwarmende, leven gevend en bezielend
tegenlacht ; wanneer de zilveren maan met flaauwere tint
verlicht, met i1illen weemoed het duister van den nacht
verbreekt ; wanneer millioenen fierren voor het oog tintelen en ons onszelven in het onmeetbare verliezen doen ;
dan moet eene redenering , kouder dan de koude des
doods , het menfchelijk hart met eene ijskorst , harder
en ondoordringbaarder dan het hardfle metaal , omgeven
hebben ; om hier niet de hand der fcheppende en onderhoudende Almagt to zien en to eerbiedigen . Wanneer
de donder zijne flem verheft en den aardbewoner in de
ooren klinkt , dan predikt hij : daar is een almagtig God,
Heer van hemel en aarde ; wanneer de blikfem het lucht •
ruim klieft, dan fchrijft hij aan des hemels tranfen met
1\IENCELW . 1839 .'NO . 15 .
CCC
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vlammend fchrift : God, de Almagtige, leeft . Voorwaar, de fchepping verbeft hare Item, en alwat beftaat,
zoo wel de wereldbol , wiens licht eene reeks van jaren
doorloopt eer bet ors oog treft , als de graankorrel, die
verrottende ontkiemt, om zichzelve wegftervende to vermenigvuldigen, femmen zamen , om ons , redelijke bewoners van dezen wentelenden wereldbol, deze dene
waarheid zonder ophouden to doen hooren : een almagtige Wereldgeest, then wij God noemen, is de oorfprong van alles, wat beftaat ; houdt de teugels der
fchepping in handen . - De ons omringende fchepping,
welke alzoo als tegen wil en dank bij derzelver Schepper
bepaalt, diens grootheid en almagt predikt, ftemt ter
zelfder ure eenen zachteren toon , welke bezielt en levee
geeft , waar de ftem , die den Almagtige aankondigt ,
als verplettert . De groote almagt Gods blijkt den nadenkenden befchouwer der natuur, zich to paren aan
wijsheid, welke geene grenzen heeft, en op to losfen
in liefde , wier verzorgende goedheld ondenkbaar is . Wat
fchijnbaar wanorde is , lost zich , bij nader onderzoek,
in de heerlijkfte harmonie op . Wat verforing fchijnt to
zijn, Is herflelling van bet yerloren evenwigt. Waar
behoefteti gefehapen zijn , daar zijn de middelen nabij om
dezelve to vervullen . Spaarzaamheld bij den rijkften
overvloed predikt luide : God is groot en goed .
Hiermede bewerr ik echter geenszins , noch ben ik begeerig , door bet geftelde , u , M . H . , to willen diets
maken , dat alle geheimen der natuur in hare volkomenheid voor ons ontfluijerd en bloot liggen , dat wij overal
den diepen en onuitputbaren rijkdom van Gods wegen
zouden kunnen gadeflaan . Dat zij verre! Dan, offchoon
menig vraagftuk voor ons kortzigtig verftand nog tlnopgelost blijft ; offchoon wij menigmalen bet waarom onbeantwoord moeten laten ; offchoon wij niet altijd wijsheid en liefde in de fchepping kunnen opmerken, jadikwerf bet tegendeel meenen to zien ; zoo moeten wij evenzeer van al bet wijze en goede , dat wij mogen gadepaan , eene gevolgtrekking maken tot hetgeen als zoo-
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danig nog niet begrepen words, als wij zonder ophouden er naar ftaan moeten , om ook hier , waar bet ons
nog duister is, naar licht to zoeken . En telkenreize
waar wij dan , uit fchijnbare wanorde , orde ; uit dwaasheid, wijsheid ; uit liefdeloosheid, liefde ; uit zwakheid,
almagt zien to voorfchijn treden, moeten wij zulks als
eene wezenlijke vermeerdering onzer kennis aanmerken,
als eenen kostbaren fchat waarderen . Op growl hiervan
dacht bet nlij, in eene vergadering als deze, (*) dan
oak Wet ongepast, ul . eenige oogenblikken onledig to
houden met bet gadeflaan van bet wijze en weldadige in
een natuurverfcbijnfel, hetwelk bet tegendeel fchijnt to
prediken . Ik heb hier bet_ oog op den pasgeboren wereldburger, den mensch in bet eerite tijdpei'k van zijn
beftaan, tegenover bet redelooze dier ; terwijl ik ul . i n
eenige trekken wenschte to doen opmerken , hoe ook hetgeen hier min wijs en goed fchijnt to zijn, echter de
wijsheid en liefde des Scheppers lute verkondigt . Wij
zullen, bij de befchouwing van dit een en ander, op
deze wijze to werk gaan, dat wij, I° . , den rnensch in het
eerfte t1jdperk van zijn beftaan gadeflaan ; waarnk wij ,
IIQ . , bij bet wijze en weldadige van lien toeftand in
betrekking tot hemzelven als redelijk wezen willen ftilitaan ; om dan , III° . , eindelijk de waarde van lien toeiland in betrekking tot de menfchelijke maatfchappij ter
toetfing to brengen . - Ik waag bet met eenige vrijmoedigheid, uwe aandacht in to roepen , Diet op grond
mijner verdienflen of de voortreffelijke voordragt van bij
alien bekende en zeker bij velen beter bekende zaken ,
maar op grond van bet gewigt des onderwerps en bet
eigenaardig belang, hetwelk wij alien bij hetzelve hebben .
I. Wanneer wij onzen blik vestigen op den pasgeboren mensch , welke zljn daarzijn met een onbeftemd
gefchrei aanvangt en to kennen geeft , dan zullen wij in
(*) Deze Redevoering werd uicgefproken in eene vergadering van het Deparcement der Maatfchappij : Tot Nat van
't 4lgemeen, to Schagen .
Ccc 2
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den nieuwgeboren wereldbewoner zwakheid als grondtrek
aantreffen . Wanneer wij hem vergelijken met den volwasfen mensch ; dat wezen , hetwelk de groote H E RD E R , in zijne Idegn over de Gefchiedenis der Menschheid, tegenover bet dier in zijne goede zoowel als kwade
hoedanigheden teekent met de woorden : „ De mensch
heeft in bet oogvallende eigenfchappen , welke geen dier
bezit, en verrigt handelingen, welke zoo wel in bet
goede als booze hem eigen zijn en blijven . Geen dier
vermoordt zijn geilacht op bet bevel van eenen derden,
terwijl bet daarbij koud blijft . Geen dier bezit de fpraak,
gelijk de mensch dezelve heeft, en nog minder fchriftoverlevering, Godsdienst, willekeurige infiellingen en
regten . Geen dier, eindelijk, heeft die befchaving, die
kleeding, die woning, die kunflen , die onbepaalde levenswijze , die onbeteugelde driften, die wispelturige
gezindheden , waardoor zich bijna elk individu der menfchen kenmerkt." Wanneer wij, zeg ik, hem met dat
volwasfen wezen vergelijken, vinden wij nicts van die
ontwikkeling, zoo min van bet booze als goede . Wat
zijne vermogens naar ligchaam en ziel betreft, zij zijn
nog ten eenemale verborgen , ja fchijnen to ontbreken .
Wat zijne eigenfchappen , om zijne behoeften to vervullen , betreft, ook van deze is hij ontbloot . Waar is
bij bet pasgeboren wicht de juiste evenredigheid der deelen , dat fieraad van bet menfchelijk ligchaam ? I-let
hoofd alleen heeft eene meerdere ontwikkeling ; alle andere deelen zijn zwak en gebrekkig . Waar is die opgerigte bonding, die gang, welke zijn bijzonder eigendotn
zijn ? Armen noch beenen zijn in flaat om den pasgeboren mensch in dezen hulp to bieden . Waar is zijne
fpraak , die eigenfchap van bet ligchaam , waarmede bet
beftaan van den mensch als redelijk wezen in bet naauwfle verband itaat? Ben klagend eentoonig geluid of gefchrei is alles , wat ons oor doordringt . Wij weten
bet , de ondervinding heeft bet ons geleerd , dat zwakke
ligchaam , fchier van alle vermogens beroofd , kan en
zal een menfchelijk ligchaam worden , met dezelfde ei-
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genfchappen toegerust als wij in ooze ligchamen omdragen. Zonder deze item der ervaring zouden wij, op
den pasgeboren wereldling ziende, zoodanig iets als eene
ongerijmdheid moeten verwerpen .
Deze onvolmaakte toefiand van den mensch bij zijne
geboorte is bovendien niet kort van duur ; terwijl de
opheffing uit denzelven moeite en infpanning vordert . jiaren fnellen voorbij , voordat de mensch zijne ligchamelijke ontwikkeling geheel bereikt . In de eerfie van die
jaren blijft alles zwak en onvolkomen ; ja, zonder de tusfchenkomst der van buiten aangebragte pulp en onderfteuning zoude hij niet eens zijne ligchamelijke ontwvikkeling verkrijgen . Offchoon het onbetwistbaar de kenmerkende eigenfchappen van ons ligchaam zijn , regt op
to gaan en to fpreken , zonder menfchelijke huip verkrijgt ons ligchaam daartoe de vereischte vaardigheid niet,
en deze hulp is daarenboven niet gering . Hoe lange
moet het geduld zich niet oefenen , om den zwakken en
onbedreven voet tot den eerften ftap to leiden ! Hoe
lange blijft de gang onbeftemd en zwak ! Hoe veel moeite
en infpanning , herhaalde proeven vorderen de eerfte verfaanbare klanken, en hoe gebrekkig, hoe onvolledig blijft
ook dan nog de kindertaal ! Naast dezen zoo zeer onvolkomenen toeftand des ligchaams, hetwelk tot het bereiken van deszelfs ontwikkeling zoo veel huip behoeft ,
ftaat de toeftand der ziel . In het pasgeboren wicht woont
reeds eene redelijke ziel ; dat zegt ons de ervaring . War
echter zijn hier de bewijzen ? In lateren leeftijd kan de
mensch zich niets van dat eerfie beftaan in het geheugen
terugroepen . Hij is zichzelven en zijn beftaan als onbewust . Hoe groot, hoe verheven de menfchelijke ziel
zich ook openbaren moge, in den hulpbehoevenden toeland van den mensch is nets van dat groote en verhevene . Om daartoe to geraken , heeft hij ook hier weder
de huip , van buiten aangebragt , volitrekt noodig ; de
mensch moet van zijnen medemensch alles leeren ; zelfs
de eenvoudigfte begrippen heeft hij niet uit zichzelven .
Zijne ziel heeft vatbaarheden ; dan zij is tevens als het
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wit papier . H1 moet eer&t indrukken van buiten ontvangen, zal hij ze kunnen bemerken . Wat de menfchelijke ziel is en blijft, aan zichzelve overgelaten,
leeren ons de enkele treurige voorbeelden van menfchen,
buiten de menfchelijke zamenleving opgegrocid.
Onze toeftand dan in het eerfle tijdperk van ons beftaan is zoodanig, dat wij, zoowel naar ligchaam ala
ziel , zoo zeer hulpbehoevende zip , dat wij zonder menfchelijke hulp nimmer menfchen worden kunnen ; dat is,
die vermogens en eigenfehappen openbaren, welke bet
menschdom eigen zijn . En echter, dit wezen, zichzelven onbewust, zoo verre verwijderd van hetgeen het zijn
moet en zijn kan, heeft behoeften ; behoeften, welker
voldoening geen uitfiel gedoogt , zonder welker vervulling zijn beftaan weldra ophoudt . De behoeften van
voedfel en dekfel Run bier op den voorgrond . De mensch
moet zijn beftaan door voeding onderhouden ; maet zijn
gevoelige en naakte huid door hulpmiddelen der kunst
voor hetgeen fchadelijk en onaangenaam is befchermen .
Wat vermag hier echter de nieuwe wereldburger ? Eene
prooi des hungers , vermoogt gi niets , dan jammerlijk
to kermen . Gij zijt daarbij niet tens in ftaat, gelijk bet
meest hulpbehoevende dier, de moederbron van uw onderhoud zelve to zoeken . Onvermogend eenige willekeurige beweging aan uw ligchaam to geven, moet gij bet
oogenblik verbeiden 1, dat men u ter plaatfe brengt, war
uwe behoefte kan voldaan worden . Verre is bet er van
of, dat gij , hetgeen gij in dezen behoeft, voor uzelven
zoudt kunnen verzamelen . Ja, offchoon gij eene redelijke ziel bezit, zijt gij niet eens in ftaat, teonderfcheii
den, wat voor u goed of kwaad, voor- of nadeelig is ;
zelfs moat, bij bet ontwikkelen uwer vermogens, ftreng
toeverzigt u beletten uzelven niet to verderven, daar gIj
even gretig de hand naar vergif als voedende fpijze
uitftrekt.
Dat wezen , dat dus vreemd is van de middelen om
zich to voeden, hoe zou hat zich zonder vreemde hulp
kunnen dekken en verplegen ? Moet bier de kunst nietde
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plaats van bet dierlijk inftinct vervullen ? Maar, hoe
zullen wij kunst vinden bij een fehepfel, dat zichzelven
niet bewegen kan, dat zelfs geene willekeurige beweging
zijner leden heeft ; bij een fchepfel, hetwelk zichzelven
onbewust is? Kunst moet geleerd warden ; maar bet
heeft nog niets geleerd, bet moet nog alles leeren . Ziet
daar de mensch bij zijne komst op de wereld 1 Welk
een verfchil tusichem hem en bet direr ! Teregt zeide
dan ook boven genoetnde wgageer : „ Het tnetifchenkind
komt zwakker op de wereld dan wel eenig dier . De
mensch alleen blijft lange zwak ." Hoe nietig, hoe ge •
ring vertoont zich dan bier dd mensch, in vergelijking
van het Bier 1 De fpin komt ter wereld , weeft haar
web , vangt hate proof en voedt zieh. De bij bouwt
hare zeshooken en vergadert zelfs voor den winter fpijze .
Het fchaap kent zelfs hot hem feha&nde kruid san zljnen reek , terwiji bet , naesr de riroeder huppelend en
dartelend, reeds in de eerfie levensdagen zich in de malfche weide verheugt . Geen hunner echter heeft bier hulp
of onderrlgt tot bet daaritellen van dat alles of bet verkrrijgen Bier kundigheden genoterr . Hoe veel minder is
dan bier niet de mensch ! Hoe veel voortreffelljker zoude
hij 4u, indt n hij van zijne eerfte dogenblikken of aatl
minder hulpbehoevende ware ! Dan peen, de wijze
Schepper heefr bet anders gewild , en wij , bet gewrocht
zijner Almagt, behoeven ons niet Romp to peinzen, am
bet waarom bier vruchteloos to zoeken . Neen, de alleen Goede doet ons bij eernig nadenken ligteiijk opmerken, hoe goed en hoe wijs Hij jegens ons handelde,
tow HU ons alzoo hulpbehoevende deze wereld betreden deed .
II . Dit nu , M. H . , zal ons zeker dan bet meest in
de oogen blinken, wanneer wij opmerken, dat elke andere toeftand, welken wij bij de geboorte van den mensch
zouden kunnen denken, min goed, min wijs ware . Hebben wij gezien, hoe de wezenlijkheid den mensch naar
ligchaam en ziel hulpbehoevende daarfelt, doordien hij
bij zijne geboorte niet ontwikkeld is ; wij moeten dan nu
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de toei}anden daar tegenover ilellen , welke als mogelljk
zouden kunnen gedacht worden, en deze zijn die van
eene geheele en gedeeltelijke ontwikkeling . Zoude dan de
mensch met een geheel ontwikkeld ligchaam en eerie ziel,
welke alle hare vermogeus en eigenfchappen bezar, voortreffelijker zijn , dan de mensch , zoodanig als hij nu geboren wordt ? Zoude bet weldadiger voor den mensch
zijn , indien hij bij eene ziel , gelijk hij nu bezit , die
alles leeren moet, een ligchaam ontving , hetwelk gehaei
ontwikkeld was ? Dit toch zijn web de denkbare toeflanden welke bier in aanmerking komen kunnen . Welaan, brengen wij ze ter toetfing !
De mensch met eene gevormde ziel en ontwikkeld ligchaam had geene hulp meet noodig, gelijk thans bet pasgeboren kind ; want hij kende dan, door de eigenfchappen zijner ziel, hetgeen nuttig of fchadelijk, goed of
kwaad voor hem was ; hii konde dan zijne krachten bezigen tot verkrijging van hetgeen hij noodig heeft . Maar
dan ook had hij bet toppunt van zijn bef aan bij zijne
geboorte reeds bereikt ; al zijne kennis was hem dan ingefchapen ; war van buiten aangebragt zoude kunnen
worden , zoude dier ingefcbapene wetter) ea voorftellingeu
in den weg ftaan ; nieuwe begrippen zouden verwarren,
meerdere kennis hinderlijk zijn . De mensch zoude dan
bij bet eenmaal ontvangene bepaald moeten blijven . Hij
zoude, gelijk bet dier, naar eene bepaalde natuurdrift
werken ; hij zoude, in edn woord, dier zijn . Ziet,
M. H . , eeuwen en eeuwen zijn voorbijgegaan, federt
deze aardfche fchepping i aanving to beftaan ; maar noemt
mij her dierengefacht, dat nu wijzer is, dan v66r duizende van jaren . Ziet , dat zoude ook dan de mensch
zijn . De lesfen der ondervinding en ervarmg hadden voor
hem geene waarde meer ; eeuwig bleef hij, wat hij was.
De bever bouwt nu gelijk v66r duizende jaren zijn hubs,
en het is fraai ; dan , U n en duizende van dezelve zijn
elkander gelijk . Zoo ook zoude dan de mensch en zijn
werk daar flaan . Dan neen , voor hoogere beitemming
fchiep ons de Alvader . Wij weten niets , maar moeten

IN DE KINDSCHHEID VAN DEN MENSCH .

741

alles leeren , en , in ftede van eene bepaalde kennis bij
onze geboorte to ontvangen , gaf Hij ons alleen bet vermogen , bet onbepaaldfte vermogen, om to kunnen leeren
kennen , en daardoor worden wij redelijke wezens ; daardoor gaan wij , indien wij onze vermogens gebruiken ,
van de wieg tot aan bet graf onafgebroken voorwaarts ;
daardoor bouwen geflachten hunne ontwikkeling op de
lesfen der ondervinding van vroegere geflachten ; daardoor drongen wijsgeeren tot de geheimen der Godheid
door ; daardoor drongen de N E W T O N s en B U F F O N s
in de fchatkameren der natuur ; daardoor meeten menfchelijke berekeningen de afftanden van wereldbollen,
welke zij nimmer bereiken konden ; daardoor ontftonden
de gewrochten der kunst, die ons bet werk van menfchenhanden doen bewonderen, als de gewrochten van
eenen fchier fcheppenden geest ; daardoor words het doek
bezield , om na eeuwen nog tot ons to fpreken , en de
tafereelen uit vervlogene jaren als door een tooverflag voor
den geest to plaatfen ; daardoor worden fnaren bewogen,
om ons tot weenens toe to roeren en to treffen . Zoude de
mensch worden , wat hij geworden is, dan moest zijne
ziel kunnen voortgaan . Voortgaan konde zij niet , inthen zij voor leering niet vatbaar ware . Voor leering
konde zij niet vatbaar zijn , indien zij in eenen bepaalden
kring van weten en haridelen beperkt ware . Neen , bet
is wijs en goed, dat wij bij onze geboorte geen gevormd,
maar dan ook voor altijd beperkt kenvermogen in een
reeds ontwikkeld ligchaam omdragen .
Is nu zulk eene geheele ontwikkeling ftrijdig met ons
beftaan als redelijke wezens, welligt zal men oordeelen,
dat dan eene gedeeltelijke ontwikkeling meer weldadig
zijn zoude . De ziel zij dan gelijk de ziel van den
mensch , die nu geboren wordt ; maar bet ligchaam moest
ontwikkeld , ten minfte meer gefchikt zijn , om dadelijk
in eigene nooddruft to kunnen voorzien . - Eilieve, zegt
mij, wat words er van bet (chip, hetwelk wdl uitgerust
in zee fteekt, terwijl een onervaren knaapje bet roer in
handen heeft ? Voorwaaf , zal men zeggen, op de ge-
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vaarvolle baren zal wel niemand een fchip aan een kind
toevertrouwen ! Ziet dan , zoo dwaas zoitrde de Schepper gehandeld hebben , indien wij biJ ooze komst op
aarde een volwasfen ligchaam met eene redelijke ziel zonder kennis en ervaring hadden . Ja, dan hadden wij op
de groote levenszee een wdl toegerust fchip ; maar ook
dan had een kind bet roer in handen . Rampzalig zoude
ons lot op aarde zijn, . Wilt gij er cone proeve van?
Gaat dan tot de holen des ongeluks , waar ontflelde herfenen en zenuwen der redelijke ziel tot geene gefcbikte
werkplaats zijn ! Ziet daar volwasfene, krachtvolle ligchamen met ten eenemale onontwikkelde zielen ! Ziet
daar krankzinnigen , en kent den mensch met een votwasfen ligchaam en eene ongevormde ziel ! Ja , bet is
waar , ons oog moet leeren zien , ons oor hooren , onze
hand grijpen , eer onze voet beginners kan to gaan ; dan
nu ook leert onze voet niet gaan , voordat onze ziel bet
begrip heeft, hem to doen gaan, en bet vermogen bezit,
om reeds den affland to bepalen , then hij doorgaan en
bereik€n moet . Wanneer wij, M . H. , op onze kinderen
acht geven , dan zullen wij ontdekken , dat , bij elke
nieuwe ontwikkeling van het ligchaam , de ziel oak reeds
de vatbaarheid verkregen heeft om er gebruik van to waken ; ja wij zien zulk eene gelljkmatige ontwikkeling,
dat bet dikwerf moeljelijk fchijnt to bepalen, wat zich
bet eerst ontwlkkeld heeft. Is bet, gelijk wij bier boven zagen , volftrekt noodig , zullen wi} redelijke wezens
zijn, bier op aarde eene ziel to hebben , die alles leeren
moet ; hot is niet min gelukkig, dat wi) een ligchaam
bezitten, daaraan geevenredigd . Wij laten dan gaarne
aan bet diet zijne fpoedige ligchaamsontwikkeling . Bij
zijne beperkte zielsvermogens heeft hij geene behoefte
aan eene langzame opvoeding ; voor ons, redelijke bewoners der aarde, is dezelve een gefchenk van G oddelijke liefde, en wij moeten bet bier eenen HARDER
nazeggen : ,, Word er van den kinderlijken leeftijd of
aan kunstbekwaamheid of inilinct bij den mensch, gelijk
bij de dieren , gevonden , dan "bleef de mensch een dier ;
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dan zoude hij, daar hij reeds alles kende voordat hij bet
leerde , niets menfchelijks leeren . Of hem moest de rede
als een inflinct aangeboren zijn , hetwelk ons dadelijk
als eene tegenftrijdigheid voor den geest moet than ; of
hij moest, gelijk bet nu is, zwak op de wereld komen
om rede to leeren . Van de kindschheid of aan leert hij
dezelve , en words , gelijk tot eenen kunftigen gang, zoo
ook tot haar, tot vrijheid en menfchelijke fpraak door
kunst gevormd. De zuigeling words aan de borst der
moeder gelegd . De vrucht, die zij under haar hart droeg,
wordt de zuigeling barer armen . Zijne fijnfle zintuigen,
oog en oor , ontwaken bet eerst , en warden door gedaanten en klanken geleid . Wel hem, bij wien ze goed
geleid worden 1 Allengs oefent zich zijn gezigt, en
hangt aan bet oog der naenfchen om hem heen , gelijk
zijn oor aan der menfchen fpraak hangs, en door hare
hulp de eerile begrippen leert onderfcheiden. En zoo
leert zijne hand allengs grijpen . Nu eerst flreven zijn
leeen naar eigene oefening . Iiij was eerst een leerling
der twee ftjnfle zintuigen : want bet kunttige in[tinct ,
dat in hem ontwikkeld zal warden, is rede, menfchel /kheid en menfchel ke levensw#sheid, welke geen diet
bezit of leert . Ook de tamme dieren nemen op eene
dierlijke wijze iets van de menfchen over ; nimmer echter
worden zij menfchen ."
Welligt echter zal na bet herinnerde nag Une bedenking bij dezen of genen overblijven . Men kan het toegeven, dat het, op grand van hetgeen de menach warden moet, een vrijwerkend redelijk wezen, wijsheid en
goedheid mag geheeten worden, dat hij min ontwikkeld,
dal de dieren , op deze aarde aanvangt to beflaaa ; wanueer men echter op den gewonen duur van zijn beflaan
let, nag geene eeuw ; bedenkt , hoe de laatfle jaren van
dat leven meestal wegfterving zijn ; bedenkt, hoe een
grout deel van dat leven door den volftrekt gevordend
wordenden flaap als weggenomen wordt ; bedenkt, hoe
weinig tijds alzoo den mensch rest , am waarlijk in het
voile genot zijner krachten en verm .ogens to leven ; be-
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denkt , hoe velen fierven , zonder dat genot ten voile
bereikt to hebben, ja, wegiterveil, nadat zij naattwelijks
aanvingen zich to ontwikkelen ; dan fchijnt bet ligtelijk,
dat bet meerder wijsheid en liefde wezen zoude , wanneer de hulpbehoevende toeftand van den mensch ten
minfte verkort ware ; dan fchijnt het, alsof die lange
duur en trage gang der ontwikkeling bijna van wijsheid
en liefde ontbloot zij . En ja , M . H . , deze- bedenking
heeft grond, zoodra wij in de grens van bet aargfche
leven de grens van bet menfchelijk beftaan .zien, wanneer
wij den mensch als 't ware zien leven om to fterven .
Dan , hetgeen ons gedurig treven naar hooger en meerdqr, bet verlangen naar de toekomst, bet haken naar
geluk ons doet vermoeden ; hetgeen de wijzen der Heidenen , een S O C R A T E S en p L A T o, al niet als volkomen zeker, echter als meer dan waarfchijnlijk predikten en vasthielden , dat weet de Christen als eene onwankelbare waarheid . De mensch vangt, in de tegenwoordige eeuwe, op deze wereld aan to leven, om in
de toekomende, eene andere wereld, voort to duren . De
dood verandert zijne werkplaats ; vernietigt zijn beftaan niet . En is bet flu opgemerkt, dat die dieren zich
bet langzaamst ontwikkelen, welke bier bet langst durende beftaan hebben ; wie zal dan klagen kunnen over
den tragen gang der menfchelijke ontwikkeling ? Ilet is
niet de vorming en ontwikkeling voor dine of voor twee
eeuwen, maar voor een beftaan, aan hetwelk de tijd
geene grenzen zer . Als redelijk wezen ontvangt de mensch,
met den aanvang van zijn beftaan, den aanvang van een
leven , hetwelk eeuwig is . Hoe wijs, hoe liefderijk was
dan wel de hand der Almagt werkzaam , toen zij den
langzamen voortgang der menfchelijke ontwikkeling daarflelde , en daardoor to meer en to beter gelegenheid aanbood tot wdl ontwikkelen !
Hiermede vermeen ik nu , naar doel en tijdsbeftek ,
genoeg gezegd to hebben over de waarde van den hulpbehoevenden toef}and voor den mensch zelven als redelijk wezen , om u nog eenige oogenblikken to be-
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palen bij then toefland in betrekking tot bet maatfchappelijk leven .
III . De mensch is een gezellig wezen . De eene mensch
behoeft zonder ophouden den anderen . Alleen door de
vereeniging van menfchen is bet menschdom zoo groot ,
zoo menfchelijk geworden, als de gefchiedenis der menschheid ons hetzelve doet kennen . Voor zulk eene maatfchappelijke betrekking der menfchen mag datgene wel
bijzonder belangrijk en goed . geacht worden, hetwelk de
banden tusfchen menfchen en menfchen to vaster zamenfnoert . Hoe groote waarde heeft hier dan niet de hulpbehoevende toeftand van den pasgeboren mensch , zoo
wel wanneer wij onzen bilk op hem , als lid der menfchelijke zamenleving , werpen , als wanneer wij op zijne
verzorgers zien I
Wanneer wij ons den mensch nog eenmaal voor den
geest brengen, met volkomene ontwikkeling zijner ligchamelijke en redelijke vermogens geboren ; hem ons (hoezeer wij zulks eigenlijk eene ongerijmdheid zagen to zijn)
als eenen geheel gevormden mensch, d . i . redelijk vrijwerkend wezen , denken ; dan kan bet fchijnen , dat hij
voor zijne medemenfchen meet nuttig zoude zijn, dan
wel nu , daar hij de eerfte jaren van zijn beftaan hulpbehoevende is , en zelfs nog jaren daarna niets tot welzijn van bet geheel kan bijdragen . Dat , ja , M. H . ,
kan zoo fchijnen ; dan waarljjk bet is niet meet dan
fchijn ; want daar, waar geene maatfchappelijke betrekkingen gevonden worden, daar immers zijn de vermogens, om maatfchappelijk werkzaam to kunnen zijn, van
geene waarde . En ziet , hoe zoude bet zijn , indien de
mensch met volkomene krachten en vermogens ter wereld
kwame . Hij zoude zichzelven alles kunnen en willen
zijn . Hij had dan geene betrekking op zijne medemenfchen . Hij had hun niets to danken . Wilt gij bewijs
voor deze ftelling ? Ziet de huishouding der dieren ;
hoe daar het dier, dat zijne ouders niet kent , ook op
geene wijze aan hen verbonden blijft . Ziet bet dier,
dat eigene krachten met zich ter wereld brengt, geene
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bijzondere hulp behoeft, op zichzelven ftaan . -- Neen,
de dieren kennen geene maatfchappelijke zamenleving in
then zin, waarin dezelve onder menfchen gevonden wordt ;
en ook wij zouden dezelve niet kennen, indien de mensch
Met hulpbehoevende geboren werd, zoo lange hulpbehoevende bleef. Bij zijne ontwikkeling gevoelt hij dage.
lijks , dat hij, aan zichzelven overgelaten , het rampza .
ligfte fchepfel op aarde zoude zijn . Nu ziet hij in hen,
van wie htj hulp en onderfteuning ontvangt, zijne wel .
doeners . Gevoel van hulpbehoevendheid wordt de bron
der dankbaarheid . Hij ziet zich als met eenen onverbreekbaren band aan bet menschdom verbonden . Hij gevoelt zich lid der menfchelijke zamenleving, en als zoodanig verpligtingen opgelegd, welke hij niet verbreken
kan, zonder der menfchelijkheid den hartader of to fle .
ken. Het kind,, dat aanvangt zich to ontwikkelen , ziet
in zijne ouders zijnen God . Van hen gaat al het goede
tot hem uit . Hij leeft door hen. Hij beweegt zich on.
der hunne befcherming. Hij heeft hunne hulp , hunne
liefde en onderfteuning gedurig van noode . Wat is eigenaardiger, dan dat het zich aan hen aanfluit, dat bet
betrekking op hen verkrijgt , zoodat bet gedurende zijn
geheele befiaan het bewustzijn blijft behouden : naast
God heb ik alles aan mijne ouders to danken . Heilig,
fterk en onverbreekbaar mag deze eerfte band dan wel
geheeten worden . En deze band, deze eerfte verbindtenis uit gevoel van hulpbehoevendheid , is de grondflag
voor alle andere banden . Van uit het ouderlijke huis
treedt de meer ontwikkelde mensch de wereld in ; dan
neemt nu ook het bewustzijn met zich : de menfchen ,
onder welke ik verkeer, zouden alien voor mij geweest
zijn , wat mijne ouders waren , indien ik hun kind ware
geweest . Hij heeft in zijne ouders de menschheid leeren
eeren , achten en beminnen . Hij gevoelt : de menschheid heeft door zijne ouders de grootfte weldaden aan
hem bewezen . Hij heeft verpligtingen jegens de ganfche
menschheid . Gevoel van dankbaarheid moet de bron van
liefde en welwillendheid worden .
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Zietdaar de fteun der maatfchappijen in den mensch
zelven en zijn zedelijk gevoel gevouden ; maar ziet daar
dan ook de waarde van den hulpbehoevenden toetland
van den mensch in bet eerlte tijdperk zijns levens , om
hem tot bet menschdom in de naauwfte vereeniging to
brengen . Neen , wij fpreken bier niet to fterk . Of heeft
de ondervinding en de gefchiedenis van bet menfchelijk
hart ons niet geleerd , dat dan eerst de maatfchappelijke
banden door menfchenhaters en booswichten verbroken
zijn geworden, wanneer zij zich door fchijn- en drogre.
denen hadden zoeken op to dringen , dat zij van hunne
medemenfchen , in ftede van goed, kwaad ontvangen had.
den ? Zoolang dan bisj den mensch bet bewustzljn levendig is : ik heb van het menschdom wezenlijke weldaden ontvangen, zoolang blijft hij aan hetzelve verbonden. Zegenrijk is dan voor den mensch de hulpbehoevende toeftand in bet eerfte tijdperk van zijn beftaan ;
want nu moet hij zijn geweten verkrachten , de waarheid
in bet aangezigt liegen , of hij moet gevoelen , hoe veel
hij zijnen medemensch to danken heeft , hoe naauw hij
aan hen verbonden is .
Dan, ook van de ztjde van hen, dies den hulpbehoevende verzorgen moeten , heeft die toeftand van den
mensch eene wezenlijke waarde, om de maatfchappelijke
banden• aan to kweeken en to verfterken . - Waardoor
worden wij tot bet pasgeboren wicht getrokken ? Is
het zijn bevallige vorm , zijn bet de behagelijke toonen ,
in Un woord is bet zijne lieftalligheid ? Voorzeker neen ;
want veeleer bet tegendeel van dat alles treffen wij immers bij den pasgeboren en zoo weinig ontwikkelden
mensch aan . En echter hij houdt ons bezig , hij wordt
verzorgd , geliefd en verpleegd. Zijn gefchrei zoeken
wij to ftillen , zijne behoeften to vervullen. Zouden wij
zoo aan hem verbonden zijn , indien hij minder hulpbehoevend ware ? Wat zoude ons dan de wereldburger
aangaan, welke reeds bij zijne komst op de wereld alle
vermogens bezat, om zich to voorzien van hetgeen zijne
behoefte vordert ? Werd hij tot ons niet geleid , wij
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zouden evenmin ons hart tot hem neigen ; hij zoude ons
onverfchillig zijn. Nu hooren wij het hulpeloos gefchrei,
dat klagende onze meerderheid erkent, van onze vermogens onderfland vraagt, en deelneming in den hulpbehoevende , meddlijden met zijnen toefland drijft ons tot
hem , verbindt ons aan hem . Wij gevoelen het , hij behoeft hulp ; hulp , welke wij alleen hem aanbrengen kunnen. Wij ftellen belang in het wezen , hetwelk van ons
en once befcherming afhangt . Wij gevoelen : wat het
is , is het door ons ; wat het worden moet , moet het
door onze hulp worden, en wlj beminnen het hulpbehoevende wezen als het werk onzer handen , als het gewrocht van onze zorg en belaiigftelling .
Ja, M . H ., de hulpbehoevende toeftand van den jongen mensch doet eene betrekking geboren worden en
tusfchen deszelfs verplegers en hem onderhouden, welke
innig en naauw is, j a , de naauwfle, welke er op aarde
gevonden wordt . Of wie kept de kracht der kinderliefde
niet ? Ouderliefde heeft wonderen gedaan . Gevoel, wat
men door de zorg en liefde zijner ouderen geworden was,
heeft zich menigmalen in de fchitterendfle en zielroerendile daden geopenbaard. Kinderliefde heeft grootere krachten ten toon gefpreid . Het geldt den ouderen weinig,
rust en gezondheid op to offeren voor de welvaart hunner kinderen . Het is haar geene zelfopoffering, wanneer
de hongerende moeder hare bete broods aan weenende
kinderen ronddeelt . Het bewustzijn, het hulpbehoevend
wicht heeft onze befcherming van nobde , deed ouders
het leven prijs geven , om hunne kinderen to redden en
to behouden .
Dit gvoel , hetwelk eigenaardig hier bij de naaste verzorgers het levendigst is, gaat het vandaar niet uit over
het geheele menschdom ? Elk mensch ziet nu in den
pasgeborene eenen broader , die zonder zijne menfchelijke hulp niet worden kan , wat hij wezen moet ; eenen
broeder, die , op grond zijner onvermogendheid om zich
to helpen , aanfpraak heeft op zijne hulp , zijne belangflelling en mededoogen .
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Alzoo mogen en moeten wij bet dan wel de liefde en
wijsheid des Scheppers heeten , dat Hij den mensch hulpbehoevende op deze narde to voorfchijn doet treden .
Ja, bet is de hoogffe wijsheid en goedheid, hetzij wij
op den mensch zelven, hetzij wij op zijne betrekking
tot de menfchelijke zamenleving zien . Deze overtuiging
moet bij ons levendig zijn , wanneer wij ons bet herin . .
nerde voor den gee6t brengen . Dan, waar wij nu ook
den hulpbehoevenden mensch in bet eerfte tijdperk van
zijn leven gadeflaan, daar moeten wij gevoelen, hoe wij
aan denzelven door de naauwfte banden verbonden zijn ;
banden , welke de wijze Schepper zelf daargeaeld heeft .
Wij moeten gevoelen, hoezeer wij diens wil wederfireven , wanneer wij vergeten , wat wij bet menschdom verfchuldigd zijn , en ons van hetzelve durven losrukken ,
om op onszelven to ftaan . Steeds moet ons der ouderen
liefde heilig zijn ; in hen moeten wij aanvangen de menschheid to beminnen, die ons eens verzorgde, toen wij geen
onzer nooden vervullen konden .
Ouders ! fteeds moet gij gevoelen, hoe gij bij uwe
kinderen , naar her plan van God, de plaats der menschheld vervult, opdat gij in naam derzelve ze zoudt verplegen, opdat gij, ze aan u verbindende, lien met onverbreekbare banden aan de menschheid vast zoudt fnoeren.
Ouders ! Reeds moet gij, wat meer zegt, gevoelen , dat
uwe hulpbehoevende kinderen u in den naam der Godheid zijn toevertrouwd, opdat gij ze tot redelijke wezens
zoudt vormen en opvoeden . Heilig en eerwaardig moet
ons dan fleeds de ouderpligt zijn , kinderliefde bet zinnebeeld der liefde Gods !
Ja, vooral gij , Moeders , die, met uwe zuigelingen ,
welke gij onder bet harte gedragen hebt, aan de borst,
ons met de krachtigfte item predikt, wat er van den
nieuwen mensch zonder menfchelijke hulp worden zou ;
gij vooral, zinnebeelden der liefde Gods, gevoelt heeds
bet is een redelijk wezen, dat de hoog(te liefde en wijsheid aan u in de eerffe tijden van deszelfs beftaan heeft
toevertrouwd om to verplegen ! Gevoelt bet , voor uwe
D d d
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kinderen moet gij de liefde Gods openbaren , opdat zij
in u God en de menfchen leeren beminnen ! Maar weet
ook , indien gij uwe liefde en zorg , naar bet -plan der
eeuwige wij sheid , aan den hulpbehoevenden mensch gewijd hebt, dat gij alsdan bet voorname deel uwer aardfche beilemming hebt bereikt ; dat gij menfchen aan menfchen verbonden hebt , en dat de band , die uwe kinderen aan hunne natuurgenooten verbindt , in u den onverbreekbaarflen knoop vindt ! Weet, dat de moedernaam
bet kind bet heiligfle kleinood is ; dat moederliefde bij
bet kind in onvergetelijk aandenken en eeuwige zegening
blijft ; terwijl kinderbeden u zelfs in de laatfte rustplaats
yergezellen, waar kindertranen uwe asfche befproeijen !
Dan vooral , M . H . , mogten wij alien , aan bet einde
van deze ooze befpiegeling, Hem leeren roemen als den
alleen W .jjzen en Goeden , die ook4 bier zoo kenbaar zijne
wijsheid en liefde openbaarde, toen Hij den mensch meer
en ]anger hulpbehoevende dan de dieren dezen aardbol
betreden deed !
MERICWAA1tDIGHEDEN VAN HET DIEENGSOHE

GE-

BERGTE, OF DE TANKOUBAN PRAHU .

U it de afdeeling

Ledok komt men in bet vermaarde
gebergte , hetwelk geen reiziger over Java
onbezocht mag laten .
Het eerile natuurverfchijnfel , dat ik in hetzelve beg
fchouwde, is bet meer van Mindjir, hetwelk ongeveer
4500 voet boven de oppervlakte der zee gelegen, en
zelfs alleen hierdoor in flaat is , de verbeelding to doen
flijgen . Volgens oude overleveringen flond bier weleer
cen krater , die, na verloop van jaren uitgebrand zijnde,
eindelijk is ingeftort en dit meer gevormd heeft . Deszelfs ronde gedaante, in den vorm van eene kom of bekken geeft aan deze overlevering historisch gezag, en deszelfs fteiie oevers, welker hoogte men gerustelijk op
ruim 300 voet flellen kan, doen al dadelijk bet vermoeDieengfche
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den ontftaan , dat deze diepte eene der nedrgeplofte
bergfpitfen van den Dicing in haren breeden fchoot
bewaart .
Het meer is vr.ij aanzienlijk van omtrek : een bamboezen vlot heeft derdehalf uur noodig, om het Tangs
de oevers road to varen . Deszelfs diepte is onpeilbaar,
doch words door fommigen gefchat op 45 vademen in
het midden , en aan de kanten op 27 . In deszelfs bedding zijn vele wellen , en het water is zoet , wit van
kleur, helder en goed van fmaak . Biezen of andere
watergewasfen vindt men er niet , maar , volgens ingewonnen berigten, eene menigte kleine visfchen .
I-let gebergte langs een' moeijelijken , fchoon in fraaije
uitzigten rijken, weg tot op 6000 voet boven de zee
beklimmende, komt men aan Tlogo Xarna, of hetveelkleurige Meer, waarvan het water hier wit , daar blaauw,
elders groen en ginds zwart is ; hetwelk waarfchijnlijk
veroorzaakt words door de verfchillende aard-, flijk-,
fleen- en zwavelgronden, waaruit de bedding is zamen.
gefteld, zoowel als door derzelver verfchillende diepte,
en de fchaduwen, die van de bergen op het water vallen . Het meer ligt in eene diepe vallei, waarin men
niet dan met de uiterfte moeite zou kunnen afdalen ; en
het is hieraan zeker to wijten, dat anderen, voor zoover
mij bekend is, evenmin als ik, hetzelve van naderbij
hebben kunnen onderzoeken . Een paal afftands voortgaande langs een fteil, links afgelegen voetpad, hetwelk
langs een klein meer voert, bereikt men tusfchen de
bergfpitfen Aawakkidang, alwaar men , op de plaats ,
waar weleer een krater ingeftort zou wezen , thans vele
zwavelwellen vindt, waarvan fommige fterk dampen,
andere warme zwavel, en eenige kokende zwavel bevatten . De grond beflaat geheel uit harde zwavelbrokken, welke alle vegetatie beletten, en in bet midden
ziet men door een' tak de plek aangewezen, waar de
ongelukkige Controleur B,R O N N E K A DIP inzakte, en
zich zoo jammerlijk brandde, dat hij aan de gevolgen
overleed .
Ddd 2
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Van Kawakkidang terugkomende, biedt zich Gadong
(de woning van B I M o) ter befchouwing aan .
Dit is eene foort van kleinen tempel, geheel gebouwd
nit trachytifche lavafteenen, die ftuk voor ftuk afgebeiteld en daarna, zonder kalk of cement, op elkander
gelegd zijn , en waarin verfchillende beelden, in alto- en
bas - relief , van menfchen , planten en dieren , allerlei
fnij- , lijst- en bloemwerk, guirlandes en festoenen, (die
grootendeels , zoo niet geheel , tot de voorouderlijke Hindoefche Fabelleer betrekking hebben) , zoo fierlijk en zoo
kunstmatig uitgehouwen zijn , dat men onwillekeurig eerbied en bewondering gevoelt voor de werkmeesters, wier
hand een' beitel beftuurde , welke , ook na verloop van
Inisfchien 500 of 600 jaren , den aanfchouwer verbaast .
Het tempeltje beflaat ruim 20 fchreden in den omtrek,
en is ruim 25 voeten hoog . Het is vierkant, doch loopt
ter halver hoogte piramidaalsgewijze toe, en heeft een'
vooruitfpringenden ingang ter hoogte van eene manslengte , welke flechts aan cdn' perfoon to gelijk doortogt
verleent . Van binnen is bet puntig gewelfd, donker en
ledig ; doch eenige vierkante nisfen fchijnen weleer beelden bevat to hebben , die er naderhand door de beminnaars van die kunstgewrochten der oudheden zijn uitgenomen . Links en regts van bet hoofdgebouw ziet men
twee kleine vierkante , mede uit lavafteen vervaardigde ,
ruim 12 voet hoogte en even zooveel omtrek hebbende
gebouwen , bijkans in denzelfden bewonderingwekkenden
ftijl opgetrokken , in welke bet oog een vrij diepen waterloozen kuil of hol ontdekt, die daarin opzettelijk
fchijnt gegraven to zijn, doch waarvan bet gebruik met
geene zekerheid kan opgegeven worden . - Een derde
gebouw , in denzelfden vorm en trant als de twee evengemelden , is bijkans geheel ingeftort .
Mag men geloof hechten aan bet volksverhaal der Javanen, dan zou Gadong B I M o weleer zijn bewoond geweest door zekeren P L Q K 0 E D H O R O, broeder van
A nt I A D j I , Koning van Ngamerto , en zouden de bedoclde kleine gebouwen IiZachthuisjes geweest zijn . Daar
B I Mo
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het nu zeker fchijnt , dat de tempel gebouwd is ten tijde
dat de Godsdienst van B U D D H A op Java bloeide, komt
bet mij waarfchijnlijk voor, dat in de ledige binnenruimte
of een Buddha - beeld , of een Altaar geftaan hebbe ,
waarop men der Godheid oferde , en dat de kleine gebouwen tot verblijf gediend zullen hebben van tempelwachters , welke elkander evenwel telkens afwisfelden ,
dewijl derzelver binnenruimte naauwelijks meer dan d n
mensch , en dit nog flechts flaande of zittende, bevatten
kan , en tot eene vaste woning ten eenemale ongefchikt
en onbruikbaar is . Het kan echter zijn, dat P L A K 0 E DH o R o , die ook B i M o heette , (naar welken laatflen
naam de tempel Gadong Bimo genoemd wordt) hetzij
bij zijn leven , wegens zijn aanzien en magt , of wegens
den reuk zijner heiligheid, vergood is, hetzij na zijn
dood eene apotheofe ondergaan , en bet yolk hem ter
eere eenen tempel gebouwd heeft .
Een ander volkverhaal zegt , dat deze tempel en nog
vele andere (waarvan er flechts negen sneer aanwezig zijn,
en die men linksaf aan den voet van eene der bergkruinen en in bet midden eener groote vlakte , en regtsaf op
eene aanzienlijke hoogte befpeurt) gediend zouden hebben
tot Droomhuizen . De Javanen namelijk hebben , ook
nu nog , gelijk uit bet voorbeeld van D I E P 0 N E G O R 0
gebleken is, de gewoonte , om in gewigtige aangelegenheden , of bij groote en belangrijke ondernemingen , op
eene of andere heilige plaats of op heilige graven to gaan
flapen , geloovende dat zij daar een' droom zullen hebben , en dat die droom eerie Goddelijke ingeving en raad
is, wat zij doen en hoe zij zich gedragen moeten .
De groep der negen andere tempels , waarvan wij zoo
even gewag maakten, en die alien bijkans van gelijke
grootte zijn als de boven befchrevene, worden aan verfchillende perfonen toegekend, die alien tot elkander in
eenige betrekking flonden . Een dezer tempels beet Gadong SAMIADJI Of DERMO WONGSO, Koning van
Ngamerio . De tweede beet Gadong S A M A A R, volgeling van S A M I A D) I . De derde Gadong R E T 0 E
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o, broeder van

S A M I A D J I.

De vierde Gadong s

I M-

B O D H R O, vrouw van R E T J O E No . De vijfde Gadong SIRIKANDI, tweede vrouw van RETJOENO .
De zesde Gadong P R A B 0 E K I R S N O, boning van
Doerowatti. De zevende Gadong N G A K O L 0 S E D i-

w o, jongfte broeder van R E T J O E N O . De twee anderen , aan den voet van een' der bergtoppen gelegen ,
hebben in de Javaanfche Legenden geene vermaardheid .
Onder Plaat 6 van de Franfche vertaling van bet werk
van RAFFLES , History of Java, door MARC H A L ,
vindt men een' dezer tempels afgebeeld I welke hij op
bl . 16 vergelijkt met de voortbrengfels der Griekfche
bouwkunde ; doch wij moeten verklaren, dat in laatstgenoemde meer fmaak en ftoutheid heerschte , dan in al
de tempels op Java wordt waargenomen .
In drie dezer tempers , vati welke wij nu fpreken ,
vindt men nog een Altaar, of midden in bet gebouw,
of halverwege in een' der hoeken gemetfeld . Het is
flechts uit den' grooten fleen gehouwen , en heeft eenige
gelijkenis met een fmits-aanbeeld . Aan wederzijden van
een' der tempels ziet men aan den buitenkant een fraai
gebeiteld regt4tandig beeld met zachte en inneirende wezenstrekken, en met hoofd-, hals- en armfieraden getooid . Met houdt in de regterhand de maan en is omringd van groote fterren , terwijl in de twee hoeken van
den bovenften rand , waarin bet beeld geplaatst is , twee
Engelen zweven . In eenige andere tempels vindt men
vrij diepe kuilen , en in een' derzelven een' gemetfelden
put , waarin 73 voet water frond . De ganfche vlakte is
bier met gehouwen trachytifchen lavafteen als bedekt, en
in derzelver midden vindt men de fundamenten van vele
breede, mede van lavafteen gebouwde muren, gemetfelde
waterputten en fteenen palen, die nog voor een klein gedeelte overeind flaan . De overlevering zegt, dat bier
drie groote gebouwen geftaan hebben , alien met een'
ringmuur omgeven , en dat zij gediend hebben tot een
Kraton of Slot van vroegere Koningen . - Hoe dit ook
zij , men flaat bier opgetogen van verbazing over den
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arbeid en bet geduld, aan zulk een' bouwtrant en aan
bet bewerken van zulke materialen befteed, en wie weet,
hoeveel tijd er noodig geweest is , om flechts een' dezer
tempels op to rigten ! Alwie gevoel heeft voor kunstgewrochten van aloude dagen, befeft dat hij hier bij
meesterftukken Itaat, die de naneef waarfchijnlijk nimmer
zal kunnen nabootfen , en dat de eeuw der Godsdienst
van B U D D H A de gouden eeuw van bouw- en beeldhouwkunde op Java geweest is ; hoewel bet uitwendige
en innerlijke der gebouwen eer een gedrukt, onbevallig
en zwaarmoedig, dan cen grootsch en verheven aan
zien heeft .
Overigens zou men bier aanleiding meenen to vinden ,
om to denken , dat de leeuw en de olifant , wier beeldtenis in zooveel fleenen is uitgehouwen , voorheen op
Java niet vreemd geweest zijn ,- wanneer bet niet gefchiedkundig zeker ware, dat vele beelden of afbeeldingen van dieren , tegelijk met de Godsdienstleer, uit Hindostan, of bet Westen van Indie, zijn overgebragt . Het
zittend menfchenbeeld toch , G o N o Of M o N D O L I K O
genaamd , met den olifantskop en vier armen , is eene
der incarnation van W I S C H N .O U .
Wijders vond ik op den Dieting twee uit ddn' iteen
gebeitelde dieren in liggende houding , waarvan bet eene
een' Karbouw en bet andere eene Bengaalfche koe voor .
itelde . Afbeeldingen van S I W A en D U R G A hob ik
daar niet aangetrofen ; offchoon B U D D H A veelal wordt
uitgebeeld als een wijze , die s I W A huldigt . Misfchien
behoort echter tot bet vernielend drietal der Hindo-Godsdienst een in Ledok aanwezig beeld in relief uitgehouwen , hetwelk regt overeind ftaat, en met cen tiara op
het hoofd , een ordekoord of bandelier over de borst ,
en vele fieraden aan hals , armen, beenen en om de middel uitgedost is . flit beeld houdt in de linkerhand eene
zware knods , in de regter een kris , en flaat met ontbloote tanden en opgefperde oogen in eene dreigende en
woedende houding , niet ongelijk aan den H E R IC U L E S
der Grieken . Eene foort van mantel , welke om de heu-
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pen geflagen is en cen weinig achteruit waait, en met welken
een bandelier, van den linker fchouder afhangende, zich vereenigt, is mede rijk met kleinooden en kostbaarheden verfierd, en geheel verfchillende van den farong der hedendaagfche Javanen , zoowel in vorm en fnede , als in de wijze van
dragt . Dit beeld, of liever deze perfoon, was weleer goedig
en zachtmoedig van aard , en werd genoemd P E R M O E N 1 0 ;
doch naderhand wreed en vreefelijk geworden zijnde ; beet
bet nu B A T A R I D U R G A . Een ander dergelijk flandbeeld
flelt eene foort van N E P T U N U S voor , met een' drietand
in de regterhand gewapend, en in de linker iets, dat to zeer
gefchonden is om bet duldelijk to onderfcheiden, maar dat
naar een afgeflagen menfchenhoofd gelijkt, bij de haren omhoog houdende ; hoewel een Javaan mij zeide, dat dit een
bos zeewier of ander gewas moest beteekenen , en dat zoowel dit beeld, als bet evengenoemde, vrouwen moesten voorflellen . - Nog zag ik een rijk met kostbaarheden getooid
beeld, hetwelk op een' paauw gezeten is en SERIF. genoemd words, met de knieen omhoog en met de regterhand
op de regterknie rustende, terwijl de linkerhand den hats van
den paauw digc bij de borsc omvac houdt . - Een ander
beeld wekte door deszelfs zonderlingheid mijne aandacht in
hooge mate . Bet beet S INTO , en flelt voor een zittend
mensch, op wiens nek een ander beeld gezeten is, met vier
armen en vier hoofden , naar de vier windfireken gekeerd en
met tiara's verfierd . Onder bet borstbeen van dic vierhoofdig
en vierarmig wezen komt een flangenkop to voorfchijn, die
den diadeem van bet onderile beeld in den bek neemt , terwijl bet onderfe beeld de voeten van bet bovenfle in de banden houdt . Al deze beelden zouden, naar bet oordeel der
Javanen, kinderen van B U D D H A zijn . Eindelijk was er nog
eene afbeelding van den kop en hals eener groote fang of
draak, ter dikte van een' voet diameter . De muil van die
monfler, N 0 G o G I N I genaamd, is wijd opgefpalkt, en de
breede hals met groote fchubben bedekt . De kunfenaar heeft
in de herfenpan van hetzelve eene kleine vierkante holte gehouwen, waarvan ik bet oogmerk niet kan raden, tenzij dezelve mogelijk cot eene lamp in een' der tempels gediend
hebbe .
Wijders vindt men bier een aantal twee- en vierarmige
grootere en kleinere , faande of zittende beelden , en foms
twee naast elkander in denzelfden feen gebeiteld, alien met
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tiara's getooid , met fieraden aan den hals , armen en beenen

rijk behangen, en in de handen eene of andere figuur (ring,
flakhoorn, bloem of vrucht) vasthoudende .
In de vlakte, waarop de meeste dezer tempelgebouwen
flaan, ontdekt men eindelijk nog den oorfprong der rivier,
Kalie toelies genaamd, die de Afdeeling Ledok van de Refr_
dentie Banjoemaas affcheidt, en op eenigen affland van daar
den oorfprong der rivier Serayoe, die in de Banjoemaas in
zee ilort.
Den Die€ng near den kant dezer Refidentie afdalende, komt
men langs een' zijweg, regts van den grooten weg, to Tlogo
Lerie, aldus genaamd, dewijl nit bet grootfle deel der zwa .
velwellen, welke men bier aantreft, eene foort van witachtig
water opborrelt, niet ongelijk aan rijstwater, zoo als ook
door den naam Lerie wordt aangeduidt . Weleer zou bier een
krater geweest zijn, in flede waarvan men thans eene witte
vlakte ziet, uit welke op verfcheidene plaatfen een warme
rook opflijgt, terwijl bier en daar groote en breede wellen
zijn, waaronder er een is, in welke bet vrij beldere water
ziedend kookt. In andere wellen is de vloeiflof beet, en in
andere weder gematigd warm, zoodat men de hand er in kan
houden . Een weinig naar bet midden der vlakte heeft men
onlangs eene kleine modderwel ontdekt , waarin de modder
langzaam kookt . Bij elken tred op dit zwavelveld trilt de
grand, Met ongelijk aan de moerasfige of veengronden in
Nederland . Overal, waar men gaat, voelt men eene warmte
tegen de voeten opflaan ; en bet zou geenszins to verwonderen zijn, wanneer, na verloop van eenigen tijd, deze ganfche vlakte in ddn' enkelen grooten zwavelpoel verkeerde .
Van Tlogo Lerie voortgaande, komt men, langs een fell
bergpad , aan een plekje gronds van, naar gisfing , ruim 100
voeten middellijn, waarover de Natuur Karen vloek fehijnt
to hebben uitgefproken, en hetwelk een' ieder, die bet voor
de eerfte maal nadert, met huivering en benaauwdheid vervult . Ik bedoel dat onzalig viek, hetwelk tusfchen hooge
bergfpitfen rondom is ingefloten, waarop geen plant of kruid
wil groeijen, waar alles kaal en dor is, en verdelging en
verwoesting wonen ; - ik bedoel de zoogenaamde Stikvallei,
of liever de vallei des Doods . Het is de Dood , diearzj
ne zwarte tente opgeflagen en zijne rouwbanier ontrold heeft .
Eene klamme en koude huivering vaart door de leden, en
eene kille fiddering flaat om bet harte, als bet oog in de
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diepte nederblikt , in welke niets leeft en al bet levende
fterft . let is de Dood, die daar onzigtbaar troont ; de dood
van mensch en dier, van planten en gewasfen . Oppervlakkig
is er niets, dat dreigt of eenig gevaar aanduidt . Geen waim
ilijgt er op ; geen kolk wafemt rook of dampen uit ; geen
verborgen afgrond belaagt bet ]even, en in den dampkring
wordt men bijkans niets gewaar. Maar uit de ganfche plek
rijst doorgaans eene doodelijke ftiklucht op, die onmiddellijk
alle levende fchepfelen bedwelmt en nederwerpt . Tpen ik de
vallei bezocht, wierp men een hoen in dezelve . Naauwelijks
deed bet eenige fchreden , onbewust van bet lot, dat haar
wachtte, of bet draaide, wankelde, dwarlde, viel, en blies
den adem uic . Daarop werd een bond er in geworpen . Deze
bereikte bijkans den rand der vallei, waar de vegetatie weder
begint, waggelde toen, draaide rond, floeg neder, en lag
vervolgens zwaar to hijgen , met wijd geopenden bek , opgezet ligchaam en uitgerekte pooten . Na ongeveer een half
uur toevens verlieten wij bet heilloos oord ; doch was de
bond nog in een' zwakken en flaauwen doodftrijd . Wat echter inzonderheid op onze aandoeningen werkte, was bet gezigc van een lift, hecwelk wij in bet midden der vallei gewaar werden, en daar, volgens eenparige gecuigenisfen, reeds
v66r vijf maanden gezien was . Het was een man , ongeveer
30 jaren o,ud , voor zoo veel men dit uit de verte kon opmaken . Hij lag op den rug, met her linkerbeen uitgetlrekt,
de knie van bet regterbeen een weinig gebogen en de armen
uitgebreid, zoodat zijn ligchaam de gedaante had van een'
kruispaal . Hij was gekleed met een Javaansch baaitje of
mouwvest , hetwelk geheel open was en de borst bloot lief,
en een kdjin of fareng om de lenden, welke echter een weinig opgetrokken was , zoodat de beenen onbedekt waren .
Zijn hoofddoek was verdwenen, en zijn lang baar lag over
den grond . Aan wind en regen bloorgefteld, fcheen hij eenigzins befpar en vuii , en zelfs een weinig in den grond gezakc
to zijn ; doch overigens kon men nit de verse geen enkel teeken van bederf of verrotting befpeuren . Hoe de ongelukkige
daar gekomen was, was nog een raadfel ; niemand kende
hem, en in de omflreken was er niemand vermist . Hij moest
dus een vreemdeling geweest zijn, die echter zeker niet nit
onkunde in de noodlottige diepte kan gekomen zijn, dewijl
er flecbts ddn moeijelijk bergpad , geheel van den grooten
weg af, derwaarts leidc, en men bij bet eerfle gezigt gewaar
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words, dat men langs denzelfden weg terug moet, dien men
afgekomen is . Tegen bet vermoeden, dat hij vermoord en
vervolgens derwaarts gefleept zou zijn, ftrijdt en de wijze,
waarop hij lag, en de zekerheid, dat de moordenaars, door
tot midden in de vallei to gaan, zich in doodsgevaar zouden
begeven hebben ; hoewel deskundigen beweren, dat de uitdamping dezer plek Met hooger rijst dan 2 b 3 voet ., en dus
voor een mensch, die zich regt overeind houdt, niet doodelijk kan wezen . Volgens de gisfingen mijner Javeanfche geleiders zou de ongelukkige, aan amfioen en fpel verfaafd,
en bij bet laatfte veel verloren hebbende, nit wanhoop zijn'
dood gezocht hebben . Daar echter zelfmoord bij deze Eilanders ongewoon is , zou bet eer denkelijk zijn , dat hij of
in zinneloosheid of in dronkenfchap derwaarts gegaan is , en er zijn einde gevonden heeft . Geheel echter met de Javaan .
fche zeden overeenkomflig is bet gevoelen van anderen, dat
de doode welligt een koopman geweest is , die, zijne koopwaren verdobbeld hebbende, in de Stikvallei zijn geluk heeft
willen beproeven, denkende, naar de bijgeloovige wijze z1jner landslieden, dat, zoo hij behouden nit dezelve kwam,
zijn geluk in de toekomst zeker zou zijn ; terwijl bet tegengeflelde geval onbetwistbaar bewijzen zou, dat zijne volgende
dagen toch rampfpoedig en ongelukkig zouden geweest zijn,
en bet dan beter was, bet leven maar to verliezen , of, met
andere woerden : Kom ik er uit , dan zal ik weder gelukkig
zijn ; - zoo niet , - in Gods naam dan ! - beter dood, dan
ongelukkig! V66r 35 jaren, ten tijde van den Bantamfchen

oorlog, en toen de berg Sindoro gefprongen is, beeft een
Prins van . Mataram hctzelfde gedaan , dewiji hij de verhef .
fing zijner broeders met jaloerfche oogen aanzag . De pfaats,
Gaa_- Upas genaamd, beet dan ook federt dien tijd Perkarawan, d . I. pleats van het taedium vitae, of van levensmoeden . Uit een onderzoek van nabij , of eerie fchouwing van
bet Ujk des ongelukkigen , welke een reiziger , die zich in
dit dal der fchaduwen des doods durfde wagen, gehnuden
heefc, is bet duistere raadfel opgelost, en overvloediglijk ge .
bleken, dat de doode geenszins vermoord is geworden, maar
zijn einde uic vrije beweging gezocht heefc, en daartoe een
tijdfip gekozen, waarop de vallei zijn' giftigen adem uitdampte, en dat hij zich noodwendig op den grond moet nedrgebogen of neergevlijd hebben, om den moordenden invloed
der uitdamping to kunnen ondervinden .
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Voor bet overlge zou de ervaring geleerd hebben, dat de
vallei zoo clerk pier meer werkt als in vroeger jaren , en dat
na gevallen regen de fliklucht fterker is , dan bij droog weder. Waardoor nu die ftiklucht veroorzaakt words, en nit
welke beflanddeelen de bodem dezer vallei is zamengefteld,
of welke iloffen in den grond verborgen zijn, is eene vraag,
waarop deskundigen bet volgende antwoord geven : dat de
grond derzelve geen andere is dan verweerd trachyt-geJleente,
met verfchillende aardfoorten bedekt en vermengd, en dat de
uitwafeming beflaat in koolzuurgas, hetwelk voor de inademing ongefchikt is, en, naar gelange van deszelfs intenfiteit,
meer of minder fpoedig de aan hetzelve blootgeftelde levende
wezens doer bezwijken. Dit gas wordt veelal in de nabijheid van Vulkanen gevonden, en ook op den berg Ngebel,
een' arm der Willis, in de Madioen, beneden den Telaga Bodas in bet Regentfchap Garoeth , en aan den voet van den
berg Lawoe, bij Karang Pandang, niet ver van Soerakarta,
en elders waargenomen .
Twee palen verder, langs een' uiterst moeijelijken, dock
wegens berg- en dalgezigten hoogst bekoorlijken weg, voortgaande, wijsr cene zware wolk van rook en damp de plaats
aan, welke in bet Javaansch Kawak Driengoe, of Kalmoeskolk, beet. Wat men bier aanfchouwt, gaat in grootschheid
en fchrikbarende trotschheid alle overige tooneelen der Na .
tuur ver to boven. Aan de linkerzijde van eene, door hooge
bergcoppen hoekig gevormde, kom of bekken kookt een zwavelpoel met zoo veel woede en zoo veel verbolgenheid, dat
de rotfige grond rondom denzelven dreunt, en een pijnlijk
gevoel de borst beklemt . Het fchijnt een groote, wijde ketel
van, naar gisfing, 16 voeten omvang, in de werkplaats der
Natuur gefmeed, welks wanden nit groote rotsileenen geflagen zijn, en waaronder een onzigtbaar, maar ontzettend vuur
zijn' gloed en vlammen braakt .Metnflvreijkg,
brul, gelijk aan dat der zee na den florm, bruist de, met
modder vermengde, zwavel op, en zoo beet en van zoo veel
kracht is bet vuur, hetwelk de afgrond er onder ftookt, dat
de ziedende vloeiflof 6 h 7 voeten hoog boven de oppervlakte
geworpen words, en, naauwelijk weder nedrploffende, met
nieuw geweld en al zwalpend en golvend weder words omhoog geflingerd . Een fleen of aardkluit in den krater valiende, verdubbelt de woede en grimmigheid, en, eene dikke,
grijze rookwolk uitflootende, bruit de getergde en vertoorn .
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de zwavel met nieuwe razernij . - Zoo ergens, bet is bier,
vooral, nan den rand van dezen kleinen omtrek , waar de
bergfpitfen geen ander gezigt dan dat der wolken aan den
hemel vergunnen ; bet is bier , dat men al de grootheid van
den Bouwheer des heelals en al de kleinheid van den mensch
gevoelt. Jaren zijn er reeds verloopen, federt deze onderaardfche haardflede derNatuur, deze geheimvolle kookplaats
der benedenwereld ontdekt is, en nog heden duurt bet fchouw .
fpel voort, dag en nacht , en met dezelfde onfluimige drift
en dezelfde ontzagwekkende en ijsfelijke plegtigheid . Hier
trekt zich bet bekoorlijk gelaat des aardrijks in dreigende
rimpels zamen ; bier verbleekt de rooskleur der fchepping en
de glans der ondermaanfche dingen, - en een nacht van
onverklaarbare ramp en rouw fchijnt bier zijne ravenvlerken
over bet lot der wereld nit to fpreiden . Zal zij eens door
vuur vergaan, bet ontbreekt daar in bet hart der aarde niet
aan brandflof, en bet is, als had de groote Schepper dezer
planeet in haren donkeren fchoot bet fonder barer toekomflige verwoesting weggelegd, en in haren zwarten afgrond
de werktuigen geborgen, waarmede zijne geduchte vuisthaar
eenmaal uit haar aspunt rukken, en uit den kreits der wereldbollen verdringen zal .
Batavia, 1839.

S . A . BUD D I N G H ,

Theol. Dr. en Predikant to Batavia .

LETS OVER DE ZOOGENAAMDE TONGZIEKTE VAN HET VEE .

Meermalen worden onze nuttige Landhuishoudelijke Huls .
dieren, door verfchillende ziekten en ongemakken gekweld.
Aan ongefleldheden vale allerlei aard onderhevig, treft bovendien fomtijds eene befmettelijke ziekce dezelve, en regt
aisdan niet zelden eene groote flagting onder die onmisbare
dieren aan . Sederc een zestal jaren toch heeft de befmette .
lijke Longziekte duizende runderen geveld ; en hoezeer die
verwoestende kwaal thans niet meer 266 hevig en vernielend
woedt, maar merkelijk fchijnt of to nemen, zoo is zij daarom Loch op verre na nog niet geweken, en eiscbt welligt
nog menig offer . En naauwelijks is deze verderfelijke veepiaag eenigzins aan bet bedaren, of er vertoont zich weder
eene andere , niet minder befmettelijke veeziekte , die zich ,
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op eene fchler ongeloofelijk fnelle wijze , in alle rigtingen
heinde en ver verfpreidt . Ware ook deze ziekte zoo vernielend en doodelijk als de eerfte, dan voorzeker ware de toefland van den veeman allerbedroevendst en noodlottigst ; maar
dit is gelukkig bet geval pier . Wel valt bet den veehouder ,
wiens runderen, fchapen en varkens door de Tongziekte worden aangetast, natuurlijk zeer fchadelijk ; maar bij goede
verzorging en oppasfing heriteilen de dieren toch binnen weinige dagen in zoo verre, dat zij weder in ftaat zijn, bet noodige zelve to kunnen zoeken .
Men noemt dit ongemak nu algemeen Tongziekte, omdat
de tong grootendeels als de zitplaats der ziekte wordt aangemerkt , hoezeer ook de geheele mond flerk door dezelve
wordt aangedaan . Meer verkieslijk evenwel is de benaming
van Mondzeer, of wet, zoo als de Hoogleeraar Dr . A . NUM A N , in zijn uitmuntend I-fandboek der Genees- en Ferloskunde van het Fee, deze ziekte noemt, het heerfchend bederf
in den mond. Dikwijls komt in fommige dagbladen deze ziekte
ook voor onder den naam van Tongblaar ; eene kwaal, met
welke zij wel veel overeenkomst heeft, en waarfchijnlijk
vroeger dikwijls is verward geworden, maar waarvan zij
trouwens ook zeer wel is to onderfcheiden, gelijk zulks in
genoemd Handboek zeer duidelijk wordt aangetoond . Het is
intusfchen zeer wel mogelijk, dat er, gelijktijdig met het
Mondzeer, in fommige provincien, of wel op enkele Boer .
derijen, zich wezenlijke Tongblaar hebbe vertoond : voor
zoo verre ik echter heb kunnen nagaan , is de nu algemeen
heerfchende Tongziekte dezelfde, die Prof. N U M A N befchrijft onder den naam van bederf in den mond, en die wij
dus wel mocten onderfcheiden van de elgenlijke Tongblaar .
Blijkens een berigt, voorkomende in de Ferhandelingen der
Maatfchappy ter bevordering van den Landbouw, heerschte
in de jaren 1786 en 1787 in ons land zoo wel, als in onderfcheidene Staten van Duitschland, inzonderheid onder bet
rundvee, de Tongblaar . Volgens een Duitsch Schrijver van
then tijd, tastte ook toen , even als nn , de ziekte niet alleen
koeijen, maar ook fchapen en varkens aan : bet komt mij
diensvolgens niet onwaarfchijnlijk voor, dat de door genoemden Schrijver behandeldeTungen-Krebs geen Tongblaar, maar
veeleer Mondzeer is geweest .
In de jaren 1686, 1731 en 1732 fchijnt althans in Holland
ook eene dergelijke ziekte onder bet rundvee to hebben ge-
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heerscht . Zoo heeft men ook in 1764 to Nordhaufen en deszelfs omftreken bet Mondzeer onder de huisdieren waargenomen, en nopens de melk dier koeijen verfchijnfelen opge .
merkt, waarvan men thans door fommigen ook vindt gewag
gemaak t .
In bet gebied der regering van Frankfort heerschten in
1820 bet Mond- en Klaauwzeer onder de huisdieren .
In den herfst des verleden jaars en gedurende den verloopen winter heeft men in bet regeringsdistrikt van Minden bet
Mondzeer ook onder bet rundvee waargenomen ; terwijl in
Mei en Junij 1 . 1 . hetzelfde ongemak zich in bet Graaffchap
Bentheim alierwegen vertoonde. Men hield bet or voor, dat
de ziekte daar, door rundvee uit de hoogere ftreken van
Duitschland, was aangebragt.
Ook in ons land fchijnt alreeds eenigen tijd de d usgenoem .
d e Tongziekte in onderfcheidene provinfien to hebben geheerscht . Sedert eenige weken heeft deze ziekte zich in verfchillende gedeelten van Noordholland, insgelijks zeer fnel
voortgeplant ; zoodat nu reeds verfcheidene duizenden runderen, behalve nog de fchapen en varkens, dit ongemak hebben gehad .
Hoezeer natuurlijk, zoowel om bet fchadelijke en onaan_
gename, als van wege ongewoonte en onkunde betrekkelijk
deze zonderlinge ziekte, aanvankelijk de vrees voor dezelve
inderdaad niet gering was , zoo blijkt evenwel , dat dit ongemak nu niet meer diezelfde ongerustheid inboezemt . De flerfgevallen toch , die men wil , dat op rekening der Tongziekte
gefleld moeten warden, zijn waarlijk hoogst zeldzaam ; en
lette men genoeg op velerhande bijkomende omftandigheden,
dan zou dit getal oflgetwijfeld nog minder wezen .
Dat bet Mondzeer, even als de Tongblaar, bet vermogen
of de eigenfchap bezit, om zich door befmetting bij gelijkfoortige dieren voort to planten, is wel aan geen twijfel meer
onderhevig . Met dat al zal men bet even min kunnen ontkennen, dat er zeer vele runderen door de ziekte zijn aangetast geworden, zonder evenwel voorafgaande befmetting to
kunnen vooronderitellen . Wat men evenwel als de meest
waarfchijnlijke oorzaak dezer ziekte hebbe to aehten , fchijnt
wel niet zeer gemakkelijk to kunnen worden aangewezen ;
terwijl de aard of hot wezen der ziekte zelve misfchien voor
velen ook nog wel veel raadfelachtigs zal blijven opleveren .
Zoodra bet Mondzeer bij bet rund tot zekere hoogte is
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gekomen , loopt bet nog wet , even als de anderen , de weide
op en neder, at fnuffelende met den kop Tangs den grond de
beweging makende alsof bet nog graasde ; bet vat nu en dan
nog wet eenig lang gras , hetwelk door eene tegennatuurlijke
beweging van den kop words afgerukt, doch 't welk bet at
fpoedig weder laat vallen . Er vloeit nu aanhoudend een
flijmachtig vocht nit den mond, terwijl zich eene groenachtige dikke floffe door den neus ontlast . De melk vermindert .
Bij nader onderzoek vindt men de tong en bet binnenfle des
monds eenigzins opgezwollen en als met blaren bezet ; at
fpoedig wordt de huid der tong en van den mond los, en
valt bij gedeelten af. Een flinkend vocht, hetwelk zich onder de huid had opgehoopt, vloeit nu, to gelijk met bet
flijmachtig fpeekfel, uit den mond ; door denzelven van tijd
tot tijd met een mengfel van honig, azijn en zout to fpoelen,
of liever to befprengen , bevordert men grootelijks de ontlasting van dat fcherpe vocht . Terwijl tong en mond door
blaren en ontvelling zeer pijnlijk zijn aangedaan, moet men
bet lijdende dier, 't welk overigens vrij gezond is en den
eetlust zeer goed blijft behouden, de noodige huip en bij .
(land Wet onchouden . Men voedere hetzelve met gras, lijnkoeken, roggebrood, of meelbeflag, hetwelk men alles, bij
kleine hoeveelheden, tot achter in den mond brengt . Er is
diensvolgens veel moeite en oppasfen aan, en er wordt zeer
veel geduld en oplettendheid vereischt, om den beescen de
behoorlijke verzorging to doen toekomen ; maar bet is dan
ook niet minder waar, dat die moeite en aangewende vlijt,
die kosten en opoffering van tijd, aan bijvoeder en huip beReed, niet onbeloond blijft . Hoe beter toch men bet lijdende beest verzorgt en bet noodige toedient, des to beter zal
bet deszelfs vleesch blijven behouden , en de melk zal alsdan
niet alleen in hoeveetheid , maar ook in hoedanigheid, zich
voordeelig onderfcheiden, zoodat men reeds daardoor zich
voor een gedeelte vindt fchadeloos gefteld ; terwiji men nog
bovendien voor zich bet genoegen fmaakt der overtuiging
van gehandeld to hebben overeenkomflig billijkheid en pligt,
en diensvolgens op zich coepasfelijk vindt de fpreuk van den
wijsften der Koningen : De regtvaardige ontferrnt zich over
zijn vee. En toch vindt men enkele veeeigenaars, die wreed
genoeg zijn, hunne door bet Mondzeer aangetaste runderen
geheel aan bun lot over to laten ; terwijl weder anderen,
under allerlei voorwendfelen, de behoorlijke verzorging en
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appasfing grootendeels verzuimen. De meesten intusfchen
kennen bun belang to wdl en achten bun vee to zeer, dan
dat zij bet van zich zouden kunnen verkrijgen, hetzelve de
noodige huip en onderateuning to weigeren .
Hetgeen fommigen omtrent de nadeelige eigenfchappen der
melk van zoodanige aan Tongziekte lijdende kocijen meenen
to hebben opgemerkc, en hetwelk men in enkele dagbladen
en gefchriften vindt medegedeeld, berust, mijns inziens,
goeddeels op vooroordeei of vooringenomenheid tegen dezelve. Wij willen hiermede niet loochenen, dat er gevallen
plants hebben, waarin de melk van mondzeere koeijen niet
gefchikt werd bevonden, om er goede kaas en boter van to
waken , veelmin willen wij dezelve tot dadelijk gebruik gebezigd hebben . Maar deze gevallen komen niet zeer dikwijls
voor, en kunnen this niet als van algemeene toepasfing worden befchouwd . Bovendien ligt deze melkontaarding, wat
derzelver oorzaak betreft, ongetwijfeld meet in bijkomende
omftandigheden, dan wel in de eigenlijke Tongziekte zelve .
Immers kan ilechte verzorging, gemeen voeder, plaatfelijke
beletfelen, of ziekelijke gefteldheid der melkaffcheidingswerktuigen, zeer veel bijdragen tot die flechte hoedanigheid der
melk, althans zekere voorbefchiktheid bij bet diet daartoe
ontwlkkelen. Den opmerkzamen eigenaar van zulk vee valt
natuurlijk de min deugdelijke gefteldheld dier melk of zeer
fpoedig in bet oog , vermits zulks gemakkelijk aan dezelve
zigtbaar is ; hij zal voorzeker geen oogenblik aarzelen, die
weinige bedorven melk van de overige of to zonderen en ge .
heel buiten gebruik to ftellen, dewijl bij zeer wei begrijpt,
dot bet tegendeel hem voorzeker veel meet fchade dan voordeel zou aanbrengen . Want dat de melk van enkele aan bet
Mondzeer lijdende koeijen, bijaldien dezelve in groote hoeveelheid zoo versch van de hoe, of nog laauw, genuttigd
words, bet vermogen bezit, om ook bij den mensch eenigermate gelijkende verfchijnfelen op de tong to verwekken, is
wel mogelijk. Koud geworden, zoude 1k achten, dat bet
befmettend vermogen to gelijk met de dierlijke warmte vet •
vlogen is . Voorzigtigheid en kieschheid beide vorderen echcer bet wegdoen van dusdanige melk .
Te gelijk met bet Mondzeer vercoonen er zich bij vele
melkgevende koeijen insgelijks blaren aan deu uijer, of wel
inzonderheid aan de fpenen, waarop fpoedig outvelling volgt .
Veelal eenige dagen, of foms weken, na de volkomene
MENGELW. 1839 . NO. 15 .
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herftelling van bet Mondzeer, worden fommige koeijen nog
door bet Klaauwzeer gekweld ; een ongemak, waaraan en .
kele dikwijls geruimen tijd kunnen Iijden . Of men bet Klaauwzeer als eene verplaatfing der ziekceftof, dan wet als door
ddne en dezelfde oorzaak als bet Mondzeer voortgebragt
hebbe to befchouwen, zal ik onbeflist laten . Alleen wit ik
er dit van gezegd hebben, dat bet Klaauwzeer, zoo als bet
thans bij vele koeijen en fchapen wordt waargenomen, zoo
bet mij voorkomt, minder als befmetting, dan wet door ge .
meenfchappplijke oorzaak ontilaande kan worden aangemerkt .
Ook de fchapen en varkens zijn aan bet Mondzeer onderbevig, maar inzonderheid bepaalt zich de ziekte bij deze
dieren meer tot de pooten . Hoezeer ook de tong en bet binnenfte van den mond ontvelt, kunnen zij zich daarom nog at
behelpen ; maar bet is treurig, to zien , hoe gebrekkig en
moeijelijk zij zich bewegen : bet opflaan en loopen is hun
fchier ondoenlijk ; hunne pooten zijn dikwijis zoo pijnlijk en
onbuigzaam, dat zij dezelve naauwelijks kunnen bewegen .
Bij paarden heeft men tot dusverre bier flechts enkele malen bet Mondzeer waargenomen . Bij dezen ging zulks ook
met flramheid der ledematen vergezeld .
Sommigen willen, dat koeijen, die eenmaal de Tongziekte
hebben gehad , voor Been' tweeden aanval meer vatbaar zijn ;
velen evenwel betwijfelen zulks ; terwiji weder anderen voorbeelden ten bewijze aanvoeren, waaruit her ten klaarfie zou
blijken, dat er werkelijk runderen zijn, die reeds meer dan
eenmaal deze ziekte hebben ondergaan . Ik voor mij betwijfei
nag altijd de waarheid en echtheid dier bewijzen, hoezeer
daarom geenszins de onmogelijkheid der zaak bewerende .
Het zoude inderdaad geene onbelangrijke zaak zijn, hierom .
trent nader onderzoek to doen, ten einde alien twijfel to
doen ophouden .
Beem/ler, 18 Oct. 1839.

J.

B O U M A N.

IETS EELANGRIJKS RAKENDE DE KOEPOK-INENTING .

Een Arts to Ailesbury,, de Heer C EEL E Y , heeft bewezen,
dat menfchen- en koepokken denzelfden oorfprong hebben,
naardien koepokken bet refultaat van der koe medegedeelde
menfchenpokken zijn . Dr. C E E L E Y entte koeijen met kin-

LETS OVER DE KOEPOK-1NENTING .

767

derpokfloffe in, en her daardoor voortgebragte blaasje had
de volkomenfle gelijkheid met de koepok . Ten einde daaromtrent beflisfende overtuiging to erlangen, entte hij nu wederom kinderen met deze aan dusdanig ingeente koe ont_
leende floffe in, en bet gevolg daarvan was een fchoon en
echt koepokblaasje . Die kinderen werden vervolgens son de
inenting der menfchenpokken onderworpen ; en her bleek,
dat zij door de vroegere inenting voor die kwaal geheel onvatbaar waren . Sedert werden achtervolgens 25 inentingen
met deze nieuwe ftoffe, welke men in waarheid variola vaccina noemen kan, volbragt, die alle de meest gerustttellende
blaasjes opleverden . Ook to Bristol werd zulks met hetzelfde gnede gevolg verrigt . -- Deze ontdekklng is, in zeker
opzigt, van overgroot aanbelang . Dikwijls toch vertoonen
zkch de kinderpokken in fireken, waar geen koepokilofffe to
bekomen is. Men behoeft dan' nu flechts eene koe met menfehenpoktloffe in to enten, en her voor bet menfchelijk ligchaam zoo verderfelijk gif verkeert in eene weldadige, voor
de verfchrikkelijke kwaal beveiligende vloeiftoffe .
DRIE AVONDEN.

(hervolg on flat van I1. 727. )
Ill .

Het was avond . Her flaauwe licht eener aan bet gewelf
hangende lamp verfpreidde zijn fchijnfel door een kleIn vierkant vertrek, weiks naakte, bier en dear met opfchriften
bedekte muren, welks hoog geplaatst, van flerke krulstraIii:n voorziene venfler, de dikke eiken-, met geweldige ijzerplaten beflagen deur, geenen twijfel omtrent deszelfs treurige
beflemming overlieten . Eene foort van brits, met een' flroozak vol gaten en eene grove wollen deken bedekt, eene ruw
getimmerde tafel, volkomen bij bet overige pasfende, op
dezelve, nevens eene waterkruik zonder handvat, een opengeflagen Bijbel , een bankje tot zitplaats , ziedaar de eenige
voorwerpen, welke de bewoner van dit jammerlijk verblijf
tot zijn gebrulk bezat . Her voorkomen van then bewoner,
de vermagerde trekken van zijn bleek gelaat, hetwelk hij van
tijd tot tijd in de handen verborg, zijne geheele bonding,
waarin zich de hoogfle trap van troostelooze wanhoop, van
Eee 2
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matte moedeioosheid vertoonde, konden noodwendig niet anders dan den treurigen indruk vermeerderen, welken ieder,
die hier binnentrad , gevoelen moest . Het doffe , uitgedoofde
oog, flechts nu en dan door een' ftraal verlevendigd, die,
men kon niet regt zeggen of woede of vertwijfeling to kennen gaf ; bet kale, hooge voorhoofd, op hetwelk enkele
lokken van bet zwarte, doch reeds naar bet grijze neigende
haar zich vertoonden ; eene tint, anders flechts aan hoogen
ouderdom eigen, maar welke misfchien zorgen, misfchien
buitenfpordgheden den eersc achtendertigjarigen man op bet
gelaat gedrukc badden ; de verwinderde , ongehavende baard ,
eindelijk, gaven aan geheel de gedaante iets affchrikkends,
offchoon men in bet oog zelf en in de, wel is waar thans
gedrukte , houding een zeker iets , een je ne fais quoi ontdekte, hetgeen den fatfoenlijken man, die uit hoogeren ftand,
in dezen laagften menfchelijken ftaat verzonken was , niet liet
miskennen . Nu en dan itreek de gevangene zich met de hand
over de oogen, wierp verwonderde biikken rondom zich been,
en dan, wanneer dezelve op de ijzeren Raven van zijn tralievenfter en op de overige blijken van zijnen droevigen toeftand vielen , betastte hij zich , als 't ware om to onderzoeken, of hij werkelijk wakker was, dan of hij flechts door
de fchrikbeelden van eenen benaauwenden droom gekweld
werd . En inderdaad, wel mogt hij het voor eenen droom
houden, gelijk ook ieder, die hem vroeger gekend, ja hem
flechts gezien of van hem gehoord had, de wezenlijkheid van
zulk eene wisfeling in twijfel moest trekken . Want wie Loch
zou in dezen man, met zijn bleek, vermagerd gezigt, met
den itrakken, wanhopigen blik, met bet wild verwarde haar,
in de meer dan armelijke kleeding, den fchitterenden, eleganten LOUIS D E F O L A N G E S gezocht hebben ; F O L A NG E s , de bloem , de kroon der modeheeren , den bezitter van
een aanzienlijk vermogen, den gemaal van eene der beminnenswaardigtte vrouwen nit Parijs, den vorst aller bass en
foirces ? Wie ZOU F 0 L A N G E S hier zoeken, wanneer men
de treurige katastrophe niet kenoe, die hem herwaarts verplaatst had? Door de listige U L C H E S I N I bijna geheel geruineerd, zag hij bet weinige, dat hem overbleef, van dag
tot dag verfmelten . Hij poogde door allerlei fpeculatien, die
niet altijd binnen de grenzen bleven van hetgeen de wet veroorloofde, zich to redden, en zijnen zoo zorgelijken coeftand
to verbeteren . Werkelijk was bet hem gelukt . niet alleen
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nog een tijdlang bet hoofd boven to houden ; maar zelfs
toen hij , daar de fehandelijke U L c x E S I N I, zoodra zij van
zijne verachterde omftandigheden onderrigt was, hem verlaten
had, om met een' rijken Mexikaan, then zij to Rome had
leeren kennen, naar zijn vaderland to vertrekken, to Parijs
teruggekeerd was, kon men hem, nadat hij zijne fchulden
betaald had, niets anders to last leggen, dan voortgezette
ligtzinnigheid, hernieuwde verkwisting, beide ondeugden,
welke in die werelditad zoo zeer aan de orde van den dag
zijn, dat zij bijna ophouden als ondeugden befchouwd to
worden . Maar tot zijn arbeiden in den duister, tot zijn visfchen in troebel water had hij handlangers , medepligtigen
noodig . In den perfoon van zekeren A R N A U L D , een dier
wezens, welker leven en middel van beflaan voor degenen,
die hen omringen, fteeds een onoplosbaar raadfel blijven,
had hij een' waardigen deelnemer gevonden, en hem , onder
den titel van zijnen fecretaris, bij zich in huis gebragc . In
de borst van dezen fielt , anders flechts een poet der laagfte
dierlijke begeerten , wekten E M I L I A'S , wel is waar eenigzins verwelkte, maar toen nog steeds aantrekkelijke bekoorlijkheden welhaast eene geweldige drift . De verklaringen ,
welke hij waagde, werden met verachting en verontwaardiging afgewezen , en alleen omdat zij de gevolgen van zulk
eene openbaarmaking vreesde, onthield E M I L I A zich , de
hem gedane bedreiging to vervullen, dat zij zich over de
ondergane beleediging bij haren echtgenoot beklagen zou .
Binnen kort echter had A R N A U L D den Heer D E F 0 L A NG E s zoo zeer van hem afhankelijk gemaakt, dat hij dacht
to kunnen wagen, hemzelven zijne liefde voor deszelfs vrouw
to ontdekken, en hem daaromtrent de onteerendfte voorflagen
to doen . Hoe diep gezonken L o U I S ook was, glom in hem
nog eene vonk van beter gevoel, eene herinnering aan zijnen
vroegeren land en aan de begrippen van eer, welke zelfs
den genen, die dezelve dagelijks met voeten treedr, nog bijblijven . Hij verwierp den aandrang van den fchurk met toorn
en afgrijzen .
Er volgde een geweldige twist . A R N A U L D dreigde alles
to ontdekken ; hetgeen hij ook veilig doen kon, daar hij
Reeds zorg gedragen had zoodanig to handelen, dat alle verantwoordelijkheid op L o u I s alleen terugviel. Woord lokte
wederwoord ; de gemoederen werden gedurig fterker verhit .
L o u i s , door toorn , angst en wanhoop geflingerd , zichzel .
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ven naauwelijks meer meester, en nog daarenboven door de
fmaadredenen van A R N A U L D, welke deze hem met koelbloedigen hoon toeduwde, in eene woede gebragt, die bijna
aan krankzinnigheid grensde, grijpt naar een op de tafel naast
hens liggend mes, hoot toe, en A R N A U L D zwemt in zijn bloed .
Het gedruisch van den twist had de buren opmerkzaam gemaakt ; zij fchoten toe ; LOUIS fcheen bet gebruik zijner
zinnen verloren to hebben . Men haalde geneeskundige hulp
voor den gekwetfte . Vergeefs ! Hij had nog ilechts zoo
veel tijd, om de vragen der toegefnelde geregcsperfonen to
beancwoorden . Dic deed hij op eene wijs, dat Louis daar.
door in verdenking moest geraken, hem gedood to hebben,
om bet menigvuldige bedrog en de zwendelarijen, welke zij
to zamen gepleegd hadden, to verheimelijken . Toen ftierf
hij ; een dood, zijn ]even waardig, dat dus met eene logen
beflocen werd . Louis werd in hechtenis genomen . Zijn
geding was kort . Het vonnis des doods werd tegen hem
geveld, en door den Koning niet verzacht, omdat de federt
eenigen tijd gedurig weder voorkomende gevallen va<n foortgelijken card een affchrikkend voorbeeld vorderden . De
avond , waarop wij den lezer de gevangenis van L o u I S
hebben binnengeleid, was die, welke den dag voorafging,
die tot de uitvoering van bet vonnis beftemd was .
In den kerker heerschte de diepfte itilce, llechts nu en
dan afgebroken door den tred van den fchildwacht in den
gang, waarop die uitkwam . Nog Heeds bleef LOUIS in
den flaat van diepe fmart verzonken , waarin hij zich reeds
verfcheidene uren lang gedompeld vond . Een voor een trokken zijne levensdagen in zijnen geest voorbij, - een leven,
welks bloefems zoo veel beloofden , en dat thans geene
vrucht zou dragen, daar de biji der guillotine beftemd was,
hetzelve nog in den bloeitijd to vernietigen . Niet alleen bet
denkbeeld van den volgenden dag en bet fchrikkelijke oogenblik, hetwelk hem wachcte, vervulden hem met ijzing, maar
ook de folterende overtuiging, tot welke hij nu gekomen
was, dat hij zijn levensgeluk, en veelligt zijne toekomende
zaligheid, aan herfenfchimmen bad opgeofferd . Uit deze benaauwende gedachte werd hij door geruisch aan zijne deur
gewekt . Schreden naderden dezelve ; de fleutels rammelden ;
de deur ging open, en, verzeld door den cipier, trad eene
in bet zwart gekleede, in eenen fluijer gehulde vrouw binnen . Offchoon deze laatfte omflandigheid L O U I S belette
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haar aangezigt to zien, zeide hem een onbedrlegelljk gevoel,
dat hij zich tegenover diegene beyond, die van hem bet geInk hears levens had verwacht, hetwelk hij haar met de
duurfte eeden had beloofd, en die in hem niets anders gevonden had, dan den veroorzaker barer bitterfte tranen, ha .
rer hartverfcheurendfte fmart .
E M I L I A fcheen kaim en bedaard . Verdriet, langdarig
hartzeer hadden hare gelaatstrekken ontlield ; in den bloei
barer jaren fcheen zij als door ouderdom nedrgebogen ; lijden
was de verwoestingen van den tijd vooruitgeloopen . Zij beminde , gelijk zij waande , haren Lo u I s niet meer . Zij had
leeren itlzien, dat blinde hartstogt bet voorwerp niet mag
aanduiden, naar hetwelk bet onervaren hart der jonge maagd
behoort been to neigen , en menigmaal had zij met bittere
tranen beweend , dat zij bet koele maar veritandige oordeel
haars vaders verfmaad had . Zij voelde , dat ware liefde to
zeer de tweelingzuscer der achting is, dan dat de eerfte zonder de laatfte zou kunnen beftaan . Het was duo, zoo zij
meende, geene liefde, die haar herwaarts voerde ; bet was
de heilige, hear door de hoedanigheid van echcgenoote op .
gelegde pligt, om den genen, then zij Karen gade genoemd,
over wien zicb, met haar vereenigd, de zegeneuoe handen
van vader en moeder opgeheven hadden, zijne laatlte oogen .
blikken , zoo veel in haar vermogen was, to veriigten . Zij
dacht, dat bare vergiffenis hem met de hoop op eene andere,
verhevener vergiffenis nit dit leven zou keen feheiden . Ware
zij moeder gebleven, zij zou zulk eenen flap misfehien niet
,ondernomen hebben, alchans niet, zoo zij here krachten
daartoe ontoereikend geachc had, want bij zulk eeden echrgenoot zouden baar de moederpligcen bet meest gegolden
hebben . Nu echter ftond zij alleen, en haar befluit was genomen. Maar toen zij hem, eertijds zoo bloeijend en zoo
fchitterend, in den toeftand der dieptte menfchelijke ellende
en hulpeloosheid voor zich zag, braken alle hare voornemens
van bedaardheid, en laid fnikkende vies zij hem om den
hats . Lang bielden de echtgenooten elkander zwijgend in de
armen. Eindelijk wierp L o U I s zich aan E M I L I A's voetea .
,, Vergiffenis ! o, vergiffenis !" riep hij . E M I L I A was niet
in flaac hem to antwoorden . Liefderijk trok zij hem aan
haren zwoegenden boezem . En deze, meer dan met woorden hem coegefprokene vergiffenis, deed hem zoo wel, dat
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hij voor de eerfle maal weder tranen vond , tranen, die aan
zijn geprangd hart verligting verfchaften .
„ 0, Engel nit den Hemel1" riep hij onder bet ilorten
Bier tranen ; „ verdien ik mijn lot dan niet reeds duizend .
maal, daar ik u bet geluk van uw leven, dat gij zoo zeer
verdiendet, ontflolen heb ?"
Slechts door haar fnikken kon E M I L I A antwoorden .
Plotfeling bezielde haar een nieuw denkbeeld , bet denkbeeld
om haren man ce redden , door met hem van kleederen to
wisfelen, en hem op deze wijs, onder beguniliging van de
halve duisternis, die in den gang heerschte, to doen ontko .
men . Met weinige woorden ontwikkelde zij hem haar plan ;
maar gebeden, tranen, niets was in flaat, hem daarin to
doen bewilligen. „ Neen I" fprak hij , „ neen , mijne E M IL I A ! ik herken hierin nogmaals uwe hemelfche goedheid ,
die sues vergeven en vergeten heeft ; maar neen I geloof mij,
de eenzaamheid heeft mij cot nadeaken over mijzelven gebragt . 0, ik heb mij ontleed, doortast tot in mijn binnenfie, en niet met bet bedriegelijk glas der zelfverblinding,
neen ! met den fcherpzienden blik der door ondervinding,
lijden , eenzaamheid en overpeinzing verkregene zelfkennis
heb ik bet befchouwd . Waartoe zou ik op de wereld langer
verwijlen? Niet, dat ik geene liefde tot bet leven gevoel,
die alien menfchen eigen is ; maar, waarheen zou ik mij kee.
ren? En dan, wie weec, of mijn temperament Wet weder
de overhand zou krijgen, of de tijd, die mij zoo menige bit.
tere ondervinding deed vergeten, mij niet ook deze, in bet
oogenblik der verzoeking, uit bet geheugen zou wisfchen?
Wie weet
Het binnentreden van den cipier brak bier zijne rede af.
De tijd, bij de wet tot E M I L I A's bezoek veroorloofd, was
verfreken . De echtgenooten moesten fchelden . Dit tooneel
to fchilderen, hiertoe is de pen to zwak ; bet moet gedacht,
bet moet gevoeld worden . Gelukkig de lezer, wien bet
noodlot niec met eene zoo harde vuist heefc aangegrepen,
dat hij er zich een denkbeeld van kan maken ; doch die zulks
kan, zal met mij twijfelen, wie van beide de gaden in dit
oogenblik meer to beklagen was, hij die flerven, of zij die
hem overleven moest .
Den volgenden morgen was eene onoverzienbare menigte
zaamge(troomd, om de uitvoering van bet doodvonnis bij ce
wonen , de belle des yolks , die in dit tooneel geen affchrik-
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kend voorbeeld zocht, gefchikt om van bet kwaad terug to
houden, maar alleen een fchouwfpel, om de nieuwsgierigheid
to bevredigen . Geheel bet drama werd dan ook in deszelfs
bekende, bloedige aantrekkelijkheid afgefpeeld ; bet hoofd
van L o u r s viel onder de bij1.
Zes weken daarna Ins men, op een' eenvoudigen grafiteen
van bet kerkhof van Pere la Chaife, dit opfchrift
Hier rust E M I L I A D E N E R A C . Vrede zij bare asfcbe !
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R 1 T z bad zijne ftudiejaren met ingefpannhn vlijt ten
einde gebragc ; hij was der geneeskunde van harte toegedaan,
en had elk geneeskundig onderzoek, waaraan zich de jonge
Arts, aan bet einde van de akademifche loopbaan gekomen,
moet onderwerpen, glansrijk doorgeitaan . Het was dus ook
vooruit to zien, dat M OR I T z niet minder fchicterend al die
zwarigheden zoude to boven komen, die aan bet leven van
een practisch geneesheer verbonden zijn ; terwiji hij, bij en
boven dat alles , in bet lot der menschheid bet hoogfte be.
lang ftelde.
Een jong practisch geneesheer is een der ongelukkigite
wezens . Hij voelt in zijn binnenfle bet gewigt zijner godde .
lijke roeping ; hij voelt, bij bet veelvuldig gemis aan kennis,
dat zijn geest niet ledig is gebleven, en words door den vurigiten lust aangefpoord om zijn werkzaam leven in to treden,
om to helpen en to genezen ; hij heeft vertrouwen op zich .
zelven, doch bet ontbreekc hem aan vertrouwen van anderen .
De menfchen willen flechcs door eenen bekenden Arcs ge .
nezen of niet genezen worden, en bedenken zelden, dat tot
bekend worden Loch de gelegenheid behoort.
Menig jonge Arts is aan bet ziekbed oplettender, bedacht .
zamer en zorgvuldiger, dan menig oude, die, de fleur volgende, gewoonte voor ervaring, een fpoedig oordeel voor
een geoefend ziekteoog gelden Isat .
Eindelijk zet zich dan znlk eeu jong Doctor, als hij zich
inn oude en nieuwe werken en tijdfchrifcen moe heeft gele-
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zen, waarblj bij angttig naar elk gedrulsch luistert, dat can
zijne deur hem welligt tot eenen hulpoehoevende zoude konnen roepen, na lang en vergeefsch wachcen voor zijn venfter
neer, en ziet den eenen Doctor na den anderen onder hetzelve voorbijgaan, of vele oude eerwaardige gebieders over
dood en leven in de rijke equipagien over de Jftraat lungs
zijne woning rollen .
De aan her venfter gezeten Doctor denkt in dien oogenblik
noch aan de rljke inkomften zijner Collegen, noch aan de
veelbeteekenende betrekking, die menig Arts, als geneesheer
van rijken en aanzienlijken , bekleedt ; maar benijdt ze om
den kranken daglooner, wien hij gaarne zes maal daags zoude
willen bezoeken, wanneer hij hem gekozen bad om zijn Doctor to zijn .
Zoo ging bet M O R I T z . Reeds vier weken was hij gepromoveerd en in zijne betrekking beeedigd ; vier weken
prijkte reeds san den post van zijne dear bet helder blinkend
naamplaatje met de uitkomende fevers : M O R I T Z, Doctor
in de Cenees-, Heel- en Yroedkunde, en naasc hetzelve de
fehitterende glad gepolijste koperen fchelknop ; en a nog had
niemand op deze veelbeteekenende wooraen acht geflagen ;
nog was de fchelknop Met door eene angftige hand des daags
of des nachts in beweging gebragt geworden .
De klok had op den negenentwintigtten dag van zijne doctorate loopbaan den tire des avonds geflagen, en geen bezoek
noodzaakte hem nit to gaan, toen M O R I T Z ZICh verdrietig
to bed legde , met G A R V E's Opmerkingen over bet Geduld en
Z I M M E R M A N N'S voortreffelijk week, ever de Ervaring,
op zijn bedtafeltje nevens zich ; in weiee boeken hij bij afwisfeling 1as . Hij dacht aa, hoe fang hij nog geduld zoude
moeten hebben , eer hij tot de ervaring van Z 1"M M E R M A N N
zoude geraakt zijn, die eens in eene maand vierhonderdconfultatiebrieven ce beantwoorden had en de geneesheer van
bijna alle Dulefche grooten was ; en wierp eindelijk geduld
en ervaring van zich, in de hoop van to zutien inflapen .
Her wilde hem, in zijne moedelooze ftemming, niet (poedig gelukken . Eindelijk viel hij in fluimering, en-- was bet
waarheid of bedrog ? - lung dacht M 0 R I T Z er niet over
na - hij had aan de bel hooren ringelen, en was met een'
fprong uir bet bed en aan her venfter, waarnic verfcheidene
rulten rinkelend naar beneden vielen, door de krachc, waarmede hij bet bad opengeftooteu . Mast ach I er ftond niemand
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beneden ; flechts in de verse vernam hij bet fpottend gelach
van eenige ruwe knapen, die er zich eene aardigbeid van
gemaakt hadden, de deurfcbel zoo heftig ce doen kiinken .
Het venfer werd weder toegecrokken ; de togt drong on
d door de gebrokene glasruiten ter kamer in ; Mo.
gehinderd
RITZ ging, gelijk een filozoof, met afgemetene pasfen we .
der near zijn bed, zich bezig houdende met eenige overdenkingen over - teleurgefkeide verwachtingen .
Op nieuw begon M O R P H E U S zijne oogleden toe to drnkken, en naauwelijks had hij eenige van zijne maanbollen over
hem uitgeflrooid, of - daar words op nieuw aan de bet ge.
trokken.. Nu fond de jonge Doctor met al de waardigheld
op, die eenen Arts betaamt . Word ik weder bedrogen? dacht
hij mistrooscig . Doch or werd op nieuw gebeld. - Hot
1k wil mij Loch niet weder lacen uitlagchen ! - Hij drong
zich tegen de venferfijlen aan, en zag van ter zijde af,
zonder opgemerkt to kunnen worden, door de gebrokene
glasruiten . Hij befpeurde een' frooboed, die zich, door de
mean romantisch verlicht, voor zijne huisdeur op en near
bewoog . Nu was op hetzelfde oogenblik bet venfer ook
opengedaan .
„ Lieve Heer Doctor!" fluisterde eene fmeekende vrouwefem van beneden hem toe, „ neem mij Met kwalijk, dat
ik u zoo laat .iastig val."
„ Volftrekt niet, mijn kind! Moet ik met u medegaan?
Ik ben oogenblikkelijk bij u ."
„ Ach neen, Heer Doctor! Ik ben de kamenier van de
Gravin, die bier mede in huis woont ; ik heb met mijn' be_
minde, den Kamerhuzaar O L R E W S K Y, enkliwadg
ling gedaan , en wij hebben bet, bij bet fchoone weder, zoo
als bet, gelijk gij weet, met gelieven gnat, nu wat last
doen worden . Nu heb ik de vrijheid genomen, bij u aan to
bellen, om u to bidden, mij den fleutel van de deur near
beneden to willen werpen ; ik zal hem u morgen in dank
vroegtijdig terug bezorgen ."
De Doctor kon van fpijt geen woodd uicen, haalde den
buisfleutel, wierp hem near beneden, zoodat hij op den froo .
hoed der nachtwandelende kamenier vrij onzacht nearkwam,
deed bet venfer weder digs, en leide zich to bed .
Nu fcheen het met flapen geheel gedaan to zijn ; hij wen .
telde zich om en om, dacht aan de ziektegevallen, wearover hij in de nieuwfe geneeskundige journalen gelezen had ;
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doch niets hielp ; hij flak her licht weder aan , las op nieuw
over geduld en ervaring ; doch de geest dezer werken had
op hem geen invloed, en welk werk hij ook in handen nam,
geen was in flair, hem weder to doen influimeren . Nu blies
hij her licht dus maar uit, en lelde zich op zijn hoofdkusfen
neder . Daar -- o kwelgeest in den nacht 1 - daar words
bij vernieuwing gebeld ; doch bet was nu zoo zacht, alsof
eene bevende en vreesachtige hand daaraan had getrokken .
Wonen er dan nog meer met de liefde en de maan dweepende kameniers in dit huts ? - dit was zijne eerfte gedachte.
Zijne tweede : her kon toch mogelijk zijn, dat eindelijk her
lot en een zieke zich zijner erbarmd hadden . Voor eene
derde gedachte had hij den tijd niet - hij was reeds nit her
bed en aan her vender .
Wedr zag bij eene vrouwelijke gedaante onder her venfler flaan.
• War wilt gij ?"
• Woont bier niet een Doctor?"
• Om u to dienen ."
„ Wees zoo goed en ga met mij mede 1 Mine moeder
lijdt aan de hevigfle kramppijnen ."
Medegaan - hevige kramppijnen - deze woorden electrifeerden onzen Arts .
• Dadelijk I dadelijk !" riep hij , en hij zou binnen eene
minuut aangekleed zijn geweest, ware ook bier de overijling
Wet de moeder der verwarring geworden . Daardoor trok hij
de regter lairs aan den linker voet ; daardoor deed hij zijn
vest met de voorpanden naar achreren aan ; daardoor verzuimde hij andere kleinigheden , en toen hij eindelijk naar
zijn' hoed tastte , greep hij in de haast eenen fchedel, die
hem, door her flaauwe maanlicht befchenen, grijnzend aan .
daarde . Wrevelig zette hij bet beenig hoofd nedr, en liep
zonder hoed naar beneden . Hij vloog de trappen af ; reeds
fond hij aan de deur, reeds had hij den knop gegrepen en
drukte aan denzelven, toen hem Inviel, dat de deur gefloten,
en de fleutel van her hula in banden van de met de liefde en
de maan dweepende kamenier gebleven was .
De Doctor was buiten zichzelven .
,, 0 noodlot1 0 geluks- en ongeluksnacht!" riep hij nit .
Gelijk s I M s o N aan de pijlers van bet gebouw der Philiflijnen, zoo rukte hij aan de deur ; maar bet ijzeren floc
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knarfle flechts , alsof bet fpotte met zijne vergeefs aangewende poging.
„ Kom Loch fpoedig, Heer Doctor l Heb medelijden ;
haast u!" Zoo jammerde luid de teedere flem, terwijl hem
bet hart van medegevoel brak, en altijd knarfle en kraakte
de deur, zonder to willen opengaan .
Na lange en vruchtelooze pogingen zag hij dan Loch ein .
delijk in, dat men met bet hoofd niet door den muur kon
loopen, en hem niets anders overbleef, dan . bet flaapvercrek
van de kamenier op to zoeken, ten einde van haar zijnen
huisfleutel terug to vragen.
Het huis , waarin hij woonde, had drie verdiepingen, die
alien bewoond waren . Op iedere verdieping was eene r ;i van
deuren . Uit deze moest hij die zoeken, waarachter bet kamermeisje, dat hij als eene kwade Schikgodin befchouwde,
van de main en de liefde droomde .
Hyglea, ontferm u over uwen zoon, en leid hem op bet
rcgte pad!
Hij kiom de trappen weder op, ging langs de muren zachtkens been, bevreesd voor nog ergere tooneelen, en begon
met aan de eerfle deur de beste , eerst zacht , vervolgens al
harder en harder, to kioppen . Niemand deed zich hooren.
Hij legde bet oor aan bet fleutelgat ; alles was binnen fill .
Eindelijk vat hij den knop, bet Plot gaat over, de deur fpringt
open, en bij zag in de kamer, waar hem van den grond,
door bet bleeke maanlicht befchenen, een fchedel aangrijnsde .
Welk een ongelukkig oponthoud 1 Hij had in zijne ver.
flrooijing zoo lang aan zijne eigene kamerdeur geklopt .
Vol fpijc liet hij de deur open, en tastte weder rond . In
bet eind kwam hij aan eene deur , door welke een zeer luid
hoesten hem in de ooren drong . Ziekelijke toetlanden hebben
voor den Arts altijd bijzondere aantrekkingskracht . M o .
RIT z klopte dan ook zachtkens aan deze deur .
Ben bond begon to blaffen, verfcheidene nit den tlaap ge .
wekte katten begonnen to maauwen, terwijl een hol en geweldig hoesten zich daaronder mengde .
,, Wie kiopt daar?" riep eene vrouweflem .
De Doctor flotterde van angst en verlegenheid : ,, Slaapc
ook in dit vertrek de kamenier van de Gravin ?"
Op nieuw bulderde een geweldig hoesten door de kamer,
en daartusfchen klonken de woorden : „ Wit onbefchaamde
waagt bet, om in den nacht bet flaapvertrek van mijue ka .
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menier to gaan opzoeken, en daarbij ftoutweg mij dan nog
to durven wekken? Wacht, ik zal u lichten, en mijnen
koetfier roepen, dat hij u den weg wijze I"
De Doctor poogde deze alles behalve beleefde en vleijende
toefpraak of to breken ; dan , hij was niet in ftaat , den woord
er to kunnen tusfchenvoegen .
Daar ktepren een paar pantoffets in de verte, en weldra
kwam van den boventrap de kamenier, die bet geiuid van de
genadige vrouw had gehoord, en meende, dat zij haar geroepen had .
• Dieveni dievent" riep bet meisje, toen zij den Doctor ;
aan de deur barer meesteresfe zag, en wilde de vlugt nemen .
De Doctor liep hair na, om haar de oorzaak van bet voorvat mede to deelen ; maar bet meisje fchreeuwde : „ Moord!
woord !"
Daar dondert van boven eene diepe basitem : ,, Wat is dat
dear beneden voor een getter? Wie maakt daar zulk eea
fpektakel ?"
„ J o H A N , kom of 1" riep de Gravin nit hare kamer .
„ Hij grijpt mij aan I" gilde de kamenier.
De Doctor was ten prooi san angst en woede .
• Hoor mij dan toch , in 's Hemets naam !" riep hij laid .
keels ; maar bet meisje fchreeuwde voort, en wilde niets van
hem booren .
Weldra hoorde hij vaste mannelijke voetitappen , die de
trappen opkwamen . Om niet in de ruwe vuisten der itaiknechts to vallen, liet hij bet beangtigde kamermeisje los,
en zocht een toevlugtsoord, dat bij dan ook gelukkig, door
de opengeblevene deur , in zijne eigene kamer vond . De deur
werd door hem op de zekerfie wijze gegrendeld .
De koetfier kwam beneden . ,, Wat is bier gaande?"
„ Ach I" fchreeuwde de kamenier, „ hij heeft mij aangegrepen!"
„ Hij wilde bij u zijn, onbefchaamde meid I" riep de Gravin . „ Gij hebt bet wel met hem afgefproken . "
„ Maar wie dan ?" vraagde de koetfier ; , er is niemand bier ."
• Hoe I Is hij weg? 0 Hemel ! misfchien eene geestverfchijning ! Ach , welligt de geest van mijn' zaligen rentmeester, die van verdriet geftorven is, omdat 1k hem den
zak bad gegeven . Ach 1 nu vervolgt hij mij ."
Nu trad de Doctor met licht nit zijne kamer . Daar hij
wel inzag, dat bet, bij de tragisch komifche wending der
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zaak, best ware, den fcbijn aan to nemen, alsof hij van
bet ganfche voorval niets wilt, zoo verwonderde hij zich
zeer over bet gebeurde, en vrdeg to gelijker tijd, in ftilte,
den fleutel van de kamenier terug, zich verheugende, dat
bet coeval hem eindelijk in flaat itelde dien to bekomen .
,, Den fleutel," fluisterde bet meisje, „ heb ik, Heer
Doctor, in dank weder aan den fHji van de deur opgehangen . "
De Doctor greep near den fleucel, en vloog naar beneden .
Haastig rukte hij de buisdeur open ; er was niemand . Hij
keek buiten, en zag, even voorbij zijne deur, eenen inzijne
buurt wonenden Coilega met een melsje, dat nog de woorden hooren deed : „ Ik heb mij daar aan de deur van dien
Doctor, die mij zoo onmeddoogend heeft laten wachten,
zoo lang opgehouden ; hoe zal mijne arme moeder zich toch
bevinden ?"
Zeer, zeer langzaam klom de Doctor de trappen weder
op, en verwenschte, in zijne mismoedigheid, alle kameniers,
de fchuldigen, die met de liefde en de maan dweepen, en
de onfchuldigen , die met de liefde en de maan Wet dweepen .
AAN DEN LANDMAN .

(*)

Ware ik meester in bet dichten,
Landman, ik bezong uw' lof ;
Maar, hoe ik de fnaren fpanne,
Altijd zijn baar toonen dof.
Doch, hoe kunstloos ook gezongen,
Gij , gij wraakt dat zingen niet
's Is een sandman, 't is een broeder,
Die u zijne zangen biedt .
Moog de fteed'ling u verachten,
Die uw zalig lot niet kent ;
Gun hem vrij zijn fchitt'rend ]even ;
Zijne vreugd ware uwe ellend'.
'k Spreek hier van den eed'len fteed'ling,
Van den braven rijke niet ;
(*) Voorgedragen in bet Department Westlandjche Dorpen der Maatfehappij Tot Nut van 't Rlgemsan.
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'k Spreek van hem, die met verfmading
Op den Landman nederziet.
Gun dien vrij zijn trotfche zalen ;
't Is geen goud, al wat er blinkt,
Weet, dat men nit gulden bekers
Niet de zoetfte teugen drinkt.
Gun hem vrij zijn rijke tafel,
Bal, Concert en danspartij ;
Hij is bij dien fchijn van vreugde
Zoo gelukkig niet als gij .
Gij ontwaakt bij 't eerfte fcheemren
Van het lieve morgenlicht ;
Hij fchuift voor de zonneftralen
Nog zijn bedgordijnen digt.
Gij vaugt bij het morgenkrielten
Vlijtig uwen arbeid aan,
En het is voor u haast middag,
Eer 't hem lust om op to ftaan .
Zie hem nit zijn flaapzaal treden
Waar't ontbijt reeds lang hem wacht ;
O , hoe dikwijls moet hij kiagen
Om een' flapeloozen nacht!
Gij hoort reeds, als hij nog fluimert,
In het vroege morgenuur,
Het gevederd zangkoor zingen
In den tempel der natuur.
O , hoe zoet is 't buitenleven I
Buiten leeft men naar zijn' wensch ,
Buiten heft zich 't hart naar boven ;
Buiten is men beter mensch .
Buiten ziet men meet Gods fchepping,
Hemelliefde en majesteit,
Leidt men een gernster leven,
Smaakt men aardfche zaligheid .
Schoon de zon in zomerdagen
U de bruine kaken fchroeit,
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Zie, hoe op der kind'ren wangen
't Blosje van gezondheid gloelti
Hoe veel fchooner zijn uw fchoonen!
Ja, ik heb bet meer gezeid,
Zoo ik nog eens rond mogt kusfen,
'k Zoende 't eersc een boerenmeid .
Woeden form- en hagelvlagen
Snerpend om uw dak van riet,
Bij een knappend vuur gezeten,
Ruilt gij met den needling niet.
0, hoe zoet is 't dan, to kouten
Met een gade en minnend kroost,
Dat de vreugd door vreugd verdubbeit,
En in tegenfpoed u troost 1
Of wanneer, bij hoogt1jd vieren ,
Eens de guile beker klinkt,
Vrij van dwang is 't, dat de landman
Dan de zoetfe teugen drinkt .
Neen, bet is geen fchijn van vriendfchap,
Dien gij dan elkander biedt ;
Neen, men kent in uwe kringen
Dat gekunfeld veinzen Diet .
'k Weet, dat menig halfgeleerde
U een' dommen kinkel noemt ;
Maar ik weet ook, dat de wijze
Dikwerf uw befchaving roemt.
Waar men naar vereedling freve,
Gij ook flaat de hand ineen ;
Gij ook helpt dan medewerken
Tot bet nut van 't algemeen .
Landman, 'k heb uw' lof bezongen ;
'k Wijdde u, ja, een kunstloos lied ;
Maar bet was de taal mijns harte ;
And're zangen heb ik niet.
Naaldu'jk,

April

J B VAN

1839.

MENGELW.

1839.

NO.

15.

DUYN,

Landbouwer.
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DE OORSPRONG

DR OORSPRONG DER TONTINE -MAATSCHAPPTJEN.

Het woord Tontine is afgeleld van een' Italiaanfcben fami .
lienaam . Zekere L O R E N Z O T 0 N T I, een befchermeling
van den Kardinaal M A Z A R I N, befpeurende dat de Franfche
bevolking zeer onvergenoegd over bet beftuur zijner Eminentie was, meende hair tevreden to kunnen fiellen door een
middel, om de inwoners, zonder moeite of infpanning, in
korten tijd rijk to kunnen maken . Zijn plan beftond in eene
loterij van jaarrenten, . met de kans van overleving, en bij
droeg bet, met toeftemming van bet Hof, in 1653 vdor,
maar bet Parlement weigerde zijne goedkeuring er aan to
hechten . Drie }aren later poogde hij op nieuw zijn plan in
werking to brengen tot bet bouwen van eene brug over de
Seine, en toen werd bet zoowel door bet Hof als door bet
Parlement, onder den titel van Koninklijke Bank, gdedgekeurd ; maar bet mislukte andermaal, omdat iemand er den
naam van Tontine aan gegeven had, en niemand to Par js
zijn geld in eene loterij wilde wagen, die een' Italiaanfcben
dtel droeg . De laatfte poging, welke T O N T I aanwendde,
was , zijn plan fmakelijk to maken aan de Geestelijkheid, om
hare fchulden to betalen ; maar, offchoon deze er de fchran.
derheid van preen, verwierp zij het, als ongefchikt voor
het doel .
Toen later L O D E W IJ K XIV door de Augsburgfche Coalitie in zijne oogmerken teleurgefteld was, en meer geld behoefde, dan de inkomften van bet Koningrijk konden ople .
veren, nam hij de toevlugt tot de ontwerpen van T O N T I,
die, offchoon lang ter zijde gelegd, nog niet vergeten waten , en rigtte in 1689 eene Koninklijke Tontine van 1,400,000
livres jaarlijkfche renten op, verdeeld in veertien klasfen .
De actlen waren van 300 livres , en de aandeelhouders zouden 10 ten honderd ontvangen, met eene kans van overleving in iedere klasfe . Dit plan kwam zeer onvolledig ten
uitvoer, want in geene der klasfen werd voor meer dan 25,000
livres ingefchreven, in plants van 100,000, zoo its de ftatu .
ten medebragten, niettegenftaande de jaarrenten zeer ftipt
betaald werden. Eenige jaren daarna, toen bet yolk beter
voor foortgelijke ondernemingen geftemd was, werd eene
and ere Tontine, op bijna dezelfde voorwaarden, opgerigt ;
maar OWL deze infchrijving geraakte naauwelijks half vol_ .
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Beide Maatfchappijen beftonden nog ten jare 1726, Loon de
Regering de dertiende klasfe der eerfte met de veertiende
der tweede vereenigde, al de actien van welke door zekere
CHARLOTTE BONNE •M AY, weduwe van LOUIS BARB I E R , cen' wondheeler to Pares, bezeten werden , die in
den ouderdom van zesennegentig jaren overleed . ldaar man
had 300 livres in elke Tontine gewaagd, en in het bathe
jaar van haar leven had zij een inkomen van 73 1000 livres
san jaarrenten .
NAAUWKEURIGHEID VAN EEN REIZIGER IN HOLLAND .

NTa

een verilag (?) gegeven to hebben van de burger- en
godsdiensctwisten in ons Vaderland in 1&19 en de volgende
jaren , gaat de reiziger van 1839 veort : „ Bet is veelligt
• niet overcollig hierbij to voegen, dat de Armkriaanfcbe
„ fekte nog heden beflaat. Homer men de kerk, die de
„ Arminianen in bet Noord - Einde (in den Haag) geftiellt
„ hebben , duldt , is bet or echcer ver af, dat zij bij de me„ nigce welgeelen zijn . De Leeraars B RUM E L E R IC A M P
„ en s C 110 L T E N , die vd6r Me jaren voor de Hoilandfche
• regtbanken vervolgd werden , kleefden de leer van A R M I• N I U s aan , en begeerden de vrije belijfenis van dezelve ."
Dit frasije berigt vindt men in een Fransch wetkje van
THE O D ORE J U S T E , ( zoo 't fchijnt een geflngeerde naam)
getiteld : Un Tour en Hollande 1839, Bruxelles 1839. De
Schrijver fchijnt een jonge Belg to zijn, die van den thans
gefloten Vrede gebruik maakte, om Holland to leeren ken .
nen . Onze thans voor de Belgen zoo beleefde Boekhandelaars, die ook_ bet fraalje ProCpectus van Les Belges peints
par eux - memes (welk een fchoon i tafereel zal dat zljn 1)
ovesal-- venfpreiden, zullen ook zeker dir belangrijk on leer.
rijkk werkje met veel genoegen door ons gelieele Vaderland
verzenden . Reeds zagen wij et een exemplaar van met den
naam eens Amfterdamfchen Boekhandelaars op den gedrukten
omflag .
LOON NAAR VERDIENSTE,

In em Main Ladle, Oat men tack inderdaad niet te vergeefs
op de landkaazr zou zoekes , bak cent ics salt he ; rijtuig
Fff 2
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van een doorreizend Minister . De Reger:i;g der plants wilde
volitrekt Diet gedoogen, dat Mijnheer de Minister de nieuwe
koord, waarmede men de breuk tijdelij herilelde, betalen
zou , en deze , van zijnen kant , wilde daartoe niet verftaan .
Eindelijk maakte de Burgemeester met deze woorden sin
then wedftrijd van edelmoedigheld een einde . „ Hoe gering
is bet offer , dat wij uwer Excellentie brenggn 1" fprak hij
„ Waarlijk, gij had aan onze goede ftad meer dan eene
koord verdiend I"
HaSTNER IN DE ANTICHAMBRE .
K i s T N E R had bij lemand, die als een laatdunkend mensch
van zeer beperkte geestvermogens bekend was, zaken to
verhandelen . De wakkere Dichter words in een vercrek gelaten, waar twee portretten aan den muur hingen, den beer
des huizes its kind en ass voiwasfen man verbeeldende . Deze, die er zich op toelegde, de verkeerdheden van voorname lieden na to apen, liet onzen Dichter lang op hem
wachten . K i S T N E R verdreef zich de verveling en gemeljjkheid daarmede , dat hij zijn potlood nam, en onder de
eene beeldtenis fchreef ;
Zoo zag de kieine gek er in zijn kindschheid nit .
en onder de andere :
En zie, dees groote gek werd eindelijk dasruic I
HOE DR GROOTEN TE BEHANDELEN .
D I o G E N E s geeft den raid, dat men met de Grooten moot
omgaan als met bet vuur : digt genoeg er bij, em zich to
warmen ; niec to digs, om zich niet to branden .
TOEGENEGENHEID EN OPREGTHEID
11 E N D R I K IV, van Frankrijk, droeg aan d'A U B I G N If
op, zijne levensgefchiedenis to fehrijven . „ Ik ben," gaf
deze den Koning ten antwoord, „uwe Majefteit to xeer roegedaan, em die gefchiedenis to kunnen fchrijven ."

MEN G EL WE IlK .
WELKE TITEL KOMT DEN PREDIKANTEN TOE?

(Uit eenen Brief aan den Weleerw . Heer Fl.)
Veelgeachte Vriend en Medebroeder !

H et opfchrift van mijn antwoord lezende ,

vindt gij
bet zeker vreemd , dat ik u den titel van „ zeer geleerd"
onthoude, waarmede uw brief mij vereerde, en waarop
gij wederkeerig een onbetwistbaar regt fchijnt to hebben .
Welligt flijgt zelfs die bevreemding ten top van verontwaardiging, als ik u in vollen ernst betuige, zulks met
opzet to hebben nagelaten , omdat de titel van zeer geleerd u , immers vooralsnog , niet toekomt . Verre zij
echter (en dit flrekke tot een' voorloopigen afleider uwer
verbolgenheid) de allerminfte verdenking van uwe uitfFekende kunde, en nets wil ik afdingen op den hoogen
en welverdienden lof, welken uwe belangrijke fchriften,
bij deskundigen , verworven bebben en nog heeds blijven
wegdragen .
Doch dit geeft mij nog geene vrijheid , om u , als Predikant , zeer geleerd to noemen . Ik weet we], dat fchier
alle Predikanten , in de Boekzaal en bijzondere brie-.
ven , met then eeretitel pronken ; maar , mijns inziens ,
zonder grond . Mij dunkt, wij moesten al zeer tevreden
zijn , dat men ons , wegens den aard onzer bediening,
eerwaardig of zelfs weleerwaardig noemt . En ik zie
niet , hoe bet zeer geleerde in ons algemeen uithangfchild
to pas komt . Een Evangeliedienaar behoort wel niet
ongeletterd to wezen, maar als hij volflrekt zeer geleerd
moest zijn., dan ben ik zeker, dat men mij nimmer tot
de predikdienst zou hebben toegelaten . Gelukkiglijk echter hebben mijne keurmeesters in Duitschland en Nederland (*) bet niet z66, naauw genomen . En hoezeer,
(*) Te Duisburg aan den Rijn (mijne vaderftad) werd ik,
IRIENGELW . J839 . No . 16 .
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federt de nieuwe inrigting van ons kerkbeftuur, de keur
doorgaans fcherper is dan vroeger, (wanneer wel eens
brekebeentjes, die veeleer fchapen konden wezen dan
herders , uit al to groote barmhartigheid toegelaten werden) fchijnt men echter-, ook heden nog, met- eene zeer
middelmatige geleerdheid to kunnen volftaan . Trouwens
een Candidaat, of Predikant, behoeft juist geene Doc .
torale geleerdheid to bezitten , en bij de meesten zal die
ook wel ontbreken . Doch zelfs aan hen , die in dezen
eene gunftige uitzondering maken , (en daaronder reken
ik ook u) kontt geenszins de tit-el van zeer geleerd toe ,
zoo lang zij niet , als zoodanigen , gekeurd en gelkt
zijn . - En wie zijn de wettige keur- en #kmeesters 2
Niet elk bijzonder perfoon , zelfs niet het algemeen gevoelen ; maar de aangeflelde gezagvoerders . De kerkbefluren doen uitfpraak over iemands gefchiktheid tot de
predikdienst, en dienvolgens over het regt , om weleerwaardig genoeind to worden . En vandaar dan ook , dat
zij , die van de predikdienst ontzet worden , den ecretitel
van weleerwaardig dadelijk verliezen . - Maar de 4kademifche Faculteitcn zijn de keur- en ijkmeesters van de
seer gekerde mannen ; hetzij ten gevolge van een Doe .
toraal examen, of eershalve . Aiwie nu deze keur mist,
kan , naar mijn inzien , al bezat hij wezenlijk de zeldzaamfte geleerdheid , geene aanfpraak maken op den eeretitel van zeer geleerd.
Er zijn , inderdaad , Predikanten van uitftekende geleerdheid , die zelfs een' Profesforalen leerftoel waardiglijk zouden kunnen bekleeden ; maar zoolang zij tot het
Hoogleeraarfehap niet dadelijk aangefteld zijn, noch de
Doctorale keur hebben , zou ik , door hen als hoog- of
zeer geleerd to begroeten , mij onvoegzaam vermeten ,
in de regten der wettige keurmeesters to vallen . En
ziedaar, Vriend ! waarom ik ook u, ondanks uwe grondige geleerdheid, den titel van zeer geleerd onthoude .
in 1794, zoogenaamd praeparatoir, en teNijmegen, in 1797,
gei xamineerd .

peremptoir
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Voldoet u ntijne redenering niet , en vreest gij zelfs ,

dat ook anderen mijn voorbeeld zullen volgen ; welnu ,

dit bezwaar kan gemakkelijk verholpen worden . Wend
u• flechts aan bet bekende kantoor ; of, zoo ge de kosten
en moeite van bet examen ontziet , go dan maar voort
wet uwen letterkundigen arbeid, en vergeet ook niet,
een bewijs to geven, dot de praccepta Jlyli bone Latini
u geenszins vreernd zijn . Welligt vereert men tt dan
weldra met bet Diploma van Doctor in de. Godgeleerd.
heid of Wijsbegeerte . En gebeurt dot, dan zal ik de
eerfte zijn, die u ats seer geleerd begroet. Doch, zoo
long ge mij niet , met goede gronden , van bet tegendeel
overtuigt, houde ik vol, dot de eeretitel van zeer geleerd u evenmin, als mtj en andere ongegradueerde Predikanten , toekomt , en gij then nimmer , ten zij op de
zoo even genoemde vo&rwaarde, van mij to wachten hebt .
En in alien gevalle - hoe gij ook zelf daarover moogt
denken - verzeek ik u ftellig , mij voortaan van die onverdiende eere , welke ik ligt voor fpotternif zoude houden , ganfchelijk to verfchoonen .
Dikwijls kwam bij mij de wensch op , dot wij van de
Iranfchen - in ftede van hunne wufte moden en zedelooze gebruiken na to apen - de loffelijke gewoonte van
eenvnudige titels overnamen . (*) Moor zoo long dit niet
gefchiedt, dient men elk een , naar ftand en betrekking,
onderfcheidenlijk to bedeelen ; en zou bet dus even zeer
onvoegzaam zijn , de gewone Predikanten met de Doctorale. mannen op gelijke hoogte to plaatfen, als de, ongegradueerde Notarisfen enz . , tegelijk met de Meesters
in de Regten , wyeledelgeflrenge Heeren to noemen . Of
behooren de laatstgenoemden niet iets vooruit to hebben?(j)
(*) Men weet, dot deFranfrhen - hoe onuitputtelijkook
in allerlei pligtplegingen enz . geene andere titels gebruiken,
dan ; Morrfeur, Mademoifelle en Madame, behalve hunne be_
groetingen van hoogaanzienlijken met Monfeigneur, Excel&
knee, Eminence, Altesfe ent .
(}) In Duitschland noemt men de Candidaten welenrskaardig, de Hulppredikers hoogweleerwaardig, de Predikanten
Ggg 2
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Vroeger heb ik mogelijk zelf wel eens onge#lcte Predikanten - gij weet, wat ik er door verfta - fchriftelijk
aangefproken als zeer geleerd ; maar dan gefchiedde zulks
bf uit infchikkelijkheid omtrent liet vrij algemeen gebruik, en om eene ongunftige verdenking voor to komen,
bf wegens onzekerheid omtrent hunnen Doctoralen graad .
Trouwens , in het laatfte geval , acht ik het beter , iets
to veel , dan to weinig , to geven . Doch , met uitzondering van dit laatstgenoemde geval , heb ik vast befloten , aan geene andere dan ge kte Predikanten den titel
van zeer geleerd to geven , al overtroffen zij de graad
bezitters in uitbundige geleerdheid .
En zoo weet gij dan , Vriend ! mijne gedachten over
de onderhavige zaak . Mogten ook anderen zulks vernemen, opdat, in voorkomende gevallen, niemand mij to
onregte verdenke . Doch , hoe gij en anderen er over
mogen denken , ik voor mij begeere geenszins met onverdiende paauwenvedren to pronken .
hoogeerwaardig, (zonder bijvoegfel van zeer jeleerd, ten zij
aan gedoctoreerden) de hoogere Geestelijkheidanrogwaardig,
en de Profesforen in de Godgeleerdheid hoogwa-ardig en heoggeleerd.

Laren, bij Zutphen ,
Nov . 1839 .

J.

G. C . K A L C K H O F F.

EENIGE AANMERKINGEN OP DE PROEVE OVER DE
ZEDELIJKE VRIJHEID VAN MR . A . F . SIFFL$ .

Aan de Redactie der Vaderlandfche Letteroefeningen .

I

Weledele Heeren !

n N° XIV van uw geacht Tijdfchrift vond ik eene
Verhandeling van den Heer Mr . A . F . S I F F L E , over
den aard en de grenzen der ZedeliFke Vrijheid enz.,
die mijne bijzondere aandacht trok . Er is misfchien op
het uitgebreide veld der menfchelijke wetenfchap geen
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belangrijker onderwerp dan dit. Ik herinner mij , niet
veel minder dan eene halve eeuw geleden , mij daarmede
reeds to hebben bezig gehouden , en , na een collegie
over de Metaphyfica to hebben gehoord, gelezen of nageilagen to hebben , wat zeer verfchillende , toen vooral
in zwang z1jnde Auteurs , B E A T T I E , (*) VILLA UM E , ( t) bet Sy steme de la Nature, K ANT, (§) S P IN 0 Z A (*) en anderen daarover hadden . En gelijk de
eerfte mij niet bevredigde , zoo leerden mij de tweede en
derde , dat er zoo iets , als vrijheid , inderdaad niet beftond . S P I N o Z A fcheen dezelve evenmin toe to laten ;
en daarom kwam bet mij ook voor, dat bet Pantheisme
van dezen boven bet Materialisme van M I R A B E A U of
D I D E R 0 T , in den grond, niet zoo veel vooruit had .
K ANT behaagde mij beter, omdat deze , fchoon hij de
vrijheid onbewijsbaar achtte, nogtans beweerde, dat wij
dezelve gelooven moeten . Inderdaad , (lit komt mij volftrekt noodig voor , zullen zedelijkheid en Godsdienst
(*) Grondbeginfelen der Zedelijke Wetenfchappen .
(t) Uber den Urfprung and die 4bficbtcn des Uebels . (Brieven over het Kwaad .)
(§) De beide Kritieken .
(,) Theologus Politicus .
Wanneer ik zoo verfchillende Auteurs naast elkanderplaats,
dan houde men in her oog, dat ik alleen van derzelver refultaat ten opzigte der zedelijke vrijheid fpreek, en daaruit
voor geen hunner, zoo min als voor onzen Schrijver der
Proeve, eenigerlei kwaad gevolg wil getrokken hebben . Met
de latere ftelfels , van S C H E L L I N G, H E G E L, den jongeren
F I C H T E, enz . heb ik mij zoo diep niet ingelaten, maar meen
toch, althans omtrent de twee eerften, zoo veel gunftiger
niet to mogen denken .
Trouwens , ik zeg met den welfprekenden E I C H S T A D (in
oratione de ancipiti aetatis nostrae genio . Jenae die I Sep .
tembris A 1838 .) „ Tenuisfima quaedam inducitur philofophardi ratio, velut ex araneolorum filis contexta, de cujus
argutiis et obfcuritate ipfe fortasfis, fi adhuc viveret, Heraclitus conquereretur - caligo in Boris nurreratur fiudiorum,
et doctoris in laude poritur . "
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voor den denker geene berfenfchimmen wonden. Wat
de Hear s 3 F F L $ empirifche of ondervindelijke vrijheidd
noemt , fcliijnt mij iiiets meer toe, dan wat s p r N o z a,
het Syatcrne de la Nature en v I L L A U M E naxaurlijk
ook overlaten ; het is eene vrijheid bij vergelijking, zoo
als het dier vrijer is dan de plant en de mensch wear
dan bet dier, omdat wij , aan geene bepaalde leefwijze,
aan gees inftinct gebonden , voor allerlei vorming vat .
baar, en rijker in denkbeelden, tusfchen welkc wij fehijiibaar kiezen, elk geheel op onze wijze (..zij bet dan ook
nicer of minder oorfpronkelijk) handeten . Want in den
grond hangt toch deze handelwijze geheel of van omfian .
digheden buiten ons , als gebo.orte, ligchaamsgeftel , opvoeding, verkeering, ontmoeting, lotsbedeeling of hoe
liet heeten moge . Ons gedrag , hetzij goed of kwadd ,
is flechts de flotfom dezer afwisfelende toeflanden en niet
van onzen wil . Neen , onze vrijheid moet , gelljk men
het gelieft to noemen , tranfcendentaal, boven alle ftel
lige begrenzing of befluring door eene vreemde magt en
invloed zijn, of zij is geene eigenlijke vrijheid. En valt
deze ook moeijelijk to begrijpen of to verklaren, omdat
wij toch altijd naar eenen zekeren grand, volgens eene
of andere drijfveer handelen, die noodwendig buiten ons
fchijnt to moeten liggen ; eenigermate , en zoo ver bet
voor ons noodig is, kunnen wij toch de mogeTijkheid en
wezenljjkheid van dezelve, mijns achtens, inzien . 1k
heb dat in ditzelfde Tijdfchrift reeds v66r jaren (1827,
bl . 613) zoeken to betoogen , en ik kan , in bet wezen
der take , flechts herinneren , wat ik toen gezegd heb .
Wij zijn door de Godheid in that gefteld, bet zedelijk
goede van bet kwade to onderfcheiden . Wij hebben eene
wet in ons binnenfle ; de regter zit daar ten troon , om
to gebieden of to verbieden , goed to keuren of to be .
fiaaffen . Hoe wij , middellijk of onmiddellijk , aan dit
befef, dit gevoel , deze kennis geraken , doet niet ter
zake - of bet cene donkere opmerking is van hetgeen
de verlichte rede duidelijker inziet , dan of bet geheel een
gegeven lets, een trek van bet beeld der Godheid in ow
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is, onverfchillig - wij bezitten het ; geene verwildering
of verbastering roeit bet geheel uit . En wij kunnen deze
onveranderlijke, onafhankelijke wet volgen of niet . Geene
verlokking is zoo groot , die dit pligtgebod (als bet ge .
wigt op eene fchaal) opweegt , of deszelfs regt van eifchen vernietigt . Ziedaar de vrijheid ! ziedaar den mensch
op den kruisweg geplaatst , niet tusfchen twee krachten,
die hem , naarmate van derzelver meerder of minder gewigt , hier- of daarheen trekken, maar als een vrlj man,
om zijnen pligt to doen of to zondigen !
Ik weet wel , dat dit pligtbefef , in de doorgaande handelwijze der menfchen , vaak met andere drijfveren op
gelijken voet geplaatst words ; dat bet hier zwaarder,
daar ligter bij hen weegt ; dat de minflen onzer daden
geheel alleen en zuiver door hetzelve worden betluurd,
en dat de omfiandigheden van onberekenbaar gewigt zijn,
om den mensch bet pad der deugd of der ondeugd to
doen bewandelen . Doch, zij dwingen hem niet . En
kenden wij de ganfche geheime gefchiedenis van den man,
die geheel bet flagtolfer van zijn lot en toeftand fchijnt
to zijn , wij zouden ligt ontdekken , dat hij bet toch
eigenlijk zelf was , die, zoo niet den eerflen hoot aan
deze noodlottige omflandigheden gaf , toch op zekere
punten , na beraad en met aarzeling, of met zeker woest
geweld en flellig opzet, als in then firoom (prong .
Dan , nog eens , ik geef het toe , dat wij veelal hat
maakfel van ons levenslot zijn ; dat wij , voor een grout,
wie weet hoe groot gedeelte, in vrijwillige flavernij verkeeren , en dat er voor den Alwetende , den Schepper,
Onderhouder en Befluurder van alles , niet veel meer dan
eene middeliijke kennis noodig is , om elks handelwijze
to voorzien ; waardoor dan ook zijn befluur van alle
belemmering door de menfchelijke vrijheid gereedelijk zou
ontflagen zijn . Doch, fchoon ik toegeef, bezwaarlijk
eene andere dan deze nxiddellijke voorwetenfchap to kunnen denken , ik meen daarom geen regt to hebben , om
den Onbegrijpelijke binnen zoodanige grenzen to beperken .
Gewis, Hij weet alles en Hij befluurt alias . Ook 's men-
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fchen daden en derzelver gevolgen fl:aan in zijne magt .
.f-Iij leidt ons, den een' fangs deze, den ander' langs
gene, paden . E-n zijn oordeel zal regtvaardig zijn .
Deze gedachten bied ik UEds . aan, om ze, indien
gij het goedvindt, to plaatfen, den geachten fteller van
genoemde Verhandeling ter beproeving , maar vooral ook,
om de verkeerde gevolgtrekking, die ligt door dezen of
genen daaruit zou kunnen worden afgeleid, naar vermogen tegen to gaan , en dat bolwerk van alle deugd en
godsdienftig vertrouwen-, gelijk ik achte, de zedelijke
vrijheid van den mensch, tegen alle gevaar, vooral van
nieuwere w1jsgeerige begrippen , to helpen verdedigen .
Ik ben met de meeste hoogachting
4
19 Nov . 1839 .

UEds . beftendige Lezer
S.

MERKWAARDIGE OVEREENKOMST VAN MAAT EN
SNELHEID DES MENSCHELIJKEN LIGCHAAMS
MAT DIE VAN ONZEN AARDBOL .

(Uit

Lehrbuch tier Menfchen- and
Seelenkunde . )

S C H -U B A R T'S

Opmerkelijk fcheen reeds der vroegfte Oudheid de af-

fpiegeling van den omvang en den voortgang onzer planeet
op hare baan in de hoegrootheid en gemiddelde fnelheid
der bewegibng van den mensch , krachtens welke de gewone ftap van dezen in eene• opmerkenswaardige evenredigheid tot den loop van aarde en zon flaat. Want een
man van middelbare grootte en middelbare rapheid der
beenen kan , to voet gaande, in denzefden tijd een even
groot gedeelte van den omtrek der aarde afwandelen, als
de zon van de lengte harer baan : in 24 uren 24 mijlen
of uren gaans ; in den tijd van een jaar den ganfchen
omtrek der planeet , welke in denzelfden tijd hare baan
afloopt. De gewone maat des levensduurs van een mensch
wordt met regt op 76 jaren bepaald , of, bij eene toe-
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naderende opgave, op 25920 dagen . Doch deze tijd is
her 365fte deel der groote natuur- periode van onze pla .
neet , welke den voortgang der nachteveningen door den
ganfchen dierenriem omvat , want deze words op 25920
jaren berekend : de menfchelijke leeftijd is juist den
dag van dat groote wereldjaar . Hierbij is her ook der
opmerkinge waardig, dat her gemiddelde getal der ademhalingen van ons levend ligchaam in een' dag 2592U
bedraagt .
VERNIELING VAN ARCHIVEN GEI)URENDE DE
FRANSCHE OMWENTELING .

R eeds meermalen is gewag gemaakt van de onherftel-

bare verliezen , welke de verzamelingen van ftaatspapieren en andere befcheiden , in Frankri k en in Italic ,
van her Vandalism us der Franfche omwenteling to lijden
gehad hebben. Thans vinden wij, in bet tweede deel
van her Zwitferfche Mufeum voor gefchiedkundige wetenfchappen , op nieuw een aantal merkwaardige opgaven, van welke wij er eenige, getrokken uit bet gedrukte
berigt van den Heer MAILLARD DE CHAMBURE,
to Dyon, willen overnemen .
Bij de wet van 5 November 1790 was bevoletl geworden , dat alle aan godsdienftige corporation behoorende
gefchriften in de hoofdplaats van elk distrikt bijeengebragt zouden worden . Destijds leverde de abdij Mouflier St . Jean, in Bourgogne, alleen elf vaten en zes
kisten vol van zoodanige oorkonden . Men ging echter
hierbij met zulk eene onachtzaamheid to werk , dat , bLj
voorbeeld , van de abdij Molefine naauwelijks her twintigfte gedeelte der gezondene ftukken to Dyon aanl wam .
Onder dagteekening van den 10 Augustus 1793 beval her
departementale beftuur , dart alle aanteeken- , hand- en
cijnsboeken der Edellieden verbrand moesten wordert .
Den 17 November van her genoemde jaar trof ditzelfde
lot alle papieren van den Adel, waarin bewijs der heerlijke regten gevonden werd ; eve tRel is nog veel aan
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deze vernieling ontfnapt . Op den 23 September ver,
zochten de burgers P A j o T en P A R S I E L, dat hurl
70,000 pond befchreven papier nit bet Archief geleve'd
mogt worden , ten einde daatuit wit papier to vervaardigen , opdat alzoo het nude linnen tot bet maken van
plukfel be(paard mogt blijven . InMartvhole
gende jaar geboden BILLAUD- VARENNES en eOLL ri T D'H E R B 0 I S aan bet beftutur vats bet departement
C6te d'or, alle ftukken , boeken en papieren , die tegen
de grondbeginfels der vrijheid en der rode gekant waren,
to verzegelen . uWel is waar had de Minister van binnenlandfche zaken reeds in 1793 Deproefd , deze vernielingen to fluiten ; maar hoe weinig zulke bevelen in acht
genomen werden , blijkt onder anderen daaruit , dat men
den 20 Februarij 1794 14,000 pond parkement naar Toulon
zond , om daarvan kardoezen voor zwaar gefchut to vervaardigen , en den 12 Maart weder 13,400 pond parkement , tot hetzelfde oogmerk , naar 4uxonne. Eindelijk
werd in 1796 bij eene wet bevolen , dat al deze foort
van papieren in de hoofdplaats van bet departement bijeengebragt moesten worden ; maar reeds de bijeenverzameling gefchiedde onordelijk, en de bewaring was hoogst
onachtzaam en zorgeloos . Hetgeen echter nog veel grootere en meer omvattende vernieling veroorzaakte, was een
in Januarij 1796 gegeven bevel , om de nuttelooze papieren to verkoopen, waarbij aan onwetendheid en ontrouw
de ruimfte gelegenheid verfchaft werd, om de verzameling van derzelver beste fchatten to berooven . Destijds
werden 1,849 pond der voor gefchiedenis en kunst belangrijkfte papieren in 13 kisten naar Pargs gezonden,
en reeds den 21 Maart 1796 werden 66,635 pond van
zoodanige archiefftukken verkocht . Den 14 Augustus
1797 verkocht men 14,912 pond ; in de jaren 1810,
1811 en 1813 weder 4,000 pond, en nog in Junij 1828
niet minder dan 8,000 pond dezer foort van papieren .
Te Dyon ftookten in Maart 1814 de geallieerde troepen
hunne waclltkamers met zulke gefchriften, en den 9 Maart
1818 ontdekte de Plaatskommandant het fpoor van em
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diefftal van 300 pond tot bet Archief behoorende papie.
ren , zonder dat de naverfchingen den dader vermogten
kenbaar to maken . Eerst de tegenwoordige Prefect bad
de verdienfe , aan deze verwoestingen een einde to maw
ken, en den grond to leggen tot een welingerigt Archief.

OPMERKINGEN OVER EN ONDER RET WAi'fl)ELEN .

V an mijne j eugd of aan ben ik een liefheltber van wan .

delen geweest, en weinig dagen gaan er voorbij, dat ik
niet eene groote of kleine wandering doe . Daar ik din
het meest en ongeftoordst over bet een of under denk,
zoo volgt van zelf, dat ik dan ook wel eens onder bet
wandelen over bet wandelen zeif gedacht heb . De
plaats N° . 22 uit bet eerfle Deel der Gedachten van
3 E A N P A U L fpreekt over de verfchillende foorten van
wandelaars . Ik dacht wel -eens over dezelve na , en zij
kan ons nu gevoegelijk als tekst dienen, om eene zekere
eenheid in den loop der opmerkingen to brengen , die ik
al wandelende over het wandelen gemaakt heb .
„ Een man van verfiand en redeneerkunde zau , mijns
oordeels , (zegt j E A N P A u L) alle wandelaars , even
als de bewoners van Indestan, in vier fasten moeten
verdeelen ." Dit kwam mij voor meer geestig gezegd, dan
waar to zijn . De Casten der Indianen zijn onherroepelijke afdeelingen onder bet menschdom , door a n A H M A
zelv' bepaald, en bet is onmogelijk voor een van eene
lagere foort , zich ooit tot eene hoogere to kunnen ver
heffen . Daar nu de wandelaars de vier Casten uitmaken, behooren de niet wandelenden , en dit zijn verreweg de meesten , tot de verworpene Paria's . Zij loopen
wet in alle rigtingen, als de mieren, door elkander,
waar zij wandelen niet , en de meer voortreffelijke wandelaar zou verontreinigd worden, zoo lrij bij ongeluk
een' diet wandelenden Paria aanraakte , of een' bedelaar,
die zeker nooit wandelt, eene aalmoes toereikte . Zij,
die tins voor het wandelen niet in de wieg gelegd zijn ,
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zouden eigenlijk nooit de vermetelheid moeten hebben
om zulks to doen , namelijk : om een uur of een gedeelte daarvan op hun gemak zonder wezenlijk doel eenS
rond to loopen , omdat zij dan op de voorregten der
hoogere Casten inbreuk zouden maken . Maar wie zou
bun , die in de week geene gelegenheid tot wandelen
hebben , des Zondags een toertje met meisje of vrouw
en kinderen misgunnen ? Een oppervlakkig befchouwer
zou dit voor wandelen kunnen aanzien ; maar hij zal
ilraks wel tot andere gedachten komen , en overtuigd
zijn , dat dit rondloopen er wel iets van heeft , zonder
zulks in den eigenlijken zin to zijn . Edne aanmerking
zal vooreerst genoeg zijn , om zijn voorbarig oordeel to
doen wankelen . Des Zondags blijven de wandelaars exprofesfo op de uren van dat drukke rondloopen even buiten de flad to huis, of zij firekken hunne wandelingen
wat verder uit, om niet in bet wandelen gefloord to
worden . Zoo dus de menigte wandelde, zou zulks immers niet het geval kunnen zijn .
J E A N P A U L vervolgt :„ In de eerfle Caste loopen
de erbarmelijkften , die bet uit ijdelheid of mode doen ,
en of hun gevoel, of hunne kleeding, of hunnen gang
willen doen zien ." Dit is zeker eene ellendige foort van
wandelaars , bijna then naam onwaardig . Ik vergelijk ze
bij lastige hommels, die foms de meer verhevene wandelaars om de ooren fnorren , en wier ontmoeting zij zoo
veel mogelijk fchuwen . De laatflen vermijden wel zorgvuldiglijk de zoo ftijve als vervelende wandelplaatfen der
beau monde ; het Prado , Longchamp , bet Haagfche
bosch , wanneer de zoogenaamde fatfoenlijke lieden dit
komen bezoeken , zonder het to zien , zijn hun eene hel,
die zij zoo fpoedig mogelijk trachten to ontvlieden . Zij
wandelen niet om elkander to zien en gezien to worden ;
zij verbeuzelen hunne zoete oogenblikken niet met gefnap, waaronder bet wandelen zelf geheel vergeten wordy .
Ten opzigte van deze foort van wandelaars , of liever
rondloopers of f enteraars , heeft J E A N P A U L volkomen gelijk ; maar dat zij alien onherroepelijk tot die lage
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Caste moeten blijven behooren , klinkt wat hard . Zoo
eenigen het maar van zich kunnen verkrijgen , om op de
favorite uren van de groote wandelplaatfen weg to blijven , hebben zij een' grooten ftap tot verbetering gedaan , en er is hoop , dat zij eenmaal tot eene hoogere
orde van wandelaars zullen opklimnien .
,, In de tweede Caste ," zegt J E A N P A U L al ver-.
der , „ rennen de geleerden en de vetten , om zich beweging to verfchaffen , en minder om to genieten , dan
wel om to verteren, hetgeen zij hebben genoten . In deze
alleen lijdelijke klasfe moet men oak die rangfchikken ,
welke het zonder oogmerk en zonder genot doers , of als
begeleiders, of sit een dierlijk welbehagen aan bet fchoone
weder." Dit zijn dan ook nog maar wandelende automaten , hoewel fommigen vrij hard loopen , die weinig
belang inboezemen, doch niet zeer talrijk zijn, en de
hoogere foort van wandelaars weinig hinderen . Geleerden , die daar zoo gedachteloos henen draven , zijn er
immers maar zeer dun gezaaid . Vetten , die beweging
nemen om dunner en magerder to worden , zijn weldra
zoo dik , dat zij wel genoodzaakt zijn om eindelijk to
hull to bli}ven ; en die zonder oogmerk en genot wan .
delen , vinden het weldra vervelend , en loopen fpoedig
alleen naar eene digt bij de ftad gelegene pleisterplaats ,
om tens uit to rusten , zonder dat zij vermoeid zijn .
Die lastige foort van begeleiders , die den echten wande .
laar met hunne weinig beteekenende gefprekken afleiden
en vermoeijen, zijn dikwijls genoodzaakt fpoedig tot hunnent terug to keeren , als zij niemand ontmoeten , dies
zij kunnen aanklampen ; en hij , die niet alleen kan wandelen , is voorzeker eene armhartige foort van wandelaar .
Zij , die flechts rondkuijeren om het fchoone weder to
genieten, komen voorzeker de deur niet uit, als het winderig, guur of regenachtig is, en wanneer de lucht eenigzins broeijend of met wolken is bezet , kan men gerust
zijn dezulken niet to ontmoeten . En hoe weinig dagen
zijn er, dat zij bet weder regt mooi noemen ; het geringfte zomerwindje is eene voldoende reden om bun
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hunne wandeling to doen uitfcellen, wearvoor zij gretiglijk het eerfte her beste voorwendfel aangrijpen, omdat
bij hen de lust tot wandelen niet zeer flerk is . hlet is
hun fpoedig to beer, of to koel, vooral wanneer de wind
noordelijk is .
,, De derde Caste bevat die weinigen," vervolgt j E A N
p A U L , „ in wier hoofden de oogen der landfchapfchilders ftaan , in wier hart de groote omtrekken der zigtbare wereid dringen , en die op de onmetelijke fchoonheidslijn flaren, welke kiimopranken om de gedaante van
al het gefchapene buigt , - die de zon , den bloeddruppel en de erwt rond maakt, en alle bladeren en vruchten
tot cirkel en eirond knipt . 0 ! hoe weinig zuike oogen
rusten op de bergen , op de ondergaande zon en op de
gebogen bloem !" Het is tot weinigen , dat j E A N
P A U L zoo dichterlijk als welfprekend bet woord voert ;
het is tot de wandelaars, die gevoel, verb eeldingskracbt,
en niet alleen goede oogen in her hoofd , maar tevens
een hart bezitten , dat door het fchoone kan aangedaan
en daarvoor ontgloeid worden ; men vindt die niet bij
menigte op den weg . Eenzaam en verfpreid zijn zij op
den aardbol verdeeld . Zelden is her hun vergund , her
vuur, dat hen verwarmt, bij anderen to kunnen opwekken . Zulke aesthetifche wandelaars leven niet alleen in
de natuur , maar de natuur leeft in hen . In bun gemoed is de hemel immer azuur , de zon good en de aarde met her liefelijkfle groen gefchakeerd . In hun oog
is de fchoonheidslijn , die zij otn alle de voorwerpen flingeren , die zij op hunne wandelingen ontmoeten . Zij
weten her armfle landfchap door hunne levendige verbeelding to veraangenamen, en hetgeen de gewone mensch
gedachteloos voorbijloopt, is dikwijls voor lien bet voorwerp van de duurzaamfle bewondering . Men zal mij
hier toevoegen dat het oord , dat wij bewonen , de kring,
then wij al wandelende moeten doorloopen , weinig fchilderachtig is ; dat , om de grootiche omtrekken der Schepping , de klimopranken der onverwelkbare fchoonheid van
:le natuur to aanfchouwen, men een' artderen hemel, Gene
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andere luchtflreek, de kronkelingen van den R%jn ., de
reusachtige fllpen , de heerlijke landfchappen van italic,
en wat al niet , bezoeken moet . Zoo men de fchoonheidslijn niet in den boezem omdraagt , en Met altijd
gereed is, die om de gewrochten der natuur to ilingeren,
kan men gerust to huis blijven ; en al hard men al die
oorden doorkruist , zou men echter gelijk zijn aan hem,
die , om mij van een bekend fpreekwoord to bedienen,
to Rome geweest zijnde, toch den Paus niet bad gezien .
De voor bet natuurfchoon gevoelige wandelaar behoeft
niet zoo ver to loopen, om de fchepping to bewonderen .
H ier is de zon (j E A N P A u L zegt : de bloeddruppel ;
ik zoude liever hiervoor den dauwdruppel in de plaats
flellen) rond, en de bladeren zijn ook bier in oneindig
verfchillende vormen van cirkel en eirond geknipt . Zoo
ons oog op geene fcherp geteekende bergruggen rust,
dwaalt bet onbelemmerd over onafzienbare water- en landvlakten rond, die alien op de aangenaamile wijze gefloffeerd zijn, of wordt aangetrokken door breede flroomen, die kalm zich met den Oceaan gaan vereenigen .
De zon gaat overal onder, hier zoo wel als in Dumtschland, Zwitferland en Italie en waar niet al , tot in
China en Othahite toe , en wij behoeven dear Diet naar
toe to reizen om zulks to zien . Bet is aardig , en ik
geloof, dat bet met de meeste wandelaars bet geval is,
dat zij meer naar bet ondergaan, dan near bet opkomen
der zon gezien hebben. Eindelijk hebben wij ook bier
fchoone en gebogene bloemen, waarop wij met welgevallen kutuzen flaren en wier liefelijke geuren wij kunnen
genieten . De weinige gevoelige wandelaars behoeven dus
geene reizigers to worden . S O C R A T E S verwijderde zich
zeldzaam ver van llthene en van de boorden, van can
llisfus . Misfchien was Delium bet verfle oord, dat hij
bezocht ; ea daar was hij als foldaat genoodzaakt naar
toe to gaaan , zoo als de foldaten wel meet op plaatfen
gezonden warden, waarnaar zij uit eigen verkiezing niet
henen zouden, wandelen . Toen hij wijjsgeer geworden
was , mogt hij eens enkele keeren naar het voorgebergte
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van Suniurn en de haven van Pireus gaan , maar dit
fchijnt uiterst zeldzaam geweest to zijn . K A N T verwijderde zich in zijn wandelen nooit buiten bet gezigt
van Koningsberg . Ook is er een hemelsbreed onderfcheid
tusfchen zulke wandelaars en een reiziger. Eene befchrijving van den laatften zal bet ons aanftonds aanfchouwelijk maken , dat men een echt wandelaar en een
xusteloos of zelfs een bedaard reiziger voor twee tegenovergeftelde perfonen to houden heeft . Ben reiziger, die
door de hedendaagfche reiswoede bezeten , en door de
menigvuldige gelegenheden, om fpoedig to reizen, wordt
aangelokt , is iemand , die zich to huis verveelt , die afwisfeling wil hebben en zich aangenaam wil verftrooijen .
Indien hij een gevoelig wandelaar ware , zou hij die verveling niet gevoelen , en afwisfeling met aangename verftrooijing genoeg vinden , zonder hiervoor op eene diligence of ftoomboot to gaan zitten . Altijd ten hunnent
to blijven, is voor hen zoo eentoonig ; de eene dag glijdt
even zoo als de andere voorbij . Zou bet misfchien bij
velen niet daaruit voortkomen , dat flechts ddn toon , en
dat wel een valfche , hun altijd in de ooren klinkt ? Zij
zullen die dan ook wel in Wiesbaden ; Paris, Londen,
Gelderland hooren klinken , omdat hunne ziel een verfleten muzijkinftrument met ddne ontftemde fnaar is . Zij
zoeken nieuw gezelfchap , andere menfchen , andere boomen , alsof hier geene genoegzame verfcheidenheid van
menfchen en fraaije boomen to vinden ware . Het gezelfchap , dat men op reis aantreft, is dikwijls veel minder
beduidend dan dat , wat men op den weg onder bet wandelen ontmoet . Bij bet eerfte is men genoodzaakt eenigen
tijd zelfs tegen wil en dank to blijven , alle lastige vragen van hetzelve beleefdheidshalve to beantwoorden, en
hunne Toms nog lastiger gefprekken aan to hoorer .. Op
de wandeling Rapt men zulk gezelfchap zonder onbeleefdheid voorbij , of laat bet vooruitgaan . De reiziger
verveelt zich dus to huis ; de wandelaar verveelt zich
dikwijls op reis , en als deze de lieden met pak en zak
driftig de flad ziet verlaten, om een zoogenaamd plei-
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ziertogtje to doen, wenscht hij hun veel vermaak, en
pat kosteloos eene wandeling maken . Een reiziger is
niet zelden iemand , die, door nieuwsgierigheid gedreven , alles to gelijk wil bezien, en zich geen tijd gunt,
om de voorwerpen op zijn gemak to bezigtigen . Schoone
gezigten, merkwaardige gebouwen, fchouwburgen, Jlauxhals , Mufeums , alles befchouwt hij haastig , alles bezoekt hij vlugtig , flechts bedacht zijnde om toch niets
merkwaardigs to vergeten ; en na dat men alles bekeken
heeft , vraagt men nog ongeduldig : „ Is bier nog lets
interesfants , want om twee uren vertrekt de fnelwagen
en wij moeten nog verder op?" -- Reizigers to voet
zijn , zegt men, hierop eene uitzondering ; bet zijn wandelaars , die flechts eenen verderen togt doen ; zij hebben
den tijd, om alles op hun gemak to bezien, en zijn van
bet lastige reisgezelfchap ontflagen . Maar hoeveel onaangenaamheden hebben zij niet to verduren, van regen,
wind, brandende zonnefchijh, . honger en dorst, waaraan
de wandelaar zich niet behoe t to onderwerpen . De wandelaars hebben echter eene groote achting voor wetenfchappelijke reizigers ; want deze Hellen hun in de ge .
legenheid , om des winters aan bet hoekje van den haard
to reizen. Het tafereel der wereld ontvouwt zich dan
voor hun oog . De wandelaar ziet dan Londen, Parjs,
zonder genoodzaakt to zijn in een, dikwijls alles behaive
zindelijk, logement zijn' intrek to nemen . De overblijffels der oudheid, de Gothifche kerken der Middeleeuwen
ziet hij voor zijn oog oprijzen ; bet Colifeum, bet Pantheon van Rome, de Propyleen , bet Parthenon te dthene , de bouwvallen van Thebe en Palmyra vertoonen zich
voor zijne verbeelding, verheven en met bet wags der
eeuwen bedekt ; terwijl de reiziger dikwijls niets dan ruwe
ileenklompen gezien heeft . Hij is met B E L Z o N I in
de rotstempels van Ipfamboul en de Egyptifche koningsgraven, zonder gevaar to loopen , om hierin , zoo als
deze, bijna to verflikken . -- Eindelijk, om van de rei.zigers of to Happen, deze ontmoeten toms menfchen,
met wie zij gaarne vriendfchapsbetrekkingen zouden wil.
H h h
DIENGELW . 1839 . No . 16 .

800

0PIIERKINGEN

van Suniurn en de haven van Pireus gaan , maar dit
fchijnt uiterst zeldzaam geweest to zijn . K A N T verwijderde zich in zijn wandelen nooit buiten bet gezigt
van Koningsberg . Ook is er een hemelsbreed onderfcheid
tusfchen zulke wandelaars en een reiziger. Eene befchrijving van den laatften zal bet ons aanftonds aanfchouwelijk maken , dat men een echt wandelaar en een
xusteloos of zelfs een bedaard reiziger voor twee tegenovergeftelde perfonen to houden heeft . Ben reiziger, die
door de hedendaagfche reiswoede bezeten , en door de
menigvuldige gelegenheden, om fpoedig to reizen, wordt
aangelokt , is iemand , die zich to huis verveelt , die afwisfeling wil hebben en zich aangenaam wil verftrooijen .
Indien hij een gevoelig wandelaar ware , zou hij die verveling niet gevoelen , en afwisfeling met aangename verftrooijing genoeg vinden , zonder hiervoor op eene diligence of ftoomboot to gaan zitten . Altijd ten hunnent
to blijven, is voor hen zoo eentoonig ; de eene dag glijdt
even zoo als de andere voorbij . Zou bet misfchien bij
velen niet daaruit voortkomen , dat flechts ddn toon , en
dat wel een valfche , hun altijd in de ooren klinkt ? Zij
zullen die dan ook wel in Wiesbaden ; Paris, Londen,
Gelderland hooren klinken , omdat hunne ziel een verfleten muzijkinftrument met ddne ontftemde fnaar is . Zij
zoeken nieuw gezelfchap , andere menfchen , andere boomen , alsof hier geene genoegzame verfcheidenheid van
menfchen en fraaije boomen to vinden ware . Het gezelfchap , dat men op reis aantreft, is dikwijls veel minder
beduidend dan dat , wat men op den weg onder bet wandelen ontmoet . Bij bet eerfte is men genoodzaakt eenigen
tijd zelfs tegen wil en dank to blijven , alle lastige vragen van hetzelve beleefdheidshalve to beantwoorden, en
hunne Toms nog lastiger gefprekken aan to hoorer .. Op
de wandeling Rapt men zulk gezelfchap zonder onbeleefdheid voorbij , of laat bet vooruitgaan . De reiziger
verveelt zich dus to huis ; de wandelaar verveelt zich
dikwijls op reis , en als deze de lieden met pak en zak
driftig de flad ziet verlaten, om een zoogenaamd plei-
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eeuw in eeuw uit , altijd groen . Dan denkt de wandelaar dikwijls , dat ook hij eenmaal van deszelfs ranken ,
hetzij door flormwlnd, hetzij door verdorring, op den
grond zal nederzweven en door zijne opvolgers zal vertreden worden . - Neen ! dan verheft zijne ziel zich
boven de aarde, en hij hoort de flem van den Genius
,, Daar is hier boven een talloos heir van werelden en
flerrekringen, als zoo vele woningen, voor den geest
bereid, die voor eene eindelooze volmaking is in het aanzijn geroepen ." Hij rigt dan het oog op tot het flikkerend uitfpanfel , en het raadfel der flerfelijkheid is voor
hem opgelost . De fchepping wordt voor hem de tempel
van den heiligen God, en is niet alleen fchoon , maar
met een zedelijk doel aanwezig. Naarmate zfjn hart ontgloeid wordt, worden zijne oogen verhelderd, en iedere
befchouwing der Natuur is voor hem een flap verder
gedaan op den heilweg van Godsdienst en deugd . 0 !
mogt ik eenmaal zulk eenen wandelaar ontmoeten, ik
zou mij beftendig aan zijne zijde voegen , om veel van
hem to leeren gevoelen ; zoo mij dit eenmaal mogt ge.
beuren, zoude ik mij haasten, om zijne gefprekken en
opmerkingen aan ulieden mede re deelen .
LONDEN DOOR EEN' DUITSCHER BESCHOUWD EN &EOORDEELD.

Ik heb bet merkwaardigfte gezien, dat de wereld oplevert-

ik heb bet gezien, en ben nag altid verbazing ; - nog altijd
zweefc voor mijnen geest dat fleenen woud van huizen, en
die flortvloed van levende menfchen, met hunne kruifende
driften ; en de woeste begeerlijkheden des vermaaks, van den
honger en den bast ; - ik fpreek van Londen.
Zend eenen wijsgeer naar Londen ; eenen wijsgeer, maar
geen dichter . Plants hem op den hoek van Cheap/ide. Hjj
zal daar meer leeren, dan uit alle boeken der laatfte Leipziger
mis . Als de golvende menigte om hem been ruischc, zal er
ook eene zee van nieuwe denkbeelden in hem oprijzen ; de
eeuwige geese, die daarboven zweefc, zal in hem werken ;
Hhh 2
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en hem de verborgenfte gebeimenisfen der maatfcbappelijke
orde openbaren ; - hij zal den polsflag der wergild hoorbaar
vernemen ; hij zal then zigtbaar zien ; want, is Londen de
regterhand der wereld, de werkzame, magtige hand, dan is
deze ftraat, die van de beurs naar Dow,ingJheet (*) voert,
de polsader der wereld .
Maar zend toch geen dichter naar Londen l Die koude
ernstvan ledinge,diekolsfale nto ighed, iemachie
nale beweging, dat ftroeve van de vreugde zelve, alles beklemt in dit Londen de verbeelding, alles fcbroeit bet hart
toe. Zend er voor alle dingen geen' Duitfchen dichter been ;
geen droomer, die voor elk buts, elk mensch blijft gapen .
De fukkel raakt overal in bet gedrang, en kust den grond
weldra onder een Cod darn, want dic yolk heeft at to veel
to doen. Het leeft op een' hoogen voet ; bet wil, hoewel
kostenklerndartolande urde zijnda bijons,evnl
wel beter gevoed en gekleed zijn dan wij ; en , zoo als bet
bij voorname lot hoort, heeft bet ook groote fchulden ; als
echte opfnijders werpt bet ook fours zijne guineas ten venfter
uit , en betaalt andere volkcn , opdat zij tot zijn genoegen
onder elkander plukharen - en daarom heeft John Bull dag
en nacht ce werken, om geld voor zulke verteringen bijeen
to krijgen, dag en nacht de herfens of to beulen, our nieuwe
werktuigen nit to vinden . Hij zit en cijfert in bet zweec
zijn aanfchijns, en loopt en draaft, zonder om zich to zien,
van de haven naar de beurs, van de beurs near bet strand ;
en dan is bet hem toch wel to vergeven, Ms hij , op den
boek van Cheapfide, een' arm en Duitfchea poeet, die bij een
paar prentjes ltaat to treuzelen, wit hardbandig op zijde werkt .
De prent, die ik op den boek van Cheap,ride aaagaapte,
was de overtogt der Franfchen over de Berefina.
Toen ik, van deze befchouwing afgerukc, weder naar de
woelige ftraat keek, waar een bout kluwen van mannen,
vrouwen , kinderen , paarden , postkoetfen , en onder de band
ook een lijkftoet, gonzend, krijfchend, knarfend en zuchtend
zich op en neer bewoog, - coen kwam mij dit Londen als
eene foort van Berefsna - brug voor , waar elk, in dollen
angst, our zijn armzalig leven ce redden, bet eerst doordringen wit, waar de vermecele ruicer den voecganger vercrapt,
en hij die valt, voor altijji verloren is ; waar de besce ka .
(*)

Ministerie van buitenlandfche zaken .
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meraden gevoelloos over elkanders lijk heenfnellen, en dui .
zenden, die, tot ftervens toe afgemat, zich ce vergeefs aan
de planken der brug willen vastkiemmen, in bet ijakoude
graf nederftorten .
Hoe veel zoeter en huifelijker gnat het in ons lieve Duitschland toe I Gemakkelijk als in den droom , rustig als op den
Sabbath, is bier de loop der zaken. Vreedzaam treks de
wachc op ; In bet zonnetje glinfteren de uniformen zoo wel
als de huizen ; de musfchen huppelen over de fteenen, en in
de luchtige ftraten is overal ruimte ; de honden kunnen elkander near goedvinden , in de hun eigene teal, hunne gewaarwordingen mededeelen, de menfchen bij elkaar blijven itaan
prated over bet wear en de komedle, en groeten, ter aarde
toe groeten, wanneer een voorname ezel of vice-ezelcje,
met een lincje aan den glimmenden rok, of een gepoederd,
verguld hofmaarfchalkje, hen, genadig wederom groetend,
voorbijfladdert I
Ik had voorgenomen , mij over de grootheid van London,
waarvan ik zoo veel gehoord had, Met ce verwonderen ; maar
bet ging mij even als then fchooljongen , die plan had, out
de flagen, die hem wachtten, niet to voelen . Hij bad na.
melijk de gewone flagen met den gewonen flok, en als gewoonlijk op den rug gewacht, maar kreeg daerentegen eene
ongewone drags, op eene ongewone pleats, met fnerpende
roeden . Ik wachtce paleizen, en zag niets dan kleine huizen, maar die juist door hunne geltkvormigheld en onoverzienbare menigce den diepfen Indruk maakcen . Deze tigchelfteenen huizen krijgen door de vochcige luchc en den damp
der kolen eene gelijke kleur, to weten donker olijfgroen . Zij
zijn alien eveneens gebouwd, doorgaans twee of drie venfters
breed en drie hoog, en van boven met kleine, roode fchoor
fteenen verfierd, die er als bloedige uitgetrokkene tanden
uitzien . De breede, regelmatige ftraten, die zij alzoo vormen, hebben bet voorkomen van twee oneindig lange kafernen. Elke Engelfche familie, al beftaat zij flechts nit twee
perfonen, begeert toch een afzonderlijk hula, waarin zij al .
leen baas is, en rijke fpeculanten hebben, om in deze be
hoefte to veorzien, in dier voege ganfche ftraten gebouwd,
die zij weder in afzonderlijke huizen afdeelen . In de hoofdftraten der City , den zetel van handel en fabrijken, wear men
nog aloude gebouwen tusfohen de nieuwe verftrooid vindt,
en alwaar de voorgevels der huizen met ellenlange namen en
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getallen , veelal verguld , tot aan bet dak toe bedekt zijn aldaar is die eentoonigheid in den bouwtrant niet zoo hinderlijk ; to meer , daar bet oog des vreemdelings telkens bezig
gehouden words door bet aantal nieuwe en fraaije dingen ,
die overal aan de winkeiramen prijken . Met alleen, dat deze
voorwerpen zelve eene groote uitwerking doen, want alwat
de Brit vervaardigt, levers hij in de meestmogelijke volkomenheid ; maar ook de kunst, waarmede alles ten toon gefteld words , de i'chikklng der kleuren en de verfcheidenheid ,
geven aan de Engelfche winkels bet behageltjkite voorkomen ;
zeifs over de dagelijkfehe levensbeboefcen ligt een tooverglans verfpreld ; de meest gewone eetwaren lokken nit door
de wijze, waarop zlj voorgedaan worden . De raauwe visch
behaagt ons door de regenboogvormige fchikking der fchubben ; bet verfche vleesch ligt, als gefchilderd, op zuivere,
gekleurd porfelei"nen borden, met frisfche peterfelie omkranst .
Inderdaad , alles is eene fchilderij , en doet denken aan bet
kenrige penfeel van v,& ri m l an
. i s . Alleen de menfcben zijn
niet zoo vergenoegd alg op die Hollandfclre tafereelen ; met
de ernftigffe gezigten verkoopen zij de aardigfte dingen , en
de vorm en kleur van bun gewaad femc met die hunner huizen overeen .
Aan de andere zijde van Londen, die men bet Westeind
noema, en alwaar de voorname en minder bezige wereldhear
verblijf houdc, is de eentoonigheid wel bet meest in her oog
vallend . Overal ziet men bier ongemeen lange en breede
itraten, waarin site huizen, groot als paleizen, zich overtgens door niets bijzonders onderfcheiden, behalve •dat, even
als bij alle tamelijk fufoenlijke huizen van Londen, de venfters der eerfte verdieping met gecraliede ijzeren balkons voorzien zijn, en men ook gelijkvloers een zwart traliewerk
vindt, waardoor de kelders afgefcbeiden worden en licht ontvangen. Dearenboven zijn in dic gedeelte der flad fquares,
vierkante, geheel met buizen van de voorfchrevene foort om .
gevene pleinen , in wier midden zich een met een zwart ijze.
ren hek afgefloten ruin bevindt . Op al deze pleinen en ftraten words bet oog des vreemdelings nergens beleedigd door
de bouwvallige hutcen der armoede. Overaf fHarc men op
rijkdom en aanzien, en zaamgepakt in afgelegcne fiegen en
donkere, vochtige gangen woont de armoede met hare lompen en hare tranen.
De vreemdeliug, die de groote itraten van Londen door-
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kruist , en met de eigenlijke kwartieren van bet gemeen niet
to maken beeft, ziet derhalve niets, of maar zeer weinig,
van de menigvuldige ellende, die in Londen gevonden words .
Slechts hier en daar, aan den ingang van een donkey ftraatje,
vertoonc zich zwijgend eene in lompen gehulde vrouw, met
een zuigeling nan de uitgemergelde horse, die met de oogen
bedelt . Wanneer deze oogen fchoon zijn, werpt misfchien
deze of gene nog een blik naar die zijde, maar deinst terug
van de wereld van ellende, die hem daar getroffen heeft . De
gewone bedelaars zijn oude menfchen, meestal Negers, die
op de boeken der ftraten ftaan , en , 'c geen in bee morfige
Londen van groot nut is, een pad voor voetgangers vegen,
en daarvoor eene kleinigheid begeeren . De armoede, in gezelfchap der ondeugd en van de misdaad , treedt eerst des
avonds nit hare fchuilhoeken to voorfchijn . Zij fchuwt bet
daglichc to zorgvuldiger, hoe afzigtelijker hare ellende affteekt bij de overdaad des rijkdoms , die overal haren trots
openbaart ; flechts de honger drijft haar foms ook op bet
midden van den dag nit hare donkere holen , en dan ftaat zij
daar met itomme en toch fprekende blikken, en flaat bet
oog fmeekend op den rijken koopman, die, tot over de
ooren in geldfpeculatien begraven , haastig voorbijfnelt, of
op den gemakkelijken Lord, die, als een booger wezen, op
zijn hoog ros daarhenen Hide, en op bet menfchengewemel
rondom hem flechts nu en dan een' onverfchilligen, trotfchen
blik werpt, als waren bet gonzende bijen, of ten minfte
fchepfels van een minder ras, wier geniecingen en wier lijden
met zijne gewaarwordingen niets gemeen hebben ; want bo .
ven bee menfchengepeupel, dat aan de aardkluit gehecht is,
zweeft Engelands probility , als een wezen uit hoogeren fpheren, dat bet kleine Nederland als zijn afdalingskwartier, Italie
als zijn zomertuin, Parijs als zijne asfemblde of gezelfchapszaal , en de gebeele wereld als zijn eigendom befchouwt .
Zorgeloos en bandeloos zweven zij daarhenen , en bet goud
is de talisman, die hunne ijlhoofdigfte wenfchen verwezenlijkt.
Arme armoede! hoe folterend moet uw honger zijn, daar,
waar anderen in baidadigen overvloed zwelgen I En werpt
men al met cene onverfchillige hand eene korst brood in
uwen fchoot, hoe bitter moeten de tranen zijn, waarmede
gij haar doorweelu !

t

DB TOLBEaMBTE OP DE PROEF .

DE T6LBE6MBTE OP DE FROM

Eene Vertelling.

Geheel anders dan deKeizersiiad Weenen, die, als eenreusachtige, to midden der heerlijkfte ombreken geplaatfte bijenkorf, ook buiten hare linien (*) een groot gedeelte barer
beste vreugden aan de naar buiten zwermende inwoners biedt,
omvat de goede flad Paris binnen bare barrieren eene gebeele wereld op zichzelve ; vanwaar dan ook vete duizenden
der ingezetenen in bun geheele leven den voet niet buiten
bare muren zetten . Vooreerst vinden de lediggangers daarbinnen alle afwisfelingen, welke elders wren ver nit elkander
liggen ; want noch drnkke handelplaacfen, noch in eenzamen
trots prijkende paleizen, noch genoegelijke woonhuizen, noch
morfige armoedshutten , noch vrolijke tuinen , noch landelijk
groenende wandelpaden onder bet lommer van overoude boo .
men ontbreken er. Ten andere hebben de vlijtigen en bedrijvigen did noch lust, om fleden op to zoeken, wear zij
bet Wet rulmer en levendiger ; dorpen, waar zij bet niet lie .
felijker en ftiller ; lucht, licht en lommer, die zij nergens
frisfcher en verkwikkelijker vinden kunnen . Voor al deze
lieden begint, san gene zijde der laatfte omwalling van Paris, de provincle, en die ftrekt zich nit tot de ulterfe eindpolen hunner aardrijkskunde, tot Petersburg en Conjlantinel
Waar, aan de grenzen dier wonderlijke wereld vol pracht,
rijkdom, eer, deugd en hoop, en vooral Wet minder vol
morfigheid, armoede, fchande, ondeugd en vertwijfeling, de
wegen nit de provincle in dezelve uitftroomen, zitcen met
argusoogen wachters van velerlei foort . Den reiziger, betzij
hij met rijtuig, to paard of to voet aankomt, ontvangt de
vraag naar zijnen, onderweg, door bet onophoudelijke ver
toonen , reeds bijna verfeten reispas ; want de Gendarmes,
wier gele bandeliers op alle wegen prijken, en wier drom
vermeerdert naarmate men de hoofdftad naderbij komt, laten
zelden een rijtuig voorbij, zonder bet doorzocht to hebben,
en nimmer, zonder hem uit to vragen, den befcheiden voet(*) Linien noemt men to Weenen, betgeen ce Paris barrieren beet : de buitenite omfuicing en grenskring der fad en
vooriteden .
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ginger, die met den bundel op den rag en den wandelflaf in
de band zijns weegs gait. Niet verre van hem, die er voor
waken moet, dat Been eerlijk man en geen dief zich, zonder
in orde zijnde papieren, in bet gewoel der wereldflad komt
florten, zitten er anderen, die onophoudelijk loeren, datniet
fled en land in bunne tolinkomiten verkort worden ; zij verzellen diligence en vrachtwagen near de plants van derzelver
beftemming, doorfnuffelen elke andere rijmachlne, vrageaden
fladwaarts keerenden jagtllefhebber near zijn port-darmes,
dat hij pas weder in zijne br eventasch gefloten beeft, en
kijken vlijtig nit, of ook de eerzame burgerman, de in hear
zondagspak uitgedoste grtfette, niet misfchlen bier of dear
eene flesch wijn pogen binnen to fluiken.
Tot de uitkijkers deter laatstgemelde foort behoorde federt
lange jaren de oude o a o s s o T, die, met zijne kleine,
grijze katoogen, nu den eenen, den den anderen lngang der
fled getrouwelijk bewaakte, en daarbij een' zoo geoefenden,
zekeren blik verkregen had, dat hij, reeds van verre, gemaakte floutheid van natuurlijke onbedeesdheid wist ce onderfcheiden, en ook onmisbaar den fchaik herkende, die door
fcbijnbare vrees hem poogde to foppen, ten elude hem met
vruchteloos zoeken zijnen tijd to doen verliezen . Maar ondanks de vele moelte, welke de gemoedelijke waarneming
van zijnen ambtspligt hem veroorzaakte, en in weerwil der
zorgen, wearmede zijne dochter M E L A N I E hem vervulde,
had o R o s s o T, na eenen langdurigen weduwenaarsflaat,
nog lust en moed genoeg in zich gevonden, om sin eene
jonge, fchoone en eenigzins coquette Par#zenaar/1er, voor
den beambte van den burgerlijken fland en voor den pastoor
van bet kerfpel , de hand to reiken , en zich daardoor een
nieuw en nog veel moeijelijker wachtersambt op to leggen,
waarin zijne oplettendheid des to minder verflaauwde, dear
hij na jeer en dag nog niet bet geringfte fpoor van eene verboden wear ontdekt had ; want bet lag en in zijnen aard do
in zijne gewoonten, nooit op den fchijn to vertrouwen. Derhalve hield bij zijne blonde L I S E T T E ook fleeds onder de
hoede van zijne eigene blikken, zoodat zij zonder hem zich
naauwelijks tien fcbreden van bet tolhuis mogt verwijderen ;
ja, niet zelden moest zij harde woorden hooren, wanneer bet
ongeluk wilde, dat bet oog van eenen voorbijganger een
weinig to lang op hear gevestigd bleef, ofwanneer een ambtgenooc en nabuur van den geflrengen beer gemaal een woord

810

DL TOLBLIMBTE OP DL PROEF .

van troost of deelneming aan do pesits femese had toege$vuterd. Nag bezwaarlijker echter weed voor papa o R o s 10 T
bet bewaken zijner dochter, waartoe, lair zijne meaning,
bet opzigt hirer tante, eene eerzame beddewinkelierfler in
de rue du temple, bij lange na niet genoegzaam was . Daarom had ht dan ook befioten, haar eenen hoeder toe to voe»
gen , gelijk L I S E T r a er ten' In hem gevonden bad, en bier .
toe had hij zijnen ambt- en ouderdomsgenoot v A I T R a x nit.
verkoren . M E L A N i z echter meende, dat er voor hair geen
betere hoeder zijn ken, din een dergenen, voor welke z$
gehoed moos: worden ; even als niemand borer gaeuwdieven
weet op to fporen en to vangen , dan die zeif tot bet genootfchap behoord heeft ; en naauwelljks had, op omen
fchoonen zondagmorgen , G R o s s a T zVnen wii sin ziin
docbtertje verkondigd, of des namiddags, terwij1 bij met
P A I T R a x , op de bank onder de bloeijende acacia voor bet
huts, in ijverig' gefprek verdiept zat, trad op hem toe een
blozend, welgevoed jong mensch, met den hoed fchuins op
de kroeze lokken gedrukt, den zwarten knevelbeard in de
hoogte geftreken, bet ftaalblaauwe jasje netjes afgeibhuijerd,
bruin lederen handfchoenen aan de handen, van welkedeeene
hat wandelilokje met de zijden kwasten en den vergulden
knop, near eisch der mode, horifontaal tusfcben de viogers
droeg . Met een ftvut vertrouwen itelde doze Adonis zicb,
aan de daarbij van ergernis bleek en van toorn wader rood
wordende beide oudjes , als M E L A N I E's bewonderaar en begunitigden vrijer voor . Het antwoord, waaraoe o R o s s o T
allengskens woorden vond, was niet van de hoffelijklte ; near
de afgewezen vrijer liet zich deardoorniet van zijn ftukbrengen , bleef zoo vriendelijk en daarbij zoo ftandvastig, dat
de door hem ultgekozen Cchoonvader en zelfs znn bedaagde
medevrijer, overwonnen door de goedaardlge en • onwedrftaanbare trouwhartigheld van dpi onbekende, eindelijk bewilligden een verftandig woord to fpreken , en hem tusfehen hen
beiden op de bank lieten nederzitten . „ in de eerfte plants
dan tot u, vader o R O s s o T," zeide ht ; „ want voor alle
dingen ben ik gehouden a to zeggen, hoe ik beet en wit ik
ben . Mljn na= is A R T H U R C Y R I N H .& c ; en zoo ik ai
vooraisnog nlets anders ben dan een ouderlooze knaap uit
Ga scegne , zoo heb ik niet to min goede asnbevelingen en
ultzigtm, gelijk, bij voorbeeld, bier dozen brief van owen
beganftiger en departemeu;ahoofd, den beer Direcceur der
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Douattea, in weak fchrijven hij mij gene aanftelling belooft,
nifis gij i i#j daartoe gelieft voor to flaan en ml uwe dothter
ten huwelljlt wilt geven ." -- „ Ja, dan cult gij fang moe .
ten wachten, jonge beer,," hernam c R o s s O T fmadd"k ;
„ want bet is eene mijner grondflellingen, niemand Immer tot
een ambt ann to bevelen, die de zaak, waarvoov hij (cheep
komc, niet in den grond veritaat ; en niemand veritaat regt
op fmokkelaars to pasfen , die niet zelf, met behendigheid
en geluk, finokkelhandei gedreven heeft . Overigens geef ik
nsijne doebter aan niemand, dan aan eenen rolcommles ." Zoader hierop to antwoorden , keerde nu de Cascogner zich near
P A I T R 8 x f „ Wat u betref t, mijn eerwaardige beer mede$rljer, zoo zijt g4j oud genoeg. . . ." -- „ Wit heeft die
melkbaard ilifj mujuen ouderdom to verwijten l" viel hem met
boosheld de aangef},rokene in de cede ; de ander ging gelaten
voort : „Zoo zijt gij oud genoeg ; om to weten, hoe gevaatiilk bet is, eenen beminden medevrijer in zijnen onitrea
to hebben . Bedaard gebleven, vrlend, en last mij uitfpreken, gij zuk met bet floc mijner rede beter tevreden zijn,
dan met den aanhef . Ik wit u eenen voorflag doen ; en wanneer gij then aanneemt, en alsdan in de vrijaadje de overhand blijft behouden, zoo wit ik u op mijn woord beloven ,
nimmer eene poghig to-doen, om de rust van uw hulshouden
to ftoren . "
P A I •T R axnumed,tMJOakbulendimsg
noeg zou On, om aile onverlangde bemoetmg met zijn hniswezen of to weren, en wilde dus van niets dergelijks boo .
ten , tot dat c R o s s o T aanmerkce, dat rust voor de toekomst Loch wel waard was, dat men zich verledigde, den
voorflag in overweging to nemen . Derhalve bewlliigde hij
dan elndelijk, J C Y R I iV II A C to laten voortfpreken ; en deze
bond nu kort en goed de belde anderen eene foort van weddingfchap aan , hieriin beftaande , dat hij, binnen den tijd van
drie weken, driemaal hunne waakzaamheid zou verfchnlken,
en, bij klaar lichten dag, in elgen perfoon, verboden waar,
bij hen voorbij, de (lad zou binnenvt>eren ; gelukte hem zulks,
zoo moest 0 k o s s o T hem voor een' behendigen fmokkelaar,
en dethalve als zeer brnikbaar tot tolcommies, erkennen, en
P A I T R E X geene aanfnraak meer waken op z1jne bruid ; ge.
tukte bet hem Met, zoo zou hij zich verwijderen en niec
weder laten zien . Bij dezen voorfiag pinkte G R o s s 0 T Hs.
tig -net de klelne oogen ; en offchoon P A I T R E x driftig te
.
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genfprak o en beweerde, dat zulk een avonLuurlijk grapje
lieden van hunne jaren niet paste, verzekerde de ander daar .
entegen, dat bet al hoogst moeijelijk vallen zou hen abe nmaal
to bedriegen, daar zij immers den fmokkelaar nu van aangezigt tot aangezigt kenden, en dat zij in bet ergfte geval hem
de tweede maal zeker betrappen zouden ; bun sandeel in de
dus zeker to verwachcen aanhaiing en boete zouden zij dan
tot bet bekostigen der bruilofc aanwenden, en hem, die ze
dus voor ben betaalde, eens ducbtig uitlagchen . Na long
aanhouden fiemde ook P A I T R E Y eindelijk toe, docb alleen
onder voorwaarde, dat C Y R I N H A C hetzelfde kunstftukje
niet tweemaal zou berbalen, maar integendeel, na bet gelukken, daarvan ben oogenblikkelijk van bet gebezigde middel
zou onderrigten ; waartegen zij , op verlangen vain den Gascogner, plegciglijk beloofden, dat zij hem geene, vervolging
van den kant der Policie zouden berokkenen, zoodra hij eenmaal, nit doorgeftaan onderzoek, buiten bet eigenlijke bereik
hunner ambtswerkzaamheid geraakt zou zijn . In dezer voege
kwam dan eindelijk bet zonderlinge verdrag tot ftand . C YR I N H A C verl1et ben, welgemoed een liedje neurii nde ; en
c R o s s 0 T , cerwijl hij hem achterna zag , zeide, de banden
wrijvende, tot. zijnen buurman : „ Die knaap fleekt tot aan
den bals toe vol ftreken en knepen ; gij moogt blijde zijn,
vriend P A I T R E x, dat bij zelf u de middelen aan de hand
gegeven heefc, om hem zoo goedkoop kwijt to raken ."
De beide tolcommiezen namen nu voor, hunne oplettendbeid to verdubbelen, en den volgenden dag was de morgengroet, then zij van een' hoogen koetsbok ontvingen, niet
noodig geweest, om bun to doen bemerken, dat bet dicmaal
C Y R I N H A C was , die, in een' blaauwen voermanskiel gedost, de drie aan drie voor elkander gefpannene zes paarden
van de naar Chartres beftemde diligence beftuurde . Doze om .
ftandigheid zou hen reeds alleen daarom verwonderd hebben ,
dear de gewone koetfier bun even goed bekend was als bet
gele rijtuig en de zwarte paarden . Met ongeduld zagen zij
den dag en bet uur to gemoet , waarop de koets terug iuoest
komen, die, door plotfeling ingevallene regens vertraagd,
later dan anders kwam opdagen, en door o R 0 s s 0 T en
P A I T R E X zelven , verzeld door eenen Gendarme, naar de
losfingsplaats begeleid weed, tot groote verwondering der
reizigers, die gewoon waren, dot flecbts een commies medereed . Onderweg zet C Y R I N H A C, dat voor ditmaal hunne-
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moelte vergeefs zou zijn , want dat hij niet had willen wagen, den eigenaar der diligence aan verantwoordelijkheid
bloot to fiellen ; doch dit diende flechts, om de gehateambtsverrigting nog des to itrenger to doen volvoeren ; niemand
mogt van de plaits ; geen koffer, geen relszak bleef ondoor .
zocht ; de paardenmenner moest zich de naauwkeurigfte vifitatie zijner kleedingftukken getroosten, en de k*ade luim der
aangekomenen, die in den natkouden wind zoo lang moesten
wachten, begon zich reeds in luid gemor to openbaren, toen
bet eindelijk den tolbedienden behaagde, hunne vergeeffche
nafporingen op to geven . „ Gij hebt ons nutteloos eene ver .
koudheid bezorgd ," zel c R o s s o T ., die bleek en bibberend
ter zijde ftond, en zag, boo de reizigers zich allengskens
verwijderden, de wagen in de remife getrokken en de pair .
den door den ftalknecht weggeleid werden . Tot zijne ver.
hazing ancwoordde C Y R I N H A c hem met de vraag , of de
contrebande, welke hij binnengefmokkeld had, dan nu vrij
was? „Grappenmaker, z66 zult gij ons niec beet hebben!"
klonk eerst bet wederantwoord , en , toen de vraag in ernst
herhaald werd, de verzekering ; „ Nu, is dun, in 'shemels
naam !" Hierop verzocht de Casrogner beiden mec de uiterfte beleefdheid , hem to willen volgen , en leidde hen, een
pair firaten ver, in eenen ftal, waar hij voor hunne oogen,
uit de lange fiaarcen zijner welbekende pearden, de kunflig
daarin gevlochtene rollen Amerikaanfchen knaster-tabak loswikkelde. P A I T R E x rukte zich van woede bet dun gezaaide grijze hair uit bet hoofd , cerwijl G R o s s o' de zaak
beter opnam, den bekwamen fmokkelaar de hand fchudde,
en flechcs van hem de erkentenis begeerde, dat zonder hot
flerke regenen de list bezwaarlijk gelukt zou zijn . C Y R I NH A c ftond dit gaarne toe, zel er geen woord van, dat hij ,
wanneer bet niet geregend had, de uitvoering uicgefteld zou
hebben , en zoo fcheidden zij als goede vrienden van elkander, dock niet zonder dat de tollenaar bij hoog en laag ge .
zworen had, dat hij bij eene volgende gelegenheid de ondergane fchande hem met woeker betaald zou zetten . En daar
nu op een' der eerstvolgende dagen A R T H U R, onder vrolijk
zweepgeklap, hen weder voorbij de ftad uitreed, dreigden
de twee oude vosfen hem met opgeheven wijsvinger, en de
bltterzoete grimlach om bunne lippen fprak van correctionele
policie, geldboete en ge4angenis, waarover ook weld.ra hunne
losgeraekte congen zieh, in vrolijke verwachting op de to .
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rugkomst der postkoets, onderhielden, toen de beldere,warme namiddag de buren op de bank onder de acacia bijeengebragt had ; evenwel namen zij zich zorgvuldig in acht,
om noch in de tegenwoordigheid van L I S E T T E , nosh in
die hunner ambtsmakkers , van hunne betrekking tot den
Gascogner gewag to maken.
Niet dikwijls broken zij hun gefprek of, daar weinigen der
voorbijgangers hun die oplettendbeid waardig fchenen, tot
eindelijk eene ferke boerenmeid kwam aanwandelen, welker
forfche trekken onzen beiden commiezen min of meer bekend
voorkwamen, en bij hen eene duistere herinnering wekten,
alsof zij deze dorpfchoone reeds vroeger ep verbodene wegen
betrapt hadden . Ook vertoonde zich in bet gedrag der boerin
eene zekere verlegenbeid , en eene zoo angitige ijlvaardigbeid,
toen hare mend met groente, boter en eijeren doorzocht en
de regten daarvan betaald waren , dat G R o s s o T dienfig
oordeelde haar to bevelen in huts to komen, en dat hij aan
zijne vrouw, Ms de hem door de wet toegevoegde medehelpfer in zijn ambt, opdroeg, betgeen haar in zulk een
geval to doen fond, re verrigten . De deern ward gloetjend
rood ; en deze kleur der verlegenbeid week niet van hare
wangen, ook toen zij zich in bet afgelegen kamertje met de
fchoone tollenaarfer alleen beyond, die van Karen kant nog
zoo weinig aan bare ambtsverrigting gewoon was, dat zij
levendig en diep de vernederipg gevoelde, waaraan zulk een
tooneel beide de deelnemende partijen onderwerpt ; waaroln
zij dan ook bet meisje vermaande, haar vergrljp maar liever
zonder dralen to erkennen . y, Voorzeker ge lk een' verboden
weg.," zel de boerin verlegen en fluisterend . -- „ Zoo kom
dan met de contrebande, welke gij hebt, maar goedfchiks
voor den dag, kind !" - „ Wanneer gij mij zuiks veroorlooft, Jufvrouw,, zal ik bet doen ; maar vooruit most gij mij
uwe vergiffenis verzekeren . " - „ Ik vergeef bet u van barte, en mogen uwe regters even genadig met u bandelen!"• 0! als gU mil vergeeft, dan beb ik niets to vreezen ." • Hierin bedriegc gij u, want mUne few geldt bier Wets .
Kom, Beef de waren over, en dwing mij tot geene onaange .name fappen ." - „ Uw bevel is mij eene wet," rep nu
de fchuldige, wierp zich op beide de knieen, greep L r s E T .
TE'S hand, en overdekte die met kuafen . - „ Wit moat
dat beteekecen?" vroeg deze verbaasd, en deed vruchtelooze
pogingen om zich los to rukken . - , Hoor mij aan, fchoone
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vrouw I dear gij zelve mij bevoldn hebt ntljne fchtild to erkennen, en mij daarbij uwe vergiffenia hebt toegezegd . De
verboden weer, welke ik bij mij draag, heeft met 's Konings
." Het was een man , die dus fprak .
folregten nlets to makers
L t s E T T E werd bleep , wilde om hulp roepen , maar vermogt bet niet, en hoorde, its bedwelmend, eene liefdesver .
klarigg aan, die in vleijende welbefpraaktheid van de lippen
des indringers ftroomde . Hij verhaalde, hoe hij Been ander
middel gevonden bad, om de waakzame jaloezij v*n den on .
den G R O a a O T to verfchalken , en eon geheim gefprek met
hear, die hij aanbad, tt erlangen, den de verkleeding, wet .
Ite hem nu zoo gelukkig tot bet vurig gewenschte doel geleid
had. Gedurende deze tede bedastde wet L t s E T T E's gram.
fcbap, wijl geene vrouw in ernst op den man verftoord kan
bhjven, die, door hare fchoone oogen betooverd en door
zijnen toomeioozen hartstogt weggefleept, de grenzen der gewone zamenlevingswetten overfchreedt ; tevens echter keerde
hare zelfbeheerfching terug, en bet gevoel barer beleedigde
vrottwenwaarde gaf hear eene ftrafpredikatie ih, bij welke zilj
den jougen man ronduit verklanarde, dat zijne verlokkingen ,
zoo wet ais die van seder andet, bij heat verkxren waren,
want dat zij Karen man liefhad en achtte, en dkt zijne zeker
menigmaal zonder eenige fpsring sin den dag gelegde jaloezilj
hear nog geen regt gaf, om zijn mistrouwdu to verdienen en
to regtvaardigen.
En Was gebeurde, wet hij verwacht had .- de gevWdc
ljdelheid en de beleedigde deugd van t,1 s E T T E deden but
den ambtspligt van tollenaarfter vergeten ; van de Brusfeler
kant, welke hij werkelijk bij zjch droeg, werd geen woord
inter gerept, en de binnenfluiking daarvan kwam zonder vender gevear tot ftand . Na verloop van ten half uur brags een
knaap een briefje, hetwelk G R O s s o T uitnoodigde, near
een daarin aangeduid huis to willen komen ; en toen hij nu
aan deze uitnoodiging voldeed, ontving hem aan de dear dier
woning, tot zijne hoogfte verbazing, de Gascogner, welken
hij toch then zelfden morgen near Chartres bad zien afrijden .
'hidden in de kamer ping, regt in bet oog vallend, op een'
kleederftok bet gewaad van een landmeisje ; en toen hij den
geen, die hem than begroette, naauwkeuriger aanzag, herkende hij , in c z a. i v it a c's thans glad gefchoren gelaat , de
trekkeu der boerin. Hem ~woodend met beide de vuisten bij
de bout pakkende, riep hij : „ Ongelukkjge, wet hebt gij
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gedaan ?" A a T H U R had de grootfle moelte, om den oude
to doen bedaren, die beurcelings raasde, fchreeuwde, vloekte,
huilde en de handen wrong, tot dat gebrek aan adem en
krach ten hem eindelijk dwongen, den flouten vrijer van MEL A N I E het oor to leenen , cerwijl deze de nog menigmaal
afgebrokene vertelling van het in de binnenkamer van het tolhuis voorgevallene ten einde brags . Nu tens ongeloovig het
hoofd fchuddende, dan tevreden glimlagchende, begon G a o SS oT een kruis-verhoor, waarvan de eindelijke uitkomst hem
fcheen to voldoen , want bij bleef eene geruime wiji in diepe
mijmering zicten , (prong toen plotfeling op , greep C Y a I NH A c's beide handen, en zeide bedaard : „ Alles wdl over.
legd, wil ik u het derde kunsiftuk maar kwijtfchelden, en
u ook zonder hetzelve mime doohter geven." Ben gloed
van blijde verrasfing kleurde A R T H U R'S wangen ; evenwel
vroeg hij fchroomvallig, wat P A I T R E x daarvan wel zeggen
zou? „Ieder is zichzelven het naast," hernam vader GROSS o T ; ,, en ik weet L I S E T T E voor uwe listen niet beter to
beveiligen, dan door hair cot uwe moeder to maken ." Aldus gebeurde het dan ook, en, terwijl de collenaar op
deze wijs zich, reeds na het cweede proefftuk, door de on .
dernemende list des Gascogners overwonnen verklaarde, ontgpeg hij wijfelijk de befchaming en benaauwdheid, welkehem
een derde zou hebben kunnen berokkenen .
Van den Amerikaanfchen knaster en de Brusfeler kant heefc
men niet wedr gehoord ; G R o S SOT en P A I T R E x waren
hartstogtelijke liefhebbers van den eerftep, en de kancen
tooifels van L I S E T T E getuigden weidra van hare vergevensgezindheid omtrent den fluwen ARTHUR, die In zijne
MELANIE her rijkfte lpon vond voor zijne herhaalde fraud., welke de Liefde verfchoonen mogel
DE TOONEELSPELER FROGhRES .
1" a 0 G is R E S , Acteur aan bet Franfche tooneel to Peters .
burg, was een der gunftelingen van P A U L I . Dezen Vorst,
then men als een' wreeden en onzinnigen dwingeland heeft
afgefchilderd, ontbrak het echter Diet asn geest of kunde ;
hij bad de Franfche letterkunde beftudeerd, en vond veel
behagen in de meesterftukken des Franfcheu t ooneels. P A U L I
was bij de Rusfifche grooten niet gezien ; hij had hunne ver .
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achdng en, beleediglngen moeren dulden v66thij den croon
beklom: als Keizer betoonde hij zich erkentelijk jegens hen.
die hem in zijne jeugd eenlge dienst bewezen hadden; doch
wraakzuchtig ell geflreng omtreut hen. over wie hij zich re
beklagen had. De eertte dagen zijner regering kenmerkten
zlch door talrijke vonnisfen ter verbannlug, en zelden ller
bij de gelegenheid voorbijgaan , om den Rusfi[chen Adel te

vernederen,
Een Frtm[che goudfmit te. Petersburg, D U V A L geheten ,
had voor den Keizer verfchillende goudwerken van groote
waarde vcrvaardigd. Nadat, de Keizer hem bad laten beta.
len, llet hij hem tot zich roepen en zeide: "Mynheer
D U v A L, ik ben zeer over u tevreden; gij hebe u [egens
mij als een eerlijk man gedragen, Ik heb 11 laten betalen,
wat gij gevraagd hebt j nu wilde ik wei lets voor u verrigten, dat u genoegen zou kunnen doen; wat begeert gij? laac
hooren !"
" Uwe Majesteit zoude mij eene groote dlenst knnnen be.
wijzen."
" Welke? fpreek!"
" Her zoude deze zijn, dat uwe Majesteit geliefde ee zor«
gen, dat ik door de Heeren van llW Hof betaald werd,"
" Zijn ze u veel fchuldig j"
" Belangrijke fommen, en ik kan geen roebel krijgen."
" Glj zult beraald worden, ik bel oaf bet u,"
Des anderen daags vernietigde de Keizer, bij eene ukafe,
Mt voorregt , dat de Rusfi[cke EdeIIieden genoten , nameliik,
om voor fchulden nier vervolgd te mogen worden, en be.
drelgde openlijk ieder zijner hovelingen met zijne ongenade ,
wanneer zij nlet beraalden, war zij fchuldig waren,
P A U L was den Franfchen zeer genegen, Hoezeer Mi zteh
van djd tot tijd regen hunne omwentelingszucht verhief, be.
handelde hij eehter zoowel reizigers als uitgewekenen met
dezelfde toegenegenheid. FRO G ERE s , een geestig en vro...
lijk man, frond ook hoog bij hem in gunll:e, zoo zelfs, dat
de grooten en flaatslieden er naijverig op werden, FRO G p'.
RES bemlnde hee geld, niet om het te befparen , (bij is arm
geftorven) maar om her te verreren, Dagelijks was hij OJ>
middelen bedacht , Om zich geld te bezorgen , en, hoewef
niet alle van even kiefchen aard waren , was hij roch- in den
grond een goedharrig mensch, die dikwij!s zijnen invlocd bi,j:
A'tENGELW.
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den Keizer gebruikre , om daden van geftrengheid voor re
komen en onregtvaardigheden te herflellen,
FRO G R RES begaf zich fteeds , zonder zich te laeen aandlenen, in her kabinet des Keizers ; en wanneer P A U L in de
rulnen van her paleis wandelde, nam hij dikwijls FRO G ERE S
onder den arm. zijne Edellieden op eenigen affland achter

zlch latende,
Eens zag P A U L den Acteur in eene treuriger houding,
dan hij van hem gewoon was, zijn kabinet blnnentreden,
" Wat deert u , FRO G ERE s? Gij fchijnt mij toe zoo
ver.drietig te zijn."
" Gij hebe gelijk , Sire!"
.. Is het uw alledaagsch verdrlet t Berrefc het nog al
her geld?"
" Neen, Sire; 't is nog veel belangrijker,"
" Kan ik lets voor u doen ?"
" Misfchien."
" Spreek dan!"
" Welnu, Sire, uwe Majesteit heeft nog al eenige mage.
en ik heb veel invloed; ik geloof, dat wij voor ons beiden
eene goede zllak zouden kunnen doen,"
" Ik wil wel,"
" De Graaf R ••••• is gebannen in Siherie. Indlen ik mijn'
invloed gebruikte, om voor hem genade te vragen , en uwe
Majeseeit uwe magt, om her toe te flaan, dan zoude onze
goede zaak verrigt zijn."
P AU L lachte hartelijk en teekende, De Graaf was dan
ook geen flecht mensch.
FRO G ERE s veroorloofde zich regen Rusfi[che grooten ,
regen de Grootvorf1:en zelfs , vrijheden, die den Keizer dik;
wijls vermaakten, maar nlet altijd behaagden aan hen, die
er bet voorwerp vall waren, De Grootvorst CON S T A NT lJ N, zich eens op dezelfde wijze willende wreken, en voorgevende, na eenige boerr en aardlgheden , op FRO G ERE s
zeer vertoornd te zijn, llet vier zijner wachters binnenko ,
men, en gelasue hun op gebiedeaden roon , den Acreur ule
bet venfter te werpen, Zonder verwijl werd her bevel ultgevoerd, en FRO G ERE s viel op een' ontzettend hoogen
fiapel van matrasfen neder,
De Keizer wilde nu FRO G ERE s ook eens eene poets
fpelen. en slebler hoe hij daarin te werk ging,
In de tuinen van het paleis wandelende, zelde hij tot FRO·
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G 8 RES: »Laat ons hooren, FRO G ERE s, wat zule gij
morgen ten tooneele voeren t Ik verwittig u bij voorraad ,
dae ik wit lagchen,"
» Ik ben voornemens, voor uwe Maje8teit de rol re vervullen , die mij toefchijnt u re bevallen , die van den fchilder
in de Intrigue episto!aire,"
» Alwe~r dat fink van uwen dollen revolutionair, FA B R E
n'E G LAN TIN E !"
» Het is tech zeer onderhoudend,'
» Nu, wij zullen zien , maar ik zeg u, dat ik l:igchen
moer , en Iach ik niet , dan zend ik u naar Si!;erie."
FRO G ~ RES zag in deze bedreiglng nlets anders dan eene
aardigheid , zoo ais de Keizer hem dlkwerf toevoegde, Hij
beloofde Intusfchen zijne krachten te zullen verdubbelen en
al zijn talent aan te wenden, om den Keizer te vermaken.
Den volgenden avond , bij bet opgaan van de gordijn, rlgtte
hij natuurlijk zijne blikken naar de keizerlijke loge. P A U L
zat er , maar koel en ernflig, De Acreur bevlijtigde zich
om te behagen, maar P A U L bleef onbewegelijk; bet geheele
ftuk werd afgeCpeeld, zonder dat een glimlach her gelaat des
Keizers ontploolde, FRO G J',: RES begreep er niets van.
Des anderen daags , bij het aanbreken van den dag, wordt
hij met fcbrik nit den flaap gewekr, Een offieier van's Kefzers huis kome hem aanzeggen, dae bij zieh op fiaQnden voee
moet gereed maken om naar Siberiii te vertrekken, Tot overmaat van ontfteltenis ontvangt FRO G ERE S op eenlge gevraagde ophelderlng geen ancwoord; hij fmeekt ~ dae melt
hem zoude toeftaan den Keizer zelv' te fpreken; nleuwe
weigering; de order is fiellig; zij moet zonder verwijl wor..
den ultgevoerd, De Acteur kleedt zieb in vertwijfeling aan,
gaat naar beneden , en vindt aan de deur een klbiek. het gewone rijtuig voor tot ballingfchap veroordeelden; hij klimt
er met den officler in, en ijlings fnellen de paarden voorr,
Na eenen ganfchen dag relzens, komt men in eene flad ,
vier en twlntig nren van Petersburg gelegen, san, FRO G ERES wordt bij den Gouverneur gebragt, die bern beleefdelijk
ontvangt , hem zeer beklaagt over de gefirengbeid, waarvan
hij het flagtoffer is, hem zijne dienfien aanbledt , en hem ten
avondmaaltijd noodigt ; inmiddels laat hij FRO G ERE s , in
eene groote fornbere zaal , met zijne treurige overdenkingen
aileen.
1i i 2
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• G.oeden, dag, F R O G h R E S ; waarom zijt gij mij niet eens
komen opzoeken ?"
• Sire , bet is omdat ik bet adres niet wist van uwe Ma3esteit. "
De Keizer lachte hartelijk over dit kluchtig antwoord en
hernam : „WaarlijkI Welnu, dan moet gij bet vragen ;
men zal bet u zonder moeite aanwijzen . Gij wandelt dale
zoo door de ftraten van Moskou ; 't is wel : gij vindt goed,
niet waar , om al ledigloopende bier geld to verdienen i! "
• Op mijn woord, Sire, zoo bet geld, dat wij. met niets
ate doen winnen, ons niet meer bezwaarde dan dat, wat wi$
winnen met to werken, uwe Majesteit zoude dan zeker kunnen zijn van ons eerlang den hongerdood to zien flerven ."
• Hoe zoo?"
„ Wel, bet is bijna een jaar, Sire, dat wij van ons jaar .
geld geen roebel ontvangen hebben ."
Zoodra de Keizer in bet paleis was teruggekeerd, gelastte
bij , dat alles , wat men fchuldig was, op denzelfden dag
Aog aan de Acteurs zoude worden uitbetaald . Hij liet Prins
N A R A S R I N bij zich ontbieden , deed hem zeer fcherpe verwijtingen , zelde hem aan , zich to verwijderen , In tevens ,
dat bij zijne elgendommen in beflag zoude doen nemen, om
to dienen tot uitbetaling dier fommen , welke hij zoo onwaardiglijk verkwist had .

ZEGEPRAAL DER DANSERES TAGLIONI .

Op de volgende wijs words, in een' gedurende de maand
Mei dezes jaars nit Weenen gefchreven brief, de intogt dier
kunflenares in gemelde hoofdflad befchreven .
Weinige dagen geleden zijn wij bier van een zonderling
fchouwfpel getuigen geweest . Des avonds ten half elf ure,
een' tijd, waarop in de meeste ftraten van Weenen gewoon .
lijk anders reeds doodftilte heerscht, zag men met bevreemding in eene der hoofdttraten eene talrijke menigte menfchen
verzameld, die vol verwachting de eene of andere gebeurte .
nis to gemoet fchenen to zien . Ploxfeling kwam er leven in
deze wachtende masfa's, en onder woest gefchreeuw begon .
nen zij langs de flraat voort to dringen . Nieuwe drommen
fnelden hen na, en geaurig wilder werd bet rumoer . Met
fchrik opende men a llerweger. d e veriters , om zich van de
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bier fchier ongehoorde gebeurtenis eens volksoploops to overtuigen . Eensklaps zag men een rijtuig naderen, door hon.
derden voortgefleept en door duizenden omgeven . Eene vrouwelijke gedaante , die er in zat , was bezig , al gedurig bni.
gingen to maken, en telken male dat haar hoofd zich bewoog, ging uit den digten hoop bet geroep op : Pvat!
*iVat T A G L I o N I ! Vivat ! Men wotftelde om de eer , bet
rijtuig, 't welk de vrouw met de heilige voeten omvatte,
voort to trekken . Het was een warme voorjaarsnacht ; maar
de main fcheen niet, zeker nit fchaamte van zulk een tooneel to verlichten! Ik weet niet, of men den heldhaFtigen
Koning van Polen , s o B I e s K Y, teen bij in 1683 Weenen van
de Turken verloste, wel zoo veel eer bewezen heeft, als
thans Demoifelle T A G L I O N I ; maar dit is zeker , dat de
oudite lieden bier zich niet weten to berinneren, dat immer
eenig, als kunftenaar, dichter, ftaatsman of in de wereldgefchtedenis beroemd perfoon, op zulk eene uitftekende wijs
vereerd geworden is als deze danferes, dit pair beenen, betwelk nog daarenboven reeds omtrent veertig jaren Lang in dit
aardfche jamAerdal rondtrippelt, en derhalve tamelijk verfleten is . T A G L I O N I heeft nu tien avonden gedanst ; voor
elken avond ontving zij 1200 gulden conventions - muntze„
haar benefiet was hair tegen 4000 gulden gewaarborgd , en
heeft hair ruim 10,000 gulden opgebragt l Zij is, den eeriien avond uitgezonderd, telken male dertlg tot zes en dertig
keeren weder op bet tooneel geroepen ; bij hare benefietvoorfielling vier en veertig keeren ! Verbaast u dit ? Welnu,
nog meer zal bet u verbazen, wanneer ik u zeg, dat T AG L I O N I elgentlijk in
geene hooge mate bevallen heeft .
Meestal hoorde men van haar zeggen
„ Zij danst Iief. Ik
voor mij vertta weinig van danfen ; maar zonder reden zal
men to Parijs toch wel zoo veel ophef niet van haar gemaakt hebben," en uitdrukkingen van foortgelljken aard meer .
Dit echter zijn de fpreekwijzen niet, waarvan de Weener
zich bedient, wanneer zijne zoo ligt oftviambare geestdrife
inderdaad gewekt is . T A G L 1 0 N I is ook in 't geheel de
danferes niet , welke onze TYeeners, en vooral niet den grooten hoop , zou kunnen wegflepen . Zij heeft to weinig zinnelijkheid , zoo in haar voorkomen als in hare kunstmanier.
Hetgeen den daps van T A G L I 0 N I van die veler andere
danferesfen onderfcheidt, is de fraaije plastiek, de kiasfieke
fchoonbeid barer bewegingen ; maar die bewegingen lijn zoo
afgemeten, zoo bedaard, zoo koud, dat zij bij de masfa
des yolks des to minder grooten bijval to weeg konden brengen, daar de jaren van bloei en fchoonheid bij deze kunftenares reeds tang voorbij zijn . Maar, vanwear din zulk eerie
ongehoorde geestdrift? zult gij vragen. Bijna fchaam ikmtj,
u de reden daarvan to zeggen . De groote naam, welke TAG L I 0 N I nit Paris- voorafgegaan was , haar nieuw engagement to Petersburg, gaven haar de fanctie der mode . Daarbij
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l;wamen hare aanoevelingen san de creme de la haute volde .
flit alles verzekerde haar de niedewerking en gunst der aria .
tocratie . Toen zij de, eerfle maal optrad , liet zij , wel- is
waar, bet gros van bet publiek koel ; maar nit de loges
klapten de glacd-handfchoenen haar onafgebroken een vogr,
naam brava ! toe ; bet parterre verbaasde zich . Nu meet
men echter met den aard van bet Weener publiek bekend
zijn, op to weten, dat de ligtst sangegeven tdon der aristocratie onder den grooten hoop eeu' gretigen wedrklank
vindt, die fleeds luider en fchreeuwender words, naar mite
hij dieper naar beneden dringt. De Weener kluchtfpel - taal
beefs voor dezen geest van naaping eene treffende uitdrukking gevonden : „ Nur nobel!" De •b lik der Weeners is al.
tijd naar de hoogte gerigt ; de wetstafelen der mode komen
nit de gewesten der noblesfe . Op de hooge aristocratic des
Adels volgt de rijke financier, die grecig en angftig naar al
de groote en kleine modeluimen dier kiasfe ftaat to loeren,
om ze zonder verwijl to kunnen kopidren . Achter den financier komc de duizelende beursfpeculant, en neemt de openbaring nit zijne handen over ; achter den fpeculanc ftaat de
kantoorbediende ; achter dezen de handwerksman, en zoo ver,
volgens . Steeds volgt de achterman den voorman op den
voet, om hem to kopidren ; en zoo words, h.esgeen aanvankelijk ligt glimlagchen was, allengskens afzigtelijk bekkecrekken ; hetgeen boven luim was, beneden karrikatuur . En
dus ging bet ook met T A G L 10 N I. Om niet in fmaak voor
de noblesfe onder to moeten doen, om niet bet fchrikkelijke
woord : ,, kaviaar voor bet yolk!" p zich to zien coepasfen, beijverde zich ieder, in eene gekunftelde verrukking to
geraken ; en deze fteeg des to meer, near mate de natuur
haar geene grenzen zetten kon, en ontaardde eindelijk in den
Silenendans, welken de noblesfe, die er de eerfle aanlelding
toe gegeven bad, met voornarnen en fpoctenden grimlach uit
hare venfters befchouwde . Genoeg er van!
OP HET SCHAATSRIJDEN.

De winter lokt uw' voec op 'c broos kristal der baren ;
Ben afgrond, wufte jeugd, gaapc onder uwe fchredn .;
H t beeld van 't zingenot, waarop uw lusten flaren :
%iscrouw ze beide, en glijd er vlugtig over been !
WIE KAN HIERBJJ AAN TOEVAL DENKEN ?

.II et Duitfche blad der Chrijtenbote verhaalt nit Groot-Botwar,
in bet TVurtemnbergfche, bet volgende opmerkelijke voorval :
,, Het was een heldere, door de maan verlichte nacht, toen
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twee echtgenooten , in het nabijgelegen dorp H . woonachtig,
to middernachc door een klokgelui oncwaakten, hetwelk van
den kant der lad bun in de ooren drong . Onderfelleade,
dat er ergens brand ontftaan moest zijn, rezen zij ijlings uit
het bed, en fnelden naar bet venfter, om to ontdekken, waar
die zijn mogt . Naauwelijks hadden zij bet venfter be .
reikt, of zij hoorden achter zich een geweldig gekraak en
gerommel. De zoldering en het balkwerk boven bet ledekant was ingeftort en had het gehemelte daarvan verbfijzeld .
Ware de man met zijne vrouw to bed gebleven, zoo zouden
zij ontwijfelbaar door eenen plotfelingen dood verrast ge .
worden zijn . Doch wat was nu de oorzaak van her klokgelul, hetwelk hen, op het oogenblik des gevaars, met fuel .
werkenden fchrik nit den flaap gewekt had ? Eene zonderlinge oorzaak was her . Onze (tads-klokluider was dien nacht
wakker geworden, juist toen zijne kamerklok twaalf are
floeg ; hij had echter met voile bewustzijn flechts de zes
lnacfte flagen gehoord. Daar her hem nu voorkwam, dat hij
uitgeflapen had, en bij den manefchijn voor her aanbreken
van den dag hield, zoo fpoedde hij zich, zonder verder op
den uurwijzer to zien, naar den kerktoren, om de ochrend .
klok to luiden ; en dit gelui was het, dat de twee echtgenooten op bet nabijgelegen dorp gehoord hadden :' - Wie
kan bier sin ;oeval denken Y

RAAD .

Dat geene denkbare fmart of teieurfteliing u tot eene moe .
deloosheid brenge, die u awe verdere belangen doer minach .
ten of verwaarloozen. Want, zijn die fmart, ramp en teleurftelling u fchier ondragellik, zoo voegc het u to zorgen,
dat geene uieuwe daaruit voortfprulten .

HAGEDORN'S RONDBORSTIGHEID .

H
A G E D O R N was een groot iiefhebber van een goed glas
wijn, en was dikwijis en gaarne in gezelfchappen, waar Bac-

chus offers gebragt werden . Hij wilde dit ook wet weten .
Toen bij eens ziek lag, vroeg hij den beroemden Geneesheer
C A R P S E N', war toch wet zijne kwaal mogt wezen . Ire
Arts antwoordde : „ De waterzucht, vrees ik." - ,, Onmogelijk ;" hernam H A G E D o R N ; „ mijn geheele leven lang
heb 1k'flechts de wijnzucht gehad ."

