B 0 E KBESCHOUWING,
VOOR

1841.

V ADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN,
OF

TIJDSCHR IF T
VAN

KUNSTEN EN W ETENSCHAPPEN ,
WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN ,
DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS IT ITKOMEN, 0 ORDEELKUNDIG
TEVENS EN VRIJMOEDIG V ERHANHELD WORDE N.
BENEVENS

MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren , Kunsten en Wetenschappen ,
betrekketijk.
VNIMMIERM•

EERSTE STUK.
voon
1841.

BOEKBESCHO UWING.
Te AMSTERDAM, hij

G. S. LEENEMAN

VAN DER

en,

.1. W. UNTEMA.

KROE

BOEK BE S CHOU W ING.
Merkwaardigheden uit de Geschiedenis van den Profeet
JEREMIA, beschouwd in Leerredenen, door J. MOLL,
J Ac ° Bs z. , Predikant bij de Hervormde Gemeente to
's Gravenhage. Tweede Druk. 's Gravenhage, bij W.
P. van Stockum. 1840. In gr. 8vo. X en 212 bl.
f 2 -:

H

ett onderwerp, dat de Eerw. M o L L zich voor deze zijne
Leerredenen gekozen hecft , beveelt zich door zijne nieuwheid genoeg aan, om , bij eene goede behandeling, den
lezer , zoo wel als den hoorder, aan to trekken , en door
beiden op prijs gesteld to worden. Deze onderscheiding
zijn dan ook deze . Leerredenen , naar Ree s. inzien, in meer
dan een opzigt waardig. Gclijk het goedkeuring verdient,
dat de stof niet al to fijn uitgesponnen is, door volstrekt
ale bijzonderheden uit het leven van JEREMIA op to nemen , zoo vermocijen ook de Leerredenen niet door overrnatige lengte. Thema en dispositie zijn doorgaans vrij gelukkig uit den tekst afgcleid: de voorstelling van het historische is mcestal eenvoudig en duidelijk, zonder veel omslag: het practische is hoog ernstig , zonder overstreng to
zijn: de stijl is over 't geheel zonder vecl verheffing en Ievendigheid , maar houdt zich toch doorgaans genoeg staande, om met genoegcn gehoord en gelezen to worden.
Zietdaar deze Leerredenen in het algemeen geschetst;
en als wij nu nog eon uittreksel uit deze en gene leverden,
dan zouden wij misschien volstaan kunnen: maar onze Lezers zullen ook misschien verlangen to weten , welke bijzonderheden er van dat niet gew one onderwerp hier wel het
meest in het midden gebragt, en hoe de merkwaardigheden
uit het leven van dien Israelitschen Profeet tot Christelijke
stichting aangewend worden. Zulks wit Rec. dus kortelijk
aanwijzen; en daar het ligt to begrijpen is, dat de cane
A
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Leerrede hem, behoudens den algemeen gegeven lof, beter
bevallen heeft, dan de andere , zal de Steller derzelven
het hem, hoopt hij , ten goede houden, wanneer hij dit
hier en daar, niet om hem daarin meesterachtig to regt to
wijzen, maar in het belang der Kanselwelsprekendheid,
bescheiden to kennen geeft.
1-8, JEREMIA'S
De eerste Leerrede stelt, naar JER.
profetische roeping als eene heilrijke openbaring van het
Godsbestuur voor, en doet dit, den tekst volgende, zien,
door op te merken , tot wien, wanneer, voor welken tad,
op welke wijze, en met welk een' aandro.ng dezelve geschiedde: en deze gebeurtenis tracht de Spreker ten null.°
zijner hoorders to maken , door hen op te wekken , om
Gods aanbiddelijk bestuur te erkennen , 1. in de roeping
zOter dienaars , en 2. een iegelijk in onze eigene roeping,
met geloof,, onderwerping en hoop. Zoo houdt de eenheid zich good staande, en de tekst wordt good gebruikt.
De tweede Leerrede geeft, naar SER. XXVI: 7-14 ,
het gepaste thema: de hooge regering Gods over de versmaders van zijn woord en dienst , blijkbaar in JEREBil A,
als geweldig bedreigd , hrachtig verdedigd, bjzonder bewaard ; waaruit in het tweedo deel aangewezen wordt, dat
zij 1. Gods Woord,verkondigen laat aan zone versmaders1;
2. hunne vijandschap en boosheid openbaart; 3. niet op-

houdt tegen hunne verkeerdheid nadrn kkelijk te waarschuwen; (dit, meent Rec. , behoort onafscheidelijk bij
n Q . 1.) 4. de uitkomst hunner woelingen naar zijnen wil
beschikt. Ter goede afwisseling wordt bij elke bijzonderheid, het practisch gebruik gevoegd.
Voor de derde Leerrede staat eene korte inleiding over
het beminnelijke en betamelijke eener kinderlijke gezind.
heid jegens den hemelschen Vader,, doch welke bij ons to
dikwerf niet gevonden wordt. Doze inleiding komt Rec.
wat onbepaald en niet zeer geleidelijk voor bij het enderwerp , het menschelijke wocrd weer dan het Goddelijke
geierbiedigd op aarde , naar JER. XXXV: 12-14. Dit
nu vindt de Redenaar hier in JEREMIA 'S geschiedenis ge-

predikt ,

door de geschiedenis te alien tide in het licht
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gesteld , — in hare oorzaken en gevolgen ons tot waarschuwing en opwekking. Voor den korten omirek is doze
Leerrede wel wat vol, en stipt vele zaken slechts even aan,
hoewel anders bij het onderwerp niet ongepast. (Fraai is
de beschrijving van de historic der Rechabiten, bl. 45,
maar de hooge lof , bl. 46, aan het willekeurige voorschrift
van JONADAB toegezwaaid, wel wat overdreven. — Bl.
54 stelt de Spreker »het leven voor burgerlijke deugd en
pligt en goede zeden , voor stand en gezin , voor goeden
»naam en room" tegenover »het leven voor God en CHRIS)) Tus en zijne zalige dienst." Rec. begrijpt wel, wat s o
maar, waar stelt toch de Bijbel
waarschijnlijk zeggen
het eerste zoo met zekere minachting tegen het laatste
over ?)
Het thema der vierde Leerrede hoots Gods Woord ,
hoe ook ontvangen en aangerand, houdt stand en kracht
op aarde. Gewigtig onderwerp, zoo het maar genoeg in
den tekst , JER. XXXVI: 9-28 , gevonden wierde! Dock
het is zelfs de hoofdstelling niet , die door deze Leerrede
heerscht ; maar het laatste , waarop het eigenlijk aankomt ,
wordt in het derde stuk slechts zeer kort behandeld , en
ook wat gezocht daaruit afgeleid, dat JEREMIA in plaats
van de verbrande rol weder cone andere beschrijven maest.
Onverschilligheid in het ontvangen bij het yolk vindt Rec.
in vs. 9 en 10 niet , even min als levendig en werkzaam
gevoel bij de Version , naar vs. 14-20 , en als hij hun
volgend gedrag bij den Koning vergelijkt , is het hem-niet
zeer waarschijnlijk , zoodat het al niet veel moor oplevert ,
dan wat pier nit vs. 11-13 gehaald wordt, eene ons twijfelachtige zielsgesteldheid. Zou het thema niet liever hebben moeten zijn de ligtzinnigheid, of de verschillende behandeling , of , zoo men vooral op den Koning en zijne
aldra met hem instemmende hovelingan ziet , do onbeschaarnde verwerping van Gods Woord ? — (Die scherpe
uitval , bl. 76 , op den Pauselijken tegcnstand der Bijbelverspreiding ware welligt liever achterwege gelaten: het is,
hoewel dezelve leelijk genoeg is , toch wat erg , deze bandelwijze met die van Koning JOJAKINI en JEHUDI, die
A2
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de orakclrol op het vuur wierpen , en zoo in de volgende
Leerrede, IA. 88, 89, die gansche »Priesterschaar" met den
valschen Profect HANANJA to vergelijken.
Meer aan tekst en eenheid getrouw is de vijfde Leerrede,
die, naar JER. XXVIII , over den strijd der Goddelijhe
geopenbaarde waarheid handelt, en dezelve , naar vs. 1-4,
voorstelt, als hevig bestreden , naar vs. 5-11, als waardiglijk verdedigd , en naar vs. 12-17 , als luisterrijk zegepralende , die ook in hare onderverdeelingen geleidelijk
is, en telkens gepaste practische aanmerkingen tusschen
invlecht, of eigenlijk met het historische zoo naauw mogelijk vereenigt.
Belangrijk is het onderwerp der zesde Leerrede, de valsche vrifheidszucht ; en gepast is daartoe de inleiding, die
ontleend is van het sedert moor dan eene halve eeuw Teel
gebruikte woord en algemeen begeerde en gezochte good
der vrijheid: maar hoe bet in den tekst, JER. XXXIV:
8-17, ligt , is Rec. niet duidelijk; en hij zou er veel meet
eene onderdrukking van de vrijheid uit eigenbaat in vinden. Het hicr vcrder aangevoerde over de valsche vrijheidszucht , als de ellendigste slavernij , en over den weg
tot ware vrijheid , mope op zichzelf goed zijn ; maar met
den tekst sehijnt het hem niets overeen to komen.

Roe de Heer zijnen dienaar door menschen beproeven
en bevrijden laat , stelt do zevende Leerrede , volgens JER.
XXXVIII: 1-13 , in het ecrste en tweeds gedeelte , ook
met tusschengevoegde nuttige opmerkingen, zeer good voor ;
maar eigenlijk gezegde eenheid mist men er in, althans in
het derdc gedeelte, dat aanwijzen moot, hoe doze tweele-

dige beschouwing heilrijh door ons gebruikt moet worden,
en uit cenige korte , weinig zamenhangende en van he
hoofdthema afwijkendo vermaningen bestaat. (B1. 143 leest
men : »En ach! ware hun hart nog geraakt en verbrij» zeld , zoodat zij aan 'sHeeren stem gehoorzaanaden ; dan
» zou de bevrijding zeker en volkomen geweest zijn, gelijk
» de Hoer , naar het 17de en 20ste vers, nog voor het
»laatst, hun plegtig verklaren list." Hoe is het mogelijk ,
cone goesle periode, en wed zulk con gezegde, door het
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dorre invoegsel: » naar het 17de en 20ste vers ," van sieread en kracht te berooven! — De Heer MOLL is in deze
en andere Leerredenen niet spaarzaam met aanhaling van
Bijbelplaatsen , waarbij telkens tusschen twee haakjes hoofdstuk en vers aangewezen wordt; maar hij zal dit immers
zoo niet uitgesproken hebben? en voor den lezer , indien
al noodig , ware het beter aan den voet der bladzijde aangeteekend.)
De achtste Leerrede neemt uit Jen. XXXII: 6-16 het
reeds vrij onbepaalde onderwerp , hoe de Heer zijne dienaars in het geloof versterken wit; maar nog vreemder is.
het, dat doze tekst, die het op Goddelijkon last sluiten van
den koop van een stuk land verhaalt , ter nabetrachting
des heiligen Avondmaals gebruikt wordt: dit is , meent
Rec. , al te verre gezocht en gansch ongelijksoortig. De
Leerredo zelve bevat zeer gewone dingen, en onderscheidt
zich door niets bijzonders , dan door dat vreemde, maar
dat door het daarvan gemaakte gebruik niet vergoed wordt.
Met cone gepaste en inderdaad treffende inleiding, die
den tochoorder tot het verbazendo en belangrijke der gebeurtenis, uit een Christelijk oogpunt beschouwd , waarlijk
inleidt , wordt de negende Leerrede geopend , om daarin ,
volgens JER. XXXIV, Jeruzalems verwoesting voor to stellen als eene luisterrijke openbaring van Gods Koningrijk
op aarde; tot welk oogpunt de Redenaar aanleiding meent
te vinden in vs.15-18 , (hoewel het Rec. voorkomt , dat
het daaruit slechts zijdelings of to leiden is) daarin dus ziende , 1. de heerlijkheid en majesteit van Israels God en
Koning; 2. de onderscheidene lotsbedeeling der verschillende onderdanen van Gods Koningrijk , en 3. de ditto-zaamheid en uitbreiding van het Godsrijk op aarde; en
daaruit , bijzonder uit vs. ,18 , in het derde stuk besluitende , dat er »in Gods Koningrijk behoudenis en heil moat
»gezocht en verwacht worden voor onszelven , — voor het
» Vaderland , voor de Joodsche Nalie , — en voor CARL s» r us Kerk." — Over het geheel cone goede en vrij levendig gestelde redo , op het Iaatst misschien met te veel
ongelijksoortigs overladen.
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In de tiende of Iaatste Leerrede wordt gehandeld over
de verderfelijke verwerping van de geraadpleegde Goddelijke Openbaring, , en uit den tekst, J E R. XLIII: 1-17,
.de hoofdverdeeling zeer gepast afgeleid , de raadpleging
van Gods Openbaring, de verwerping van Gods Woord , de
verderfelijhe gevolgen daarvan , en bet een en ander met
practische, wederom wel Bens vat veelsoortige, aanmerkingen doorvlochten. (Bij de volgende periode, M. 204, 5:
»Gods Woord kan even min uit de Raadzalen verbannen ,
»als nit de scholen verdrongen, en in de woningen verwor» pen worden , of het gaat gelijk bij Juda's overblijfsel, dat niet
aan de stem des BEEREN maar aan de valsche staatkunde
a gehoor gaf," zou Rec. den Eerw. Schrijver wel eons willen vragen, of deze vergelijking wel juist is; wat hij Kier
verstaat door het verbannen van Gods Woord uit de Raadzalen , en door het verdringen van dat Woord , (den Bijbel?
de Goddelijke Openbaring? het godsdienstig onderwijs ?)
uit de scholen; en of deze geheele bedekte aanval wel gepast, is.)
Zoo meent Rec. in eenige der bijzonderheden het kenmerkende dezer I eerredenen aangewezen to hebben, waarvan het hem, om de mindere bekendheid en ongewoonheid
des hoofdonderwerps, en om de over 't geheel doelmatige
behandeling, niet verwondert, dat zij reeds eenen tweeden
druk beieefd hebben. Mogen zij nog bestendig, volgens
den wensch des Leeraars, »naar de behoeften des tijds,
» de regte kennis, de geloovige waardering, het Christe» lijke en heilzame gebruik van de Geschiedenis en Godde»lijke Openbaring des Bijbels bevorderent"

Christelijke Voorstellen, in den vorm van Leerredenen,
door n. POLMArr, A z. , in leven Onderwijzer in de
Godsdienst, en Krankbezoeker to Haarlem. Tweede
Druk. Te 's Gravenhage , bij K. Fuhri. 1840. In
gr. 8vo. XIV en 175 bl. f 1- 80.

D e met lof bekende, nu reeds overledene , Haarlemsche
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Godsdienstonderwijzer POLMAN wilde cone gedachtenis na
zijnen dood aan zijne vrienden geven , koos hiertoc zes
Voorstellen uit die, welke hij , gedurende eene reeks van
jaren, als spreker in eene zoogenaamde Oefening gedaan
had , en begeerde, dat deze, behalve eon nog bij zijn leven
uit to geven work, het eenige zoude zijn, dat van hem gedrukt mogt worden: na lang aarzelen , gaf hij aan doze stukken den bovenstaanden titel. Dit eon en ander hoofdzakelijk vermeldt hij in het Voorberigt.
Het is hier de plaats niet , em uit to weiden over de zoogenaamde Oefeningen, waarvan Ref. niet alleen de noodiakelijkheid niet inziet , maar het ook daarvoor houdt, dat
zij over het geheel meer of dan good te keuren , meestal onnoodige en overtollige werken, en eon ongepast ingrijpen
zijn in de algemeene openhare Christelijke godsdienstviering
en in het ambt van geqrdende Christenleeraars. Hiermedc
wil hij evenwel niet laag vallen op dit werk van wijlen den
Heer P o nn.a N , waarvan hij integendeel de waardo in zijne
soort gaarne erkent; zelfs is hij van gedachte, dat er wel
eens slechter gepredikt, dan in deze Voorstellen geoefend
wordt: en echter zou hij het bijvoegsel, in den vorm van
Leerredenen, liefst weggelaten hebben ; want, gelijk alle
zulke Oefcnaars zich verbeelden cone soort van Predikatien
to doen , ja sommigen wanen dit vrij wat beter to kunnen,
dan de Predikanten , zoo ziet men ook aan doze stukken in
alles genoeg, dat ook deze spreker, op wien wij echter het
laatstgenoemde nict willen toepassen , zich op zulk cone
nabootsing toegelegd heeft ; maar wat aanbeveling van dezelve hierin gelegen zij , betuigt Ref. niet to begrijpen.
Gelijk hij dus dat bijvoegsel verwerpt, zoo meent hij oak,
dat het niet te pas komen zou, doze Voorstellen als Leerredenen te beoordeelen ; maar hij geeft er gaarne de getuigenis aan, dat derzelver steller daarin de duidelijkste blijken van zijne kunde en bekwaamheid, zoo wel als van zijne
heldere denkwijzc en zijnen godvruchtigen ernst, aan den dag
gelegd, en zich beijverd heeft, era de onderwerpen, die hij
behandelde , verstandig ten practischen nutte aan to wenden , en de zaken in eenen welbeschaafden stijl voor to dra-
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gen , waarin het zelfs aan Beene trekken van ware welsprekendheid ontbreekt.
De onderwerpen , hier behandeld, zijn de volgende : I. lets
aangaande God. JE S. VI: 1—.4. (Onder dozen to onbepaalden titel vindt men eigenlijk ecne korte voorstelling
van eenige volmaaktheden van het Opperwezen, » ten einde
overeenkomstig hetgcen wij van den Oneindige , ook
volgens het Evangelic , weten en belijden , zulk eon bestaan bij ons op to wekken , of to verlevendigen , als ons
» omtrent het hoogste Wczen betaamt.") II. Over menschelijke dwaasheid en Goddelijke wijsheid. 1 C OR. I: 21.
(Ook doze titel is te onbepaald; want volgens de omschrijving van POLMA.N, bl. 29, zijn het » herinneringen uit de
s eerste tijden des Christendoms, toen menschelijke dwaas» heid, onder den schijn van wijsheid, aan Goddelijko wijs» heid, die in hare oogen dwaasheid was, tegenstand hood,
s en tevens , dat die dusgenoemde dwaasheid Gods de wijs» heid der menschen heeft ten niete gemaakt.") — III. Ter
bemoediging en besturing van weenenden. P s. CXXVI:
5 , 6. (Eon wat overvol en zich niet naauw aan den tekst
bindend stuk , maar anders con van de beste.) — IV. Over

het begin, den voortgang en de gevolgen der zonde, vooral
die der zinnelijkheid. JAK. I: 14, 15. (Dit laatste is
duister uitgedrukt, want de zinnelijkheid, dat is de neiging
of werking onzer zinnelijke natuur,, die wij van onzen
Schepper hebben , is immers op zichzelve geen zonde, maar
kan, door ons te overheerschen , oorzaak der zonde worden.) — V. Over de zelfhennis. MARK. X: 17-22.
(De tekst wordt hier meer aan het onderwerp , dan wel het
onderwerp aan den tekst ondergeschikt gemaakt; en gedee/telijk hierdoor,, gedeeltelijk door niet op het regte standpunt der gesehiedenis to staan, en dezelve door eon zeker
dogmatisch glas to bezien, is de uitlegging van den tekst,
naar Refs. inzien , geheel mislukt: men zie h. v. hi. 142,
waar POLMAN beweert, dat »JEZUS niet zegt , wat den
» jongen man ontbrak," (ofschoon het er duidclijk op volgt)
maar dat dit was » genoeg aan God te hebben" ! !) — VI.

Onze vertroostende uitzigten, bij de gedachte aan den dood
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en het graf. 1 C OR. XV: 54-57. (Naar aanleiding van
den tekst, eenige algemeene beschouwingen over sterfclijkheid, onsterfelijkheid en toekomstige gelukzaligheid.)
Op deze wijze wilde Ref. den inhoud dozer nuttige Christehjke Voorstellen kortelijk opgeven, zonder in nadere bijzonderheden of breedvoeriger beoordeeling van dit werk
Bens reeds overledenen to treden; en dit zoo veel to minder, daar hij zich niet geroepen vindt, om het zoogenaamde
oefeninghouden to bevorderen, door den sprekers in hetzelve aanwijzing omtrent hunne voorstellen to geven; en
hoeveel goods hij ook in die van wijlen por.m.A.a met reden
to prijzen vindt , waarom hij wenscht dat zij nu eenmaal
uitgegeven zijnde, nut mogen doen , zoo wenscht hij nogtans ook , dat derzelver uitgave geenc navolging vinde.

Levens- en Karakterschetsen ter bevordering des Christendoms. Uit het Hoogduitsch. Iste en Ilde Deel.
Te Doesborgh , bij Kets en Lambrechts. In gr. 8vo.
383 bl. f 3 - 80.

Elk

dozer Deeltjes bevat een afzonderlijk , romantisch,
althans verdicht verhaal. De Schrijver of Schrijfster ontdekt dit zelf door een opschrift van eon der Hoofdstukken
in het eerste Dccl, bl. 84: eene ware Cebeurtenis. Onhandig genoeg, wordt al het overige als verdichting uitgemonsterd. I. Het eerste verhaal heeft dit opschrift: de
huiselijke hoard. Het is afgedeeld in 14 Hoofdstukken, allen voorzien met een dusgenoemd motto. » Wie toch kan
meer en sneller eten dan ik ? Dit is het uithangbord voor
het IVde Hoofdstuk, behelzende de schildering van een
huishouden van JAN ST E E N. De hoofdinhoud w ordt ten
slotte opgegeven, M. 196: » Wij hebben des Heeren Bin» CLAY ' S woning gezien, toen hij haar eerst door gebed in»wijdde; — wij hebben haar gezien, toen er den (de)
toen zij met leven,
zegen van kroost op nederdaalde ,
vreugdo en hoop van cone ijvcrige jeugd vervuld was, —
»toen armen en verlatenen daarin werden opgenomen , —
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»tocn eon gevoelig geldverlies met kalmte en waardigheid
» gedragen werd , — teen zich het gezellig genoegen om den
»haard schaarde , toen de zonen en dochters gelukkig in
»het huwelijk traden ;" [NB. een zoon en eene dochter.]
»maar nooit hebben wij in haar zulk een gelukkig uur aan» schouwd als dat," [bij den dood van den oudsten zoon]
» waarop de getuigenis werd gegeven, dat de dood voor den
» Christen geenen prikkel heeft." H. De Twijfelaar heet
het ander ° verhaal. RALPH VINCENT, eenigo zoon van
een' rijken pachter, moest , volgens het plan zijns vaders,
voor zijn huwelijk van eigene verdiensten leven. Hij werd
boekdrukkersgezel , gcraakte vooral door het gcschrijf van
zekere Dame WRIGHT tot twijfelarij , en liet zich noch door
do vermaningen en bedreigingen zijns vaders, noch door de
billijke eischen eener geliefde terugbrengen , maar smoorde
de stem in zijn binnensto door sterken drank, verloor die
geliefde, en bragt zich om het leven. Zekere ..v.s.niEs GREY
verleidde bij zoo verre, dat doze, in zijn geloof geschokt,
als ongeloovige met RALPH van de drukkerij word weggezonden. Dan doze word door zijne vrouw, door zijn stervend dochtertje, vooral ook door de bemoeijingen van een'
geneesheer, die hem tot zijne bekeering twee deelen Leerredenen van Dr. CANNING leende , nog in tijds teregt gebragt. Dit vindt men hier jets uitvoeriger verhaald. In
het verhaal wordt van dit alles weinigingeweven. Geen wonder, dat alles oppervlakkig is, zonder ecnige diepte. Indien
de titel van doze vertaalde stukjes ware gewcest. De Huiselijke Heard en de Twiffelear,, twee Verhalen , dan had
men kunuen volstaan met de verklaring: »Het is alles Iigt
to verteren , onschadclijkc kost, voor zulken, die cr smaak
in hebben." Maar nu de titel belooft jets, dat tot bevordering des Christendoms dienen moot, voegen wij er bij,
dat doze Noordamerikaansche kost, al ware zij beter dan in
deze vertaling opgedischt, tot voeding en sterking van Christendom, zoo als men zich dit in Nederland voorstelt, weinig of hover geene kracht bezit.
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P H. W. VAN HEUSDE, de Socratische School. IVde Deel.

De Metaphysica. Nader tnegelicht en beoordeeld door
J. NIEUWENHUIS. Te Leiden, bij C. C. van der
Hoek. 1840. In gr. 8vo. 268 N. f 2 -'70.

T

een wij in het vorige jaar verslag gaven van het werk
van den Hoogleeraar DE GREUVE, namelijk van zijne Brieyen , in antwoord op die van v AN HMIs DE, over het beoe-

fenen der Wjsgeerte in ons Vaderland en in onze tijden,
hebben wij reeds onze gedachten over de Socratische School
en de bovengemelde Brieven van den Utrechtschen Hoogleeraar blootgelegd, terwij1 wij huldo deden aan de scherpzinnigo wederlegging, welke zij uitlokten. Wij waren, even
als zoo vele anderen, getroffen door het onverwachts overlijden van laatstgenoemden verdienstelijken Geleerde, en
dachten , dat nu de Socratische School, even als een gowolf, waaraan de slotsteen ontbreekt, onvoltooid zoude blijvon. Doch eenige maanden daarna verscheen het vierde
Deel, handelende over de Metaphysica. Wij lazen hetzelve
moor met een gevoel van nieuwsgierigheid , dan wel met
cone hoog gespannen verwachting, en wij legden het (wij
moeten zulks erkennen) onvoldaan ter zijde, kunnende er
ons, zoo min als met het overige der Socratische School en
zijne Brieven, hoeveel schoons er ook in gevonden worde,
in vele en voorname opzigten, mode vereenigen. Indien
wij niet verwacht hadden, dat aan dit Deel ook wel weder
eene grondige wederlegging zoude te beurt vallen, hadden
wij welligt de pen opgevat , om de eer der bespiegelende
wetenschap, die het hoogste doel en het verhevenste deel
tevens der wijsbegeerte uitmaakt , tegen cone oppervlakkigc
redenering en cone zoogenoemde populaire voorstelling der
zaak te verdedigen, welke voornamelijk om den persoon ,
die dezelve voordrocg , des to meer ingang kon verkrijgen.
Doch weidra verscheen het work van Professor w IELTWENinns , dat wij hierboven aankondigen , en ons verlangen
was geheel voldaan , loon wij, hetzelve gelezen hebbende,
DE volledig
bevonclen , dat de Metaphysica van v AN HEU S DE
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was toegelicht , en zoo beoordeeld, dat ieder onpartijdig
deskundige moot erkennen , dat al het gebrekkige en eenzijdige daarvan op cone duidelijke en voldingende wijze
is aangetoond.
Wij ontvangen hier eene uitvoerige oordeelkundige beschouwing van het werk van v A N HEUSDE, dat de Schrijver hier op den voct volgt; dezelfde vraagpunten en afdeelingen worden er in behandeld, waarvan men de tafel achteraan bijgevoegd vindt. De aard van het verdienstelijk geschrift van Professor NIEUNTENHUIS laat niet
toe eon uitvoerig verslag van deszelfs inhoud te geven,
omdat het meestal in eenen wederleggenden geest is , en
dezelfde onderwerpen, als de Metaphysica van VAN HEUSDE,
doch uit een geheel ander, een hooger en wetenschappelijker standpunt, beschouwt. Wij moeten ons vergenoegen
met de algemeene slotsommen van doze beschouwing op te
geven. Vooreerst wordt er in aangetoond , dat VAN HEUSDE
geene juiste begrippen omtrent wijsgeerte en metaphysica
koesterde, zoodat hij kon vragen: »is de metaphysica wet
wijsgeerte ? heeft men haar niet veeleer voor eenschijnbeeld
der wijsgeerte to houden ?" en niet duidelijk inzag , dat
deze, of de bovennatuurkunde, het hoofddoel en toppunt
der wijsgeerige wetenschappen uitmaakt , zoodat niemand
in den cigenlijken en wetenschappelijken zin een wijsgeer
kan genoemd worden, die niet te gelijk metaphysicus is.
Verder , dat de vrees, die VAN HEUSDE voor do speculative
wijsgeerte koestert, geheel ongegrond is, dat er eigenlijk
geene wijsgeerte zonder bespiegeling bestaan kan , en dat de
echte wijsgeerte uit haren aard zich tot de bespiegeling
moet verheffen en eenen stelselmatigen vorm aannemen, om
als de wetenschap der wetenschappen to kunnen optreden.
Dat hij stelselzucht met stelselmatigheid verwart, en to veel
aan de -etude afgesletene tegenwerping van den onderlingen
strijd en de elkander opvolgendo en vernietigende stelsels
blijft hechten , en dit verschijnsel in de geschiedenis der
wijsgeerte niet uit het ware oogpunt beschouwt, als zijnde
doze stelsels slechts verschillende uitingen van de ondcrscheidone momenten en gedeelten der absolute waarheid in hunne
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onmiddellijke eenzijdigheid opgevat , maar die eindelijk door
doze worden opgelost ; zoodat de wijsgeerige wetenschap
in het algemeen , door dezen strijd, in plaats van zich
daarvan to verwijderen, allengs moor tot doze absolute
waarheid nadert , zonder haar echter hier volkomen to bereiken. Tevens toont Professor NIEITWENFIu is op cease
voldingende wijze aan , dat ieder en vooral eon wijsgeerig
onderzoek met juiste bepalingen of definition moet beginnen, wil hetzelve niet in het blinde rondtasten en in de
zonderlingste afwijkingen en tegenstrijdigheden vervallen.
Uit dit verdicnstelijke geschrift van Professor rr IEU wenuu I s blijkt het ten duidelijkste , dat de Hoogleoraar van
HEUSDE, hoe geleerd en kundig in vele opzigten, eigenlijk
niet bevoegd was, om over de Metaphysica to schrijven in
dien zin zoo als hij zulks gedaan heeft. Hij zegt zelf:. »ik
»ben eigenlijk gezegd noch wijsgeer, noch metaphysiens
hetgeen ik ben , heb ik aan eigen onderzoek , aan de ou» de letterkunde , aan de schriften vooral van PLATO en
)IARISTOTELES bijzonder aan die van PLATO to danker."
Zijne kennis van de oude Grieksche wijsbegeerte was , even
als die. van zijnen lecrmeester WYTTENBACH1 meer die
van eon' literator , dan die van eenen dadelijken beoefenaar der wijsbegeerte; anders zoude hij goon zoo geheel
verkeerd oordeel over den grooten ARISTOTELES en zijne
behandeling der bovennatuurkunde , die NB. onwijsgeerig
was , geveld hebben. PL A To, met wien hij zoo zeer ingenomen was, dat hij in hem alles vond wat hij zocht ,
heeft hij oppervlakkig en eenzijdig bestudeerd. Als beminnaar van het schoone in de schriften van dien wijsgeer,
kende hij vele voortreffelijke plaatsen uit de Phedrus , de
Gorgias , het Gastmaal , de Phedon en de Republic& van
buiten , en wilt dezelve soms zeer gepast, aan to wenden;
maar daardoor is men nog geenszins eon kenner der Platonische wijsbegeerte. Met de dialeetica , die de kern van
de ideenleer van P LAT() uitmaakt, en die voornamelijk in
de Theetetus , de Sophist, de Parmenides en de Republiek
behandeld wordt, schijnt hij zich niet veel ingelaten to
hebben ; ook worden de drie eerste geschriften weinig door
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hem aangehaald. De ideenleer van den Griekschen wijsgeer bestaat niet alleen in de begrippen van het ware, goode en schoone , maar ook in de bijzondere opvatting der
algemeene en verstandsbcgrippen , die reeds door ARISTOTELES bestroden word. Het blijkt ook niet, dat VAN RenaDR met alwat de nicuwe wijsbegeerte aangaat, hetgcen zoo
voortreffelijk over PLATO en zijne wijsbegeerte in onzen tijd
in Duitschland geschreven is, bekend was. Wij gelooven
niet., dat VAN HEUSDE eene bijzondere , studie van de Scolastici , van DESCARTES, BACO, LEIBNITZ , en vooral
van den scherpzinnigen SPINOZA, gemaakt heeft , welken
laatsten wijsgeer Professor xlEUWEICHU xs volkomen regt
laat wedervaren. K ANT schijnt hij slechts onvolledig, en
de nieuwste wijsgeeren PlICHTB, SCHELLING en HEGEL
bijna in het geheel Met gelezen te hebben ; ofschoon hij
ons zoo zeer tegen de bespiegelende stelsels der hedendaagscho Metaphysici waarschuwt.
Professor NIEVIVENIMIS (en wij maken doze opmerkingen niet, om den roem van eon' overleden vaderlandsch
Geleerde to verkleinen) hij zoo wel i als wij , hebben hoogachting voor zijne verdiensten, en erkennen het zuivere van
zijne bedodingen en het goede , dat zoo zeer in zijne gesehriften voorkomt. Maar de eer der wetenschappelijke
wijsbegeerte , do waarde der echte bespiegeling is ons dierboarder dan ,die van een individu ; en deze dwingt ons tot
de verklaring , dat v /in REVS DE beter gedaan had van niet
over de Metaphysica en tegen de bespiegelende philosophic
te redelcavelen, omdat hij op dit veld niet genocgzaam te
huis was. Wij doen deze verklaring met voile overtuiging,
omdat het gezag van den waardigen overledene bij velen
van groote waarde- is, en zijne gevoelens anderen tot minachting van de wetenschappelijke wijsbegeerte zouden kunnen brengen. VAN HEUSDE zag de.Soeratisch-Platonische,
Ol Platonisch-Socratische leerwijze , (want dit is ook voor
ons nog niet regt duidelijk) als de eenig ware methode in
de bcocfening der wijsbegeerte aan. Dit kan waar zijn voor
jeugdige aanvang,ers , inaar niet roar hen, die de wetenschap op de hoogte, waarop zij in onzen tijd gestegen is ,
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willen onderzocken. Wij zijn het dus volkomen eons met
den Hoogleeraar NIEUNVENHUIS, waar hij aan het slot van
zijne Toelichting zegt: »Zoo wilde dan VAN HEUSDE de
cenige ware wijsgeerte uit de Oudheid , na eenc lange ballingschap, teruggeroepen zien. Zijne eenige ware Socratische wijsgeerte was echter na hare terugkomst in Italie
ender de bescherming der MEDICI voordeelig opgegrocid.
Naderhand de kindersehoenen uitgetrokken hebbende, wandelde zij vooral in de Protestantsche landen van Europa,
in de gedaante rond van omen sehoonen, veelbelovenden
jongeling , die reeds ondcr MENDELSOHN, F. HEMSTERHu is en KANT zijne intrede deed in de wereld. Alle deugden en gebreken, aan dien leeftijd eigen, spreidde hij
spoedig ten toon, en — opgenomen in de seholen van rrenTB, SCHELLING en HEGEL •—' nadert hij thans den rijpen
mannelijken leeftijd, maar is ook in onze Christelijkemaatschappijen zoo gunstig veranderd en heeft dermate het kinderachtige afgelcgd, dat velen hem voor eon' teruggekornen
balling , en de meesten hem naauwelijks zouden herkennen, sprak hij niet gestadig van de Platonische ideen, van
de ware redeleer in haar wezen , omvang , bedoeling en
toepassing op den mensch en den Staat." — » Wie, die
deze zijne gesprekken aanhoort en de mannelijko wijsheid
verneemt , welke van zijne lippen vloeit , zoude wenschen,
dat hij tot ons ware gekomen in den staat zijner kindsoh.
heid? — of de Christelijke wijsgeereu filer negentiende
cam aansprak in de wel naïve en ironisehe, maar toch
kinderachtige vragen en redeneringen zijner eerste jeugd!"
Wij eindigen ons verslag met het work van Professor
NIEuwennuie aan alle beminnaron der wijsbegeerte, en
inzonderheid aan alle vrienden en vereerders van den overledenen VAN HEUSDE, ten sterkste aan to bevelen , ten
cinde zij overtuigd worden, dat or in ons Vaderland nog
Mannen zijn, die de wijsbegeerte op de hoogte van onzen
tijd beoefenen, en zij hierin zien , hoeveel er hieraan nog
bij den laatsten ontbrak.
Het (loot ons Teed , ten slotte to moeten opmerken , dat,
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voor eon wetenschappelijk geschrift , de correctie wel wat
naauwkeuriger had kunnen zijn.

Ontwerp eener nieuwe constructie van Sluisdeuren , genaanzd Spoordeuren, vereenigende al de voordeelen,
welke de tot hiertoe in gebruik zijnde middelen, voor
de opening zoowel, als voor de sluiting der kanalen
of dokken , aanbieden, om namelijk zoodanige breedte
aan de sluizen to geven, als dit voor de maritime
scheepvaart, of die voor den handel, en voornamelijk
voor de stoomscheepl'aart noodig is. Door J. c. s INGELS, Ingenieur bij de Bank van Polen, oud Opzigter voor de werken van den fraterstaat. Bekroond
door Z. M. den Koning der Nederlanden met de Gouden Medallic. Met twee Plans. Te Gorinchem, bij
H. Horneer. 1839. 20 bL (Tekst in de Hollandsche
en Fransche talen.) f 2 - 20.
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e room , welken de Nederlandsche waterbouwkundigen
zich door hunne schriften en nog meer door hunne uitgevoerde werken buitenslands verworven hebben , is algemeen bekend, en, als cen gevolg van doze vermaardheid,
warden de Nederlandsche waterbouwkundigen steeds door
vreemde Regeringen geraadpleegd , terwijl de uitvoering van
groote werken meerrnalen aan hunnc leiding word opgedragon.
Het was ons cen streelend gevoel , den Heer SINGELS,
ofschoon hier to lande cone moor ondergeschikte plaats bekleedende , als Ingenieur bij de bank van Polen eene gewigtige betrckking to Zion vervullen, als zijnde dit voor
ons eon nieuw bewijs van de hooge waarde, die men in
andere landen aan Nederlands waterbouwkundigen hecht.
Ofschoon ver van het vaderland vcrwijdcrd, schijnt de
Heer SINGELS hetzelve niet to vergeten, maar tracht daarentegen , door ecn ontwerp cener nieuwe constructie van
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sluisdeuren , genaamd spoordeuren , in het licht to geven ,
aan hetzelve nuttig te zijn.
Wij namen het ontwerp, aangespoord door het aanlok
kelijke van den titel, met gretighcid in handen; doch toen
wij ons nederzetteden , am met een kort woord onze gedachten over dat onderwerp medo te deelen , waren wij
daaromtrent eenigzins huiverig, aangezien het door Z. M.
den Koning met de gouden medaille bekroond was geworden. Zoovcr wij weten , is er geene Commissie benoemd
geweest, om het ontwerp to onderzoeken ; evenmin dragon
wij kennis , dat het als een antwoord op cone prijsvraag is
aan te merken wij vermecnen dus to mogen besluiten, dat
de gouden medaille , aan den Heer SINGEL& door den
Koning geschonken , moet beschouwd worden als een bewijs van Hoogstdeszelfs goedkeuring, over eene poging tot
verbetering der sluizen, zonder dat daaruit of to Leiden is,
dat Z. M. aan het voorgestelde zijne bijzondere goedkeuring hecht.
In die vooronderstelling willen wij kortelijk aanstippen ,
wat ons, bij cone lezing van den zeer beknopten tekst en
beschouwing der vrij uitvoerige plans , bijzonder tot voorof tot nadeel van het ontwerp is voorgekomen.
In de cerste plaats moeten wij vragen: kan het ontwerp
der spoordeuren als geheel en al nieuw aangemerkt worden? En wij moeten daarop neen antwaorden. De met
lof bekende Nederlandsche waterbouwkundige coals-ELI s
REDELIJKHEID gaf in het jaar 1774 een werk in het licht,
getiteld : De nieuw uitgevonden Sluis met in- en ult..
schuivende deuren. De uitvoerigheid van dit werk laat
niets to wenschen overig. Met echt Hollandsche openhartigheid en rondheid geeft die Schrijver zelf al de bezwaren
tegen zijn ontwerp op, en wijst de middelen aan waardoor
die bezwaren zouden kunnen weggenomen worden. De
beroemde Inspecteur-Generaal van 's Lands Rivieren , c.
BRUNINGS, heeft over het ontwerp van REDELIJKHEID
een gunstig rapport uitgebragt , zoodat de Staten van Holland en Westvriesland daarop aan den uitvinder eene premie van 1000 gouden dukaten vereerd hebben. De sluis
BOEKBESCH. 1841. No. 1.
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van nenet.uxnEin is, ter opening van 12 Rijnlandsche
voeten , even huiten 's Hoge daargesteld geweest , en daarmede zijn verscheidene proeven door deskundigen gcnomen.
Spoor- of schuifsluisdeuren zijn derhalve in ons vaderland
niet nieuw. Dit neemt echter niet weg , dat de spoordeuren van den Heer s I NGEL s veel verschillcn met de sehuifdeuren van REDELIJICHEITL SINGELS wil eene spoordeur
voor eene sluis van 100 Rijnlandsche vocten opening daarstollen , zijnde , volgens de uitdrukking van den ontwerper , eon getimmerd ligchaam in den vorm van een regthoekig parallelopipedum, hebbende eene brecdte gelijk aan
het der Iengte of der opening van de sluis, ter wederzijde beplankt , doch aan den onderkant en van ter zijde
open, loopende op metalen rollen over ijzeren sporen ; stennende dit geheele gevaarte met den geweldigen druk van
het buitenwater van onder tegen een' leibalk en van ter
zijde tegen de kanten der spoordeurkassen. REDELIJKREID daarentegen heeft zijn plan gevormd op eene sluiswijdte van 48 Rijnlandsche voeten , verdeeld in twee sehuifdeuren , in den vorm van gewone sluisdeuren , loopende op
metalen rollen of schijven , en steunende, zoowel van boven als beneden , tegen leibalken, zoodat door de sluis van
REGELIPUIEID geenc andere schepen, dan die, welke
strijkende masten hebben, passeren kunnen. — Het bovenstaande zal genoegzaam zijn, om het verschil tusschen
de ontwerpen van de Heeren SINGELS en REDELIJICHEID
to doen inzien.
Tot het ontwerp van den Heer SINGEL s in het bijzonder
terugkeerende , moeten wij aanmerken , dat bij den sluisbouw het gebruik van metalen rollen steeds als aan vele
zwarighedcn onderhevig is aangemerkt, zoodat men zelfs
door deskundigen het plaatsen van cone metalen rol aan
den voorhar der gewone puntdeuren vindt afgeraden. De
kundige REDELIJKHEID heeft daarom bij zijn ontwerp zeer
vernuftige middelen aangewend , om den goeden gang der
rollen to waarborgen : de Hoer si N G EL s schijnt dit volstrekt
als Been bezwaar aan to merken , en geeft zclfs niet dan
zeer oppervlaklig de plaatsing der metalen rollen aan. De
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ontwerper zoude ons kunnen antwoorden , dat het geheele
gewigt, hetwelk de rollen van zijne spoordeur to dragon
hebben , niet mecr bedraagt dan het verschil tusschen het
gewigt der zamenstellende deelen en dat der verplaatste
vloeistof van dezelve , en dat daarenboven door het aangebragte vaatwerk in het ligchaam der spoordeur het gewigt
nog aanzienlijk kan verminderd worden. Dit is niet tegen
to spreken; maar juist deze eigenschap der spoordeursluis
is voor ons een bewijs, dat dezelve bij de minste beweging
van het water niet to gebruiken is. Gevoelt men bij bet
gebruik eener bateau Porte reeds de moeijelijkheid van het
plaatsen derzelve in de sponningen bij defining of trekking
des strooms , wat zal het dan zijn bij zulk een gevaarte met
weinig stabiliteit en slechts op twee zijden eenigzins bevestigd? Met welk een toestel zal men zulk conespoordeur
in hare kas halen ? RED EL IJ K H EID omschrijft de wijze,
waarop zijne schuifdeuren bewogen worden , met groote
naauwkeurigheid, en geeft daarmede to kennen, dat de
gewone middelen bij zulke deuren niet toereikende zijn.
Do Heer si N GEL s zegt alleenlijk , det de beweging van zijne spoordeur hetzelfde zal voorstellen als de locomotiven op
den ijzeren spoorweg ; en uit dit gozegde is het duidelijk,
dat de ontwerper de beweging der spoordeur bij defining
en hol water als cone kleinigheid aanmerkt.
Verder gelooven wij , dat alle deskundigen met ons de
digtheid van de spoordeursluis zullen betwijfelen ; men kan
die in dit opzigt met geene bateau-portc vergelijken , en
REDS L IJ K HE I D gevoelde levendig, dat het digtvaren van
zulke sluisdeuren groote moeijelijkheid in zich bevatte:
vandaar alle die voorzorgen, door hem genomen en zoo
uitvoerig beschreven. De Heer SI NG E L S geeft ons daarointrent geen de minste waarborgen.
V/at eindelijk de sterkte van het getimrnerte zelve aanbelangt , het voorname verband stelt, volgens het eigen zeggen van den ontwerper, een paar puntdeuren voor; derhalve is de sterkte ontleend uit eon verband, dat SINGELS
voor zulke groote sluiswijdten afkeurt; als bateau Porte is
de zamenstelling veel zwakker , dan die der gewone baB2
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teau-porte. Overigens zijn de opgaven zoo oppervlakkig,

dat wij geen critisch onderzoek op het voor ons liggend
plan kunnen to work stollen. Of wij sluizen van 100 Rijnlandsche voeten opening noodig hebben, zullen wij niet
onderzoeken. Bij het nagaan van het ontwcrp kwam ons
voor den geest: indien zulk cone inrigting niet gevordcrd
wordt voor eene wijdte van 100 Rijnlandsche voeten , dan
kan die welligt voor cone mindere wijdte voordcelen
hebben.
Een gevaarte van 100 voet lengte , 33 voct wijdte en
35 voct hoogte, op de voorgestelde wijze to timmeren, en
in deszelfs kassen to plaatsen, is voorwaar geene kleinigheid, en om bij cone herstelling zulk eon ligchaam op den
wal te halen, zal geene mindere moeite kosten.
Wij vermeonen genoeg gezegd te hebben, om daaruit to
kunnen alleiden, dat wij met eenige zekerheid durven voorspellen , dat do spoordeursluis van den Heel- SINGEL 8, ter
wijdte van 100 Rijnlandscho voeten, nimmer in natura zal
aanschouwd worden.
Wij hebben ons bij uitsluiting met de spoordeursluis zelve bezig gchouden , omdat, hetgcen in den tekst over het
daarstellen van omgekeerde gewelven gezegd wordt , als
algemeen bekend to beschonwen is; ofschoon het als eon
voordeel, bij bet mogelijke der daarstelling van zulk cone
spoordeursluis, kan aangemerkt worden, dat het horizontale
gedeelte van den sluisvlocr slcchts cone breedte van 33
voeten heeft. Echter moeten wij daar weder tegen aanvoeren, dat bij het gebruik cener bateau-porte het omgekeerde gewelf kan doorloopen , zoodat in dit opzigt de bateau-porte con aanmerkelijk voordeel boven de spoordeursluis bezit. Verder zal het den Heere s I N GELS niet onbekend zijn, dat men aan het horizontale gedeelte der sluisvlocren, door het doelmatige plaatsen der zwalpen , waardoor de druk meer op de zijmuren overgebragt wordt, tegenwoordig veel meer sterkte kan geven , dan wel vroeger
plaats had.
Het doet ons leed, het ontwcrp van den Deer SINGELS
nict in alien dcele to kunnen toejuichen , ja zelfs het ge-
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heel als onuitvoerbaar te moeten aanmerken; doch wenschen,
dat dit den ontwerper niet zal afschrikken, om zich, ten
nutte van het vaderland, verder op de verbetering der sluizen
toe te leggen. Er is in den vorm der sluizen (de waaijersluizen uitgezonderd) in de laatste tijden hier te lande zoo weinig verandering gekomen, dat het de vereenigde inspanning
der Nederlandsche waterbouwkundigen overwaardig is, om
ook daarin den vooruitgang der wetenschappen aan te toonen.
De uitvoering van het werkje, en der plans, doet den uitgever eer aan.
Bet Hartzgebergto en de Rijnstroorn. Beisverhalen, genomen uit de Aanteekeningen van Hr. A. L. WICRERS en
Dr. w. GLEUNS, t . Iide Deel. To Groningen, bij
J. Oomkens. 1839. In gr. Bvo. 336 bl. f 4 :

De lezer van dit Tijdschrift zal zich herinneren, dat wij
bij ons verslag van het Iste Deel dezes werks (*) de Reizigers to Gottingen lieten. Met eene naauwkeurigheid, Akademieburgers waardig, wordt alles, wat tot de beroemde
lloogeschool in die stad betrekking heeft, beschreven. Geen
gebouw en geene inrigting , die daarmede in eenig verband
staat, bleef onbezocht ; en wij moeten het onzen Reizigers
nazeggen, dat men met eene loffelijke onbekrompenheid in
de materiele behoeften van het hooger onderwijs voorziet.
Zoo trok onze aandacht, ndat Prof. WOULER jaarlijks eene
som van 6000 Thaler (f 10800) genoot, ten dienste van zijn
collegie over de Scheikunde. Dit eene collegie," voegen
zij er bij, .kost dus den Staat meer geld, dan de materiele
subsidien ten behoove van al de kabinetten en inrigtingen der
Groninger ffoogeschool to zamen , genomen; en dan meent
men nog bij ons te lande, dat 's lands geldmiddelen te ruim
voor het hooger onderwijs verlangd worden, en eischt daarop
bezninigingen, waardoor diegenen, Welke het belang der
zaak gevoelen, en bij ijver en lust voor de uitbreiding van
kunsten en wetenschappen den besten wil paren om daartoe
mede te werken , belet worden, datgene voor het onderwijs
to kunnen doen, wat de tegenwoordige stand der weten(*) Vaderl. Letteroef. 1839 bladz. 699.
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schappen vordert." Zeer waar ; maar bijna f 11000 alleen
voor een eheinisch taboiatoriwas is den tech ook era uiterste !
Inzonderheid trok onze aandacht de beschrijving der Elbliotheek, waarbij het ons alleen verwonderde, met Been
woord van den beroemden KEY rsz gewag gemaakt te virsden,
asut wien deze boekerij tech niet alleen eenen schat van werken, (door 's mans veeljarige betrekking tot de Gottingische
gelehrte Anzeige) maar, hetgeen nog veel meer geldt, die
bewonderenswaardige inrigting te danken heeft, waardoor
zij het, in bruikbaarheid, van zeer vele dergelOke, enders
welligt uitgebreider boekverzamelingen wint, naar het oordeel van alien, die de Gottingsche Bibliotheek hebben bezoeht; ook meent Rec. zich te herinneren, dat in een onzer
Tijdsohriften, ve6r eenige jaren, eene beschrijving dier voor
de wetensehap zoo nuttige inrigting gegeven is. Bij deze
gelegenheid valt ons eene navolgenswaardige schikking in,
welke Rec. op de Akademische Bibliotheek te Bonn heeft
gezien. Nen heeft daar groote kartonnen kolters, die nitwendig de gedaante van een ingebonden bock vertoonen, en
in welke de kleine stukjes , traktaatjes, Dissertaties ens.,
over een bepaald onderwerp handelende, wordert bijeengestoken. Do titels dier ingestokene stukjes worden bniten op
den koker, bij wijze van register, geplaatst. Wij behoeven
Diet te zeggen, dat deze eenvoudige schikking gemakkelijk
is voor den beoefenaar der wetensehap en hare histaria literaria, en niet minder voor de orde der boekerij zeive verkieslijk. Vast de Bonnsche Iloogeschool, gelijk van die to
ItLarburg en Heidelberg , zeggen onze Sehrijvers op zijue pleats
zooveel, als waardoor bewezen wordt, dat zij te midden van
het besehouwen der schoone natuurtooneelen het hoogere genot des geestes niet vergaten, die zich verlustigt in menschelijke inrigtingen ter bevordering van kunsten en wetenachappen. Ook met het lagere schoolwezen hebben zij zich Kier
en dear bekend gemaakt. Niet onaardig, schoon het slechts
een kleinigheid schijne, is eene bijzonderheid, die zij in
eene armenschool te Mintz aantroffen, alwaar, ,behalve
het gewoon onderwijs, ook door eenen kleermaker onderrigt
wordt gegeven in het verstellen van oude en ge3eheurde kleederen."
De Reizigers namen ook veer het overige

Gottingen naauwkeurig in oogenschouw, en vertrokken vervolgens naar Kassel. Van de geschiedenis dezcr stad, gelijk van de meeste
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voorname bezochte steden, wordt het een en ander aangestipt , kerkelijke en wereldlijke gebouwen bezocht, en inzonderheid de overheerlijke Wilkelots/Joke uitvoerig en con
amore beschreven. Eene menigte van heerlijke gezigten moet
zich daar vereenigen, en moeite noch kosten gespaard zijn,
em de schoone natuur door de kunst te huip ter komen, en
het bekoorlijke en stoute nog des to meer te doen in het oog
vallen. Vooral in waterwerken meet doze stiehting uitmunten. De groote waterval (dien zij evenwel niet in working
zagen) begint met eenen stroom van drie dikke stralen water, welke over drievoudige, naast elkander aangebragte
trappen vloeit, ter breedte van 12 ellen en ter lengte van
260 ellen; vallende dan nog in eene steenen waterkom met
eenen val van 6 ellen! Langs dezen waterval leidt een steenen trap van 842 treden. De overige waterwerken zagen de
Reizigers in beweging. Om ze gedurende een uur te doen
werken, worth eene hoeveelheid van omtrent 19000 vaten
waters vereischt, waaruit men over de uitgestrektheid dezer
werken kan oordeelen. Een fraai steendrukplaatje stelt het
gezigt op de Wilhelmshohe veer, gelijk een ander dat op do
Ma'inbrug te Frankfort, en bet laatste, uitnemend welgelijkend, dat op Nonnenwerth, Rolandseck en den Drachenfels
van de bovenzijde des Rijns genomen. Het titelvignet vertoont de mine Godesberg. Het Reuzenslot op de WilhellashOhe heeft eene hoogte, die NB. met 902 treden beklommen
wordt, en waarop een reusachtig koperen standbeeld van
IIERC IOLES staat , met het pedestal twaalf ellen hoog. In de
knods van het beeld kunnen zeven personen plaats nemen.
Van Kassel ging de reis over Marburg en Giessen near
Frankfort, welke bekende stad met naauwkeurigheid worth
beschreven. Inzonderheid vergasten de Reizigers hunne lezers op eene opzettelijke vermelding der inrigtingen ter bevordering van kunsten en wetenschappen, van welke deze
stad verscheidene aan den kunstlievenden ijver van vermogende burgers te danken heeft ; b. v. het Medisch Instituut
van SE PIXENBERG , het Museum van BETnMANN en dat van
STaDEL. Qok zagen zij er onder meer andere merkwaardigheden de gebouwen en zalen, die vroeger bij de keuze en
krooning der Duitsehe Keizers hunne bestemming hadden.
Van Frankfort ging de reis naar iflaintz; een gedeelte van
bet gezelsehap deed die to water, een ander gedeelte te land
over Darmstadt, Heidelberg en illanitsim. Het meet bier

4.•

L. WICHERS EN W. GLEUNS, JUN.

almede overvloeljen van heerlijke natuurtooneelen, die met
warmte worden beschreven. Inzonderheid leveren de omstreken van Heidelberg wonderschoone gezigten op. Men
bemerkte nu ook, in den omtrek der wijnlanden to zijn.
Te Weinkeinv, tusschen laatstgenoemde stad en Darmstadt,
dronken zij eenen wel niet zeer krachtigen, mar smakelijken rooden land wijn, die omtrent vijf cents de flesch kostte!
Schwetzingen, een stadje, een paar uren van Heidelberg,
(van welks gebouwen, slot, Hoogeschool en — vermaard
wijnvat, wij kortheidshalve moeten zwijgen) is bezienswaardig om het antieke slot van den Groothertog, in welks tuin
men allerlei rnythologische tempels en standbeelden aantreft.
_Met ten onregte zeggen de Schrijvcrs, n dat het te bejammeren is, dat hier zoo vele schatten zijn verspild geworden,
om zoo vele uitheemsche, onderling strijdige en geen wezenlijk nut aanbrengende dingen daar te stellen." De Moshe° alleen, die van Minarets, spreuken nit den Koran enz.
voorzien is, kost f 300,000! De architect was ook opzettelijk naar Konstantinopel gezonden, om afteekeningen van
Moshecn te maken. — Ook Manheim werd naauwkeurig
opgenomen.
Het gezelschap vereenigde zich weder te Maintz, en hegon
nu aan dat gedeelte der reis, hetwelk bestemd was om het
schoonste te bezoeken van de schoonste rivier van Europa,
den Rijn, welks loop in eenige trekken beschreven wordt,
met aanhaling van de schoone dichtregelen van a ur.o FS aan
dien heerlijken stroom. Trouwens op meerdere plaatsen verlevendigen de Reizigers bun verhaal door de aanhaling van
gepaste stukken nit vaderlandsche of ook wel Duitsche dichters, en zij doen dat met veel smack, zonder do minste overlading. Te Maintz woonden zij een gedeelte van het feest
ter eere van GUTTENBERG bij. Ms Hollanders kon hun de
hulde niet bevallen, welke, naar het oordeel van alle bevoegde onpartijdigen, aan KOSTER alleen toekomt. DWat
was natuurlijker, dan dat wij hier, to midden van eene
feestvierende menigte, die GUTTENBERG feestelijk vereerde,
onze hulde toebragten aan de nagedachtenis van onzen, door
zijne vinding onsterfelijken landgenoot? Met vaderlandsch
gevoel werd een toast aan zijne nagedachtenis toegebragt en
met vaderlandsche geestdrift gedronken. Waarschijnlijk was
dit de eenige feestdronk van dien aard, welke in die dagen
in Maintz is ingesteld geworden." Wij teekenen nog dit
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aan: ..Rondom het standbeeld was, bij gelegenheid der inwijding, een groot amphitheater opgerigt, en aan de buitenzijde van hetzelve hingen aan lange staken de wapens der
steden, die tot de oprigting van het standbeeld hadden bij..
gedragen, terwijl boven deze wapens de vlaggen dier plaatsen wapperden. Met eenige verwondering zagen wij ook het
wapen der stad Utrecht met de geliefde vaderlandsche vim%
line aangenaam het ons steeds is, wanneer wij de vaderlandsche kleuren mogen aanschouwen, hier echter beviel ons dit
minder, en het Nederlandsehe dundoek scheen ons toe hier
minder eigenaardig en gepast to zwieren."
Te _Heintz nam het reisgezelsehap eene aak (Navhen) aan
tot Bonn. Deze wijze van reizen bood hun de gelegenheid,
om dit wonderschoone gedeelte der rivier op hun gemak te
bezien, en overal, waar zij het verkozen, aan wal to stappen, gelijk zij dan ook hier en daar deden, bezoekende
Biberich, Wiesbaden, het Taunus-gebergte, de heerlijke
Rheingau, de Johannisberg, Geisenkeim, kadeskeim, enz.
Wij behoeven niet te zeggen, dat zij op de plaats zelve de
heerlijke Rijnwijnen dronken , waardoor de namen dezer plaatsjes wereldvermaard zijn geworden. Voorts zagen zij Bingen, het Niedertvald, het slot Rheinstein, Lorch, Eaub ,
St. Goar en Ober-Lahnstein. Dit stoutste en schoonste gedeelte der Rijnoevers is tevens het land van Sagen en yolksverhalen; enkele derzelven worden medegedeeld; onder anderen die der gebroeders bij de rotsen Liebenstein en Steinfels , en die van de Duivelsladder. Beide verschillen hier
en daar van de verhalen in de Volksverhalen en Legenden
van ROBIDE VAN DER AA, en zijn althansniet minder verhaald.
Te Coblentz vertoevende, bezagen zij de stad, benevens
de vesting Ehrenbreitstein. Vervolgens stapten zij te Neuwied aan wal. Zij hebben gelijk , dat de breede en regte
straten, gevoegd bij het over 't algemeen vrij goede voorkomen der huizen, deze plaats een vrolijk aanzien geven.
Rec. echter merkte op, hetgeen onzen Reizigers niet in het
oog schijnt to zijn gevallen, dat de laagte der huizen — hebbende de meeste slechts eene verdieping — minder behagelijk is, vooral daar de straten zoo breed zijn. De Reizigers
bezochten het vorstelijk lustslot Mon-repos, waarin Rec. tot
zijne spijt verhinderd word, en voeren langs Andernach naar
Linz, waar zij overnachten. Zij meenden van Remagen de
Leachersee to bezoeken, men ried het hun of om de moci-
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jelijkheid van den weg. Te Andernaoh of Brohl, waar het
gemakkelijker zoude geweest zijn, hadden zij het verzuimd.
Rec. heeft dat togtje van laatstgenoemde plaats gedaan,- en
herinnert het zich met een levendig genoegen. Bij de beoordeeling der Bjjnreize van den Deer ENGELEN (*) heeft
hij er lets van gezegd. Zij verkozen een uitstapje naar het
Ahrdal; dat tegenwoordig veel bezocht wordt, en naderden nu met hun vaartaig langzamerhand het Zevengeborgte.
Op het door zijne ligging zoo beroemde eilandje Nonneniverth bragten zij den nacht door, en beklommen den volgenden dag Rolandseck (waarbij de bekende Sage worth opgehaald) en den Drachenfels. Den Godesberg bezochten zij
gezamenlijk, waarna een gedeelte langs de chaussee , een ander met de Nachen. naar Bonn vertrok. Vrolijker weg dan
deze straatweg, vooral in de nabijheid der stad, heeft Bee.
nooit gezien. Daar wordt dan ook huis bij huis, bijna zeiden wij paleis bij paleis aangebouwd, die aan de eene zijde
het gezigt hebben op den heerlijken stroom , aan den anderen leant op eene allerbevalligste landstreek , die door het
gebergte omzoomd worth. De Kutscher wees ons bier de
woningett van verscheidene Hoogleeraren aan ; wij benijdden
hun hier het studeren in milk eene schoone natuur. Dat zij
Clentensruhe , Poppelsdoff en den Krenzberg niet'vergaten
to bezoeken, spreekt van zelf. Te Bonn dankten zij de Nachen of en begaven zich met de stoomboot naar Keulen,
waar onder anderen de overheerlijke Donn bezocht en van
de schedels der zoogenoemde Brie Koningen gezegd wordt,
dat Ilfilaan ook voorgeeft in het bezit der echte to zijn.
* Welke nu de echte zijn, is moeijelijk to beslissen ; denkelijk zullen zij wel gelijke aanspraak daarop waken. Men
vergeve ons onze ongeloovigheidl" Dit waken moet in hebben veranderd worden. Van Keulen deed een der reisgezelschappen een uitstapje naar Aken, en van daar naar Dusseldorp, waarheen het andere gezelsehap met de stoomboot gegaan was. Met hetzelfde reismiddel keerde men terug tot
Emmerik, vanwaar men over Kleef in het vaderland terugkeerde.
Eene fraaije Reis inderdaad, nitmuntend beschreven. Hier
eia dear getuigt eene enkele uitweiding van het heldere verstand en edele hart der Reizigers; zoo herinneren wij ons het
(#) Varier!. Letteroef. 1840. bladz. 509.
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sehoone, dat op het kerkhof to Frankfort gezegd wordt. Wij
konden ens het genoegen niet ontzeggen, iets meer van dit
good gesehreven reisverhaal to zeggen: Enkele misstellingen
teekenden wij sleehts aan. Hompen, smuk , omgevingen z ij n
kleine vlakjes in de anders seer zuivere taal, en de steden,
die in het Duitsch Speyer en Mayland heeten, moesten in
het Hollandsch Spiers en .Milaan gesehreven zijn. De Reizigers hebben eer van hunne opmerkzaamheid en van hunne
keine (indien zij die gedaan hebben) der hand, aan wie zij
de beschrijving vertrouwden.

De Tesuitenorde , hear oorsprong , inrigting , bedoelingen en
leer, benevens de verderfelijko nerd van het Jesuitisme,
uit het eigen Wetboek der Orde geschetst door Dr. srtv.
J 0 1113 A Hoogleeraar in de Ilegten to Marburg, Vrii
near het Iloogduitsch bewet ht en met eene uitvoerige schets
van do Gesehiedenis der Jesuitenorde vermeerderd. (Hier
volgt eene aanhaling , in het Grieksch, van ROM. III: 13 —18.)
Te Amsterdam, bij Gar. Biederiehs. 1840. In gr. 8vo.
XVI en 388 bl. f 3 -

W

enseht gij woelingen, omwentelingen, den geheelen ondergang van uw vaderland, roept dan de Jesuiten, laat de
monniken herleven, stieht hoogescholen, bouwt prachtige
Collegian voor deze koene geestelijken; staat toe, dat deze
drieste priesters op beslissenden, dogmatisehen tannin staatsaangelegenheden uitspraak doen, de heilige, door de rampen
der volken en de verorderingen van den mensehelijken geest
noodzakelijk gewordene, wetten aanvallen, verdoemen, verachten. Duldt, dat zij, om verouderde instellingen weder
in het leven te roepen, door hunne belagehe/ijke drogredenen de grondzuilen der maatschappij en der Staten omverwerpen, haat en tweedragt zaaijen, en met de wapenen van
eon (voorgewend) bovenmenschelijk, hooger gezag de volken
aanstoken, om elkander wegens meeningen, die zij zelvoniet
verstaan, to verscheuren en to verdelgen." Behelzen deze
woorden, die de Abt n E LA ROCHE Ittrisnn reeds in 1827
tot zijne landgenooten rigtte, eene waarschuwing, die de
behartiging verdient van alien, aan wic het geluk des menschdoms dierbaar is, dan mag voorwaar ook eon work, hetwelk
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under den bovenstaanden titel aangekondigd wordt, indien
het slechts eenigermate aan die aantondiging, voldoet, gewi§selijk gerekend worden onder de zoodanige, die aanspraak
maken op de belangstelling van het publiek. Zie hier de
hoofdzakelijke opgave van den inhoud :
In de Inleiding stelt de Schrijver den Staat, de Kerk en
de School voor, als die instellingen, waarop de Jezuiten
(de Vertaler schrijft overal Jesuiten) ten alien tijde getracht
hebben invloed nit to oefenen, en geeft zijn oogmerk te kennen, om het Jezuitisme to besehouwen in deszelfs geest, bedoelingen en werl,czaamheid, en deszelfs gevolgen voor den Staat,
do Kerk en het Onderwijs. lste .Afd. Oorsprong der Jesuitenorde. II. Inrigting der Orde. III. De beginselen, waarnaar
het bestuur van het Genootschap geregeld wordt. Deszelfs
handelwijze. IV. Schets van de Geschiedenis der Jesuitenorde
sedert den dood des Stiehters tot de opheffing der Orde, van
1556-1773. V. Opheffing der Jesuitenorde. De Ex-jesuiten
en hun work. VI. Herstelling der Jesuitenorde. VII. Uitbreiding der Jesuitenorde na hare herstelling.
Van het rijke onderwerp, door den Schrijver ter behandeling gekozen, heeft hij op eene wijze partij getrokken, die
eon' schat van wetenswaardige bijzonderheden aangaande het
zoo beruchte genootsehap aan het licht brengt, elders of in
het geheel niet in onze taal, of niet zoo volledig en in zulk
eene geleidelijke orde voorgesteld te vinden. Vooral verhoogt
het de waarde van het werk , dat hetgeen van de Jezuiten
gezegd worth, hoe ongunstig het ook mope luiden, meestal
boven alle tegenspraak verheven is, dewij1 het nit de officiêle
schriften, door het Genootschap zelve uitgegeven of als waar
erkend, ontleend en bewezen wordt. Wij vonden onder anderen uit het Institutunt societatis Jesu, gedrukt to Praag
1757, aang-ehaald de volgende opmerkelijke stelling der Jozuiten : D Om met de Kerk volkomen overeenstemmend te
zijn, moeten wij , wanneer de Kerk bepaalt, dat iets, hetwelk in onze oogen wit sehijnt, wart is, conduit zeggen, dat
het werhelijk Swart is."

De Vertaler heeft zich, over het geheel, loffelijk van zijne
tack gekweten, en zelfs door zijne vrije bewerking, meer ingerigt naar de behoefte van zijne landgenooten, aanspraak op
hunnen dank verworven.
Het doet ons daarom inderdaad Teed, dat het aantal drukfouten in doze uitgave zoo grout is, dat wij het niet onopge-
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merkt mogen laten. Behalve er voor en , recleunt voor redeant, exelsis voor excelsis, libito voor niet nay voor
nay, Fhomistische voor Thomistische, reverentio voor reserratio , rigting voor riytten, vonden wij nog verdrediginy,
kneehen,, roomch, en de laatste regel van bladz. 256 geheel
weggelaten, waardoor natuurlijk de aldaar ongeeindigde zin
tot onverstaanbaren onzin wordt. De misvorming van het
werk is door dit een en ander zoo verregaande, dat wij onder het lezen meer dan eons twijfelden, of het ook aan een'
Jezuitenstreek, die men den uitgever gespeeld heeft, moet
toegescbreven worden.
Het Noorden; in Omtrekken en Tafereelen, door E. J. POTGIETER. In II Deelen. Te Amsterdam, bij G. J. A.
Beijerinek. 1836, 1840. In gr. 8vo. VIII, 328 en 343 bl.
f 7 - 50.

D

e neer POTGIETER Levert in deze beide Deelen eene zeer
aangename leetuur, en zijn bock behoort onder diegenen, die
eenen langeren duur verdienen, dan de leesgezelschappen
aan de meeste werken bezorgen. Hij heeft eenen algemeenen titel gekozen voor eene verzameling van stukken, die
van den meest verschillenden aard en inhoud zijn, maar
daardoor als met eenen gemeenschappelijken band zijn verbonden, dat alle het Noorden betreffen. Men vindt bier reistogtjes, beschrijvingen van het land, schildering van zeden en
gewoonten, historische herinneringen, legenden en volksverhalen, kleine novellen, proeven van poezij, alle met het ondcrwerp en den titel in verband staande.
De vorm van dit bock is dus vol afwisseling, en zietdaar
reeds eene groote verdienste. Het is toch niet te ontkennen,
dat men in vroegere dagen bij ons wat te veel altijd het
oude koepad langs ging. Wie meer of minder belangrijke
berigten aangaande landen en volken wilde mededeelen, koos
den dikwijls vervelenden vorm van eene eigenlijke reisbeschrijving, waarin gewoonlijk veel werd opgenomen, dat
geene belangstelling Ion inboezemen. De Heer POTGIETER
begreep te regt, dat hij van deze gewoonte moest afgaan;
ook over het Noorden bezitten wij genoeg dergelijke berigten, en, zoo hij zich van zijne voorgangers wilde onderscheiden, hij moest eenen anderen weg beproeven. Wie hier
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dus droop en deftig beredeneerde berigten over land en
y olk, over staatkundigen toestand, over klimaat, grand en
voortbrengselen zoekt, hij legge het boek gerust ter zijde;
want hij sal sick bedrogen vinden. Doch het boek behoort
geheel tot het yak der sehoone letteren; het maakt op geene
wetenschappelijke verdienste aanspraak. Bet wil onderhonden, behagen; het mengt het aangename en nuttige dooreen; het romantische gaat met het historische hand aan
hand; de poezij wisselt het prose gedurig af. Net 66n woord,
POTGIETER heeft sick ook hier weder als een smaakvol,
bekwaam en bevallig Schrijver doen kennen. Zijn stijl is
los en gemakkelijk; vooral daar, waar hij verhalen en legenden mededeelt, slaagt hij gelukkig. Zijne vertalingen
van Noordsche poezij, over wier getrouwheid Recensent niet
oordeelen kan, zijn met smack gekozen en strekken den
Noordschen Dichters tot eere. De versificatie is meestal seer
goed en laat weinig te wenschen over.
Na dezen lof, die niet wel met proeven is te staven, omdat deze te uitvoerig zouden moeten worden, sal Rec. tech
ook stile aanmerkingen mededeelen. De eerste daarvart is
deze. De lezer stelt te veel belang in den Sehrijver telven, om niet to verlangen, jets meer van hem to weten.
De persoonlijkheid des verhalers komt overal to seer uit,
dan dat men niet begeerig son warden, om jets van het
oogmerk en de omstandigheden zijner reize te kennen. De
Schrijver heeft dus te veel of te weinig over ziehzelven gesproken. Teen tor s zijne geestige reistafereelen in het
Licht sand, waarin nog wel meer verdichting zal gevonden
worden, dan in de ontmoetingen van POTGIETER, die tech
ook de wezenlijkheid wel wet sal hebben opgesierd, gal hij
vooraf eene geschiedenis van de quasi-aanleiding tot zijne
togten. Van POTGIETER wenscht de lezer ook te weten,
hoe en waarom hij in het hooge Noorden kwam, en hij sou
hem in dat geval nog met meer genoegen vergezellen. Nu
weet hij van den persoon, die tech gedurig weder veer hem
treedt, to weinig, en kap zich minder in de voorgestelde
ornstandigheden verplaatsen.
lien tweede gebrek is, dat hier en daar de stip wet gerekt is; niet dear, waar de Schrijver verhaalt, maar wear
hij zich aan bespiegelingen overgeeft; dear is ook niet alles
even natuurlijk en eenvondig ; van tijd tot tijd is er jets gekunsteids in den stip, een zeker jagen near effekt, dat Rec.
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althans niet behagen kan. Zoo heeft ook de Ileer POTGIETER te veel talent, dan dat om geestig to zijn, zijne
toevlugt behoeft te nemen tot het caricaturiseren van Engelsehen ; jets, dat zoo menigvuldig reeds is geschied, dat
de aardigheid er glad of is. De oude trekken en zonderlingheden, een weinig gevarieerd, keeren te dikwijls terug.
Doch deze aanmerkingen nemen niet weg, dat Rec. dit
boek met groot genoegen heeft gelezen, en het met voile
ruimte als eene aangename, welgeschrevene en meer dan alledaagsche lectuur aanbeveelt. De Uitgever heeft voor eenen
netten druk gezorgd; maar de steendrukplaten zijn niet zeer
gelukkig uitgevallen.
Ode en Gebed, bij de Inhuldiging van Z. ILL witArs II,
GR AAFF. Te
Koning der Nederlanden. Door M .
Bochum, bij D. Meindersma, Wz. 1840. In gr. 8vo. IV
en 24 bl. f : - 40.

Gelijk bij alto soortgelijke gelegenheden, ontbreekt het ook
thans reeds, bij de beklimming van den Troon der Nederlanden door cen' anderen Yorst, niet aan Feest- en Jubelzangen, en wij hebben cr gewis nog meerdere te wachten,
zoodat de Redactie van dit Tijdsehrift zich niet verbindt, om
van alles verslag to geven, wat haar daarvan met dat doel
mogt toegezonden worden. Ref. heeft zich echter alleen
met het hem nu toegezondene bezig te houden, en vangt zijne
aankondiging aan met te zeggen, dat het zeer keurig is nitgevoerd, en dus van die zijde den Uitgever, die tevens de
Drinker is, eer aandoet.
Wij komen nu tot den inhoud. Na eene welgestelde Opdragt aan den Koning, in welke de Fries zijne nationale fierheid niet verzaakt, (ofschoon wij niet kunnen instemmen met
het elders uitgesproken oordeel, dat dit ten koste van de vrijheidsliefdc der overige 1Vederlanders geschied zon zijn,) vinden wij een' Voorzang, hoordzakelijk tot aanloop en tot ontwikkeling van het denkbeeld dienende, dat de Nederlandsche
Dichter, het gevoel van wiens hart hem tot zingen spoort,
zich Met door de gedachte moet laten afschrikken , dat onze
grond en luehtstreek der Poezij minder gunstig zouden zijn,
dan die van het kiassieke Griekenland. Dan volgt de Inhuldigingsode, in welke het besluit van Koning WILLEM 1'11E124E".
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Rix , om zich, bij klimmenden ouderdom, van de staatszorg
te ontslaan, geprezen en zijn Opvolger de onwrihbre rots
wordt genoemd, die door geen storm beroerd wordt, terwil 's Vorsten erkende deugden daarna, in krachtige regels, opgesomd worden, en de wensch geait, dat alle rangen en standen der Maatschappij, dat Wetenschap , Kunsten en Nijverheid, onder zijn bestuur bloeijen mogen. Het
Gebed, in Alexandrijnsche versmaat, bevat, na eene dichterlijke hulde aan het Opperwezen, naar de gelegenheid des
tijds zeer gepaste beden voor het heil van Vorst en Volk.
Het dichtstuk van den Heer n E GRAAFF wint het reeds
nu van verscheidene andere, welke wij, te dezer gelegenheid lazen, ook in den vrijen, den echten Nederlander
passenden toon, waardoor bet zuiver blijft van de zoo hinderlijke , aan afgoderij grenzende vleitaal, die den rondborstigen en nederigen Vorst, wien zij toegezongen wordt, zelven het eerst en meest moet hinderen. Want dat wij Nederlanders, zoo als wij in de Ode bij herhaling lezen, dien
Vorst met have en goed toebehooren, Ivan, in den geest ,
welken de Dichter doorgaande aan den dag legt, wel niet
dan voorwaardelijk , geenszins in den zin van slaafsche lijfeigenschap, opgevat worden.
De Dichter houde het ons, bij den lof, dien wij deze zijne
zangen gaarne doen wedervaren, ten goede, dat wij bekennen moeten, in bet 4de couplet der Ode zeer lang naar het
verband van den zin te hebben moeten zoeken. Bovendien
geeft het warstond, in den aanvang van den 3den regel,
eene duisterheid. De Grijsaard , die ongetwijfeld bier bedoeld wordt, heeft, onzes oordeels, wel degelijk aan talrijke
gevaren moedig het hoofd geboden; maar zon dit, wil de
Heer DE GRA AFF gewis zeggen , misschien niet voortdurend
meer hebben kunnen doen. Het gekozen woord doet echter
dit denkbeeld niet duidelijk uitkomen. Verbolgd, voor verbolgen, in datzelfde couplet, is, overigens, geen fraai, indien zelfs een geoorloofd Hollandsch woord, evenmin als wij
het golfgehlots, dat alles 't onderst boven PLONEERT, eene gelukkige uitdrukking noemen kunnen.
In den 3den regel van het Gebed hapert iets in de maat;
maar dit is mogelijk eene drukfeil.
De Heer DE GRA AFF ga voort zijn diehterlijk talent te ontwikkelen ; schenkt hij de voortbrengselen daarvan, na bezadigd overzigt, het Publiek , zij zullen met genoegen ont-
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vangen worden. Wat 4ne wensehen en beden betreft, de
Hemel verhoore die!

De Mimes- Wereldburger. Door OLIVIER GOLDSMITH.
II Deelen. Naar het Engelsch. Te Dordrecht, bfi van
lioutrijve en Bredius. 1840. In gr. 8vo. 516 bl. f 5 - 50.

V

oor hen, aan wie dit werk in het oorspronkelijke niet
bekend is, diene, dat het reeds vele jaren geleden door den
beroemden GOLDSMI T H is geschreven, in den trant der bekende Lettres Chinoises , Cabbalistiques enz.
Een Chineesch wijsgeer, die door zijnen gedurigen omgang
met de Engelschen reeds in zijn vaderland de Engelsche taal
geleerd heeft, maar voor het overige onbekend is met hunne
zeden en gewoonten, reist naar Engeland, ten einde deszelfs
rijkdom, gebouwen, kunsten, wetenschappen es nijverheid
op de pleats zelve in oogenschouw te nemen. De brieven
aan zijne vrienden in China, die den inhoud van het werk
uitmaken, behelzen de berigten van hetgeen hij ook met
betrekking tot het karakter, de godsdienstige denkbeelden
en zeden en gewoonten der Engelschen opmerkt. Daar deze
brieven reeds omstreeks de helft der vorige eeuw geschreven
zijn, spreekt het van zelf,, dat in het werk het een en ander
voorkomt,. hetweik , gelijk de Vertaler te regt zegt, niet
meer op den tegenwoordigen tijd betrekkelijk is. Nogtans
ook op onzen leeftijd, en niet alleen op de Engelschen ,
maar ook op onzen landaard, is zeer veel van hetgeen de
schrandere Chinees opmerkt toepasselijk. De Schrijver zegt:
.1k wil wat nieuws beproeven. Het huisraad, tie kramerij
en de vuurwerken van China zijn lang /door de mode op
hoogen prijs gehouden. 1k wil eene kleine lading Chinesche
zedekunde uitkramen. Indien de Chinezen hebben bijgedragen om onzen smaak te bederven, wil ik het beproeven , in
hoe verre zij ens verstand- kunnen helpen vermeerderen."
Ten einde onze lezers in de gelegenheid to stellen, on!
eenigermate to oordeelen over hetgeen hun in deze vertaling
aangeboden worth , plaatsen wij het volgende tot eene
proeve:
De meeste dames aihier ," zcide de Chinees, .hebben
twee aangezigten, eon om in to slapen, en een ander om
in gezelschap te vertoonen; het eerste wordt gewoonlijk voor
1:01AELSCH. 1841. no. 1.
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den echtgenoot en de overige huisgenooten bewaard, het andere wordt aangedaan om aan vrienden huitenshuis te behagen; het huiselijk aangezigt is dikwijls tamelijk minbednidend, maar dat om uit te gaan, ziet er wat beter uit ; dit
wordt altijd aan het toilet in de plooi gezet, waar de
spiegel en de genadebrood - etende nicht den raad beleggen
en de tint voor den dag bepalen."
1k kan niet voor de waarheid van het gezegde instaan,
dit is echter zeker, dat zij in huis meer kleederen dragen
dart daar huiten; want ik heb eene dame, die in hare kamer bij het minste togtje scheen te bibberen, half naakt op
straat zien verschijnen."
Eenige dagen geleden, langs een der gevangenissen gaande, kon ik mij Met onthouden, eenige oogenblikken to blijven stain, om naar eene zamenspraak te Inisteren, ik
dacht dat mij eenig vermaak verschaffen zolide. Het gesprek
had plaats tussehen eenen voor Beholden gevangene door de
traliés der gevangenis, eenen zakkedrager, die even zijnen
last had nedergezet om wat uit te rusten, en eenen soldaat
aan het venster. Een bedreigde inval der Franschon was
hun onderwerp, en ieder der sprekers seheen vurig te verlangen gm zijn land van het dreigend gevaar te bevrijden.
Wat mij aangaat," riep de gevartgene nit, 0 het meest ben
ik veer onze vrijheid bedoeht: als de Franschen overwinnaars zijn, wat %al er dan van de Engelsehe vrijheid worden? Mijne geede vriertden, vrijheid is het voorregt van den
Engelschman ; haar moeten wij behouden ten koste van ens
/even; neon, de Franschen zullen ons haar niet ontrooven."
— daven r." riep de zakkedrag,er .0zij zijn alternaal slaven, siechts geschikt om pakken te &Risen, Been
een nitgezonderd. Liever, dan mij tot de slavernij ye vernederen, zou ik als soldaat dienst nemen." De soldaatriep
met veel eerbied en vunr nit: 0 Niet zoo zeer onze
den , rnaar onze Godsdienst zon door deze verandering hjden;
ja, onze Godsdienst, mannen ! De Dnivel move mij in your
doen verzinken," dit was de plegtstatige Won zijner bezwering, als het niet met onze Godsdienst gedaan is, wanneer de Fouuschen komen."
Allerwegen geeft de Schrijver blijken van zijne rijke menschen- en wereldkennis, en van zijne begaafdheid, om rnet
echten humor zijne denkbeelden voor te dragen. De vertaling is goed nitgeval/en; weshalve wij met gerustheid dit
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werk der opmerkzaamheid van onze lezende landgenooten
durven aanbevelen.
Nootenkraker en Muizekoning. Eene Vertelking voor groote
en. kleine Kinderen. Yr jj gevolgd naar het Hoogduitsek
mon HOFFMAN, door ;fr. J. VAN LEN N EP. Te Amsterdam,
14 P. Meijer Warnars. 1840. In kl. 8vo. 108 bl. f : -60.

E en sprookje van Aloeder de Gans ! Aardig en los verteld!
Men kent het zonderlinge genie van HOF F in A or, wiens stukken nu eens phantastisch en zwart als de nacht zijn, dan
weder vrolijk en speelziek, .of interessant en boeijend, gelijk
die van weinige anderen. Men vergelijke eens zijne 1Vachtstukken met dezen Nootenkraker ! Welk een verscbil!
De laatste is eene vrolijke speling der verbeelding, die
een miniatu-ur tooverrijk scbept en daarin naar willekeur
ronddoolt, zonder ander AM, dan zich te vermaken. Wie
dim meer dan een aardig en sierlijk sprookje zoekt, zal
zich bedrogen vinden. Maar de kleine kinderen zullen de
tooverhistorie verslinden, en er geen meer kwaad uit leeren, dan uit klein Duinzpfe, Boodkapje, enz. Onder de
groote kinderen zullen er zijn, die de losheid en levendigheid der vertelling en der phantasie van den Schrijver op
prsjs stellen. De !leer VAN LENNEP zal met de overbrenging
wel geenen letterkundigen roem beoogen, en zijn naam zal
wel grootendeels genoemd zijn, em aan Nootenkraker en,
Muizekoning een goed onthaal te verschaffen. Dat hij zich
overigens goed van zijne taak gekweten heeft, behoeft geene
terinnering.
dosaphat, Zoon, eens Koningo van Indic. Door c. scanin.
Te Amsterdam, bij ten Brink en de Vries. 1839. Lit kl.
8vo. 156 bl. f 1- 50.
Zoo luidt de titel voor het werkje zelf ; op den gekleurden
omslag worth hierbij nog gevoegd: Eene Gesckiedenis nit
de Christelyke Oudheid. De naam van den Schrijver en het
format van dit boekje deden ons in hetzelve een boekje
voor de jeugd verwachten. Bij de lezing echter ontdekten
wij, dat het niet zoo zeer uitsluitend voor jonge lieden, maar
meer bestemd is voor lezers van iederen leeftijd. De Auteur
C
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is door zijne schriften voor de jeugd gunstig bekend ; en wij
gelooven ook, dat zijn talent vooral bestaat in zijne geschiktheid om voor het jeugdig publiek te schrijven. Voor lezers,
die in behoefte en vatbaarheid der jengd het naastbij komen, minder onderwezene, eenvoudige menschen uamelijk,
gelooven wij, dat de lezing van dit werkje nuttig kan zijn.
Eene zekere oppervlakkigheid in de voorstelling der wearheden van het Christendom, en de onwaarschijnlijkheid van
sommige gedeelten des verhaals, zullen aan zoodanige lezers
minder hinderen. OFsehoon niet bij uitsluiting voor dejeugd
geschreven, kan het boekje ook door deze met nut gelezen
worden. In hetzelve heerscht een goede, Christelijk-godsdienstige geest. De vertaling is wel uitgevallen, en, behalve het titelvignet, bevat het werkje ook de afbeelding
van den Schrijver.

AIMANAKKEN VOOR BET JAAII

1841.

(Eerste Verslag.)

En zie eens bij het maandbegin
Maar even de recensies in.
Nederl. Nuzen-Alm. 1841. bl. 123.

1/17.tj- beginuen onto gewone jaarlijksche Almanakken-aankondiging met de zoogenoemde pracht - Almanakken , voor zoo
Terre ze ons ter hand kwamen, en onder deze heeft de eerste plaats de
Nederlandseke Muzen-Almanak. XXII1ste Jaar. Te Amsterdam, bij J. IL Laarman. f 3 - 50.

die evenwel, even als de eerstvolgende , alleen daarom een
Almanak kan heeten, omdat de titel hem noemt: voor 1841,
ofschoon er anders van het zoogenoemde Kalenderwerk niet
het minste inkomt, dat, wel beschouwd, dan ook maar een
onnoodig bijhangsel is, vooral als het een onbeduidende,
oppervlakkige Kalender is, en niet zoo als die in den Nuzen-Almanak voor 1839 , die niets te wenschen overliet. Hij
verschijnt ditmaal voor het eerst onder Bedactie van den
Heer N. BEE TS, die zich als Dichter reeds eenen in vele opzigten welverdienden naam heeft verworven. Wij hopen ,
dat zijn arbeid aan dit jaarboekje hem en der Nederlandsche
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Zanggodinnen eer zal aandoen. llij stelle zich die taak echter niet als zeer gemakkelijk voor, en houde eigene ondervinding met eene andere onderneming doet Rec. zoo spreken — in het oog, dat gestrenge onzijdigheid hem hierin
moet besturen, en vooral geene, anders eenigzins verschoonbare, voorkeur voor zekere school aan deze onpartijdigheid
hinder mag toebrengen. wenschen hem de ruimste medewerking, en hopen, dat onze vaderlandsche Dichters,
vooral ook de ouderen, aan onze welmeenende opwekking
zullen gehoer geven, om te helpen zorgen, dat de MitzwtAlotanak weder worde, wat hij in vroegere jaren meer was,
dan thans, de vertegenwoordiger van den stand onzer poezij, eene soort van Nederlandsch Pan poeticon. Sommigen
misten wij ook nu met evenveel leedgevoel, als wij met blijdschap anderen vonden. Onder de laatsten tellen wij R o xMAN, KLUX, SPANDAW en TOLLIINS. STARING behoort niet
meer ender de levenden. Een berigt aangaande hem besluit
dit boekje, kort en onvolledig; wij hadden hier, zoo niet
meet over den man en zijne lotgevallen, dan toch stellig iets
en dat wel veel meer over den Richter begeerd, vooral omdat hij >, op den Nederlandschen Zangberg geheel op zichzelven stand." Wij begonnen daar ongevoelig met het allerlaatste , en wat zouden wij ook van het allereerste anders
zeggen, dan dat het een Lenteliedje van onzen onnavolgbayen TOLLENS is, wiens Zoon, wat verder, in zuiverheid
van dictie den leerling van den beroemden Vader verraadt.
Het stukje, op dat Lenteliedje onmiddellijk volgende, is op
zichzelf eene Here, aandoenlijke elegie , waarin de Vlaantsche spelling en een paar onjuiste uitdrukkingen ons minder
hinderden, dan het denkbeeld, waarmede wij ons niet regt
vereenigen kunnen, om Belgische gedichten in eenen Nederlandschen Muzen- Almanak te plaatsen. De Redacteur
spreekt hiervan in het Voorberigt met kennelijke goedkeuring en verdere uitnoodiging, die wij voor ons Bever van de
Redactie van andere Almanakken vernamen. De Nederlandsche Muzen-Almanak blijve — zonder volkshaat wordt
het gezegd NEDERLANDSC11. Wij betwisten daarom, noch
aan LEDEGANCK, noch aan VAN DIYSE, nosh aan NERVIER
dichterlijke gaven, (aan de twee eersten het minste) en eeren
de gevoelens, die de laatste nit ten aanzien der verbroedering tusschen de beide staatkundig gescheidene volken. Ook
een Fransch vers van c L A v A nE A u, zij bet dan ook eene vertaling nit het Nederduitsch, voegde bier minder.
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Van BORGER ontvangen wij een nagelaten gediehtje, ter
zilverea bruiloft van VAN DB RPAL M, met genoegen, OM den
man, die het vervaardigde, en den man, dien het gold,
beiden waardige overledenen; het vers is, wader eigenlijk
grappig te zijn, vol luimige denkbeelden, en ongetwijfeld
bij de gelegenheid met welverdiende toejuiching ontvangen.
Voor de uitgave is bet te weinig gekuiseht, en BORgan zelf
20u Beene matte herhalingen hebben laten drukken, als:
Komt frissche maagden, frissche maagden!
Ontviugt, ontvlugt die slavernij,
Een juk van vijentwintig jaar
Weegt bitter, bitter, bitter zwaar.
De Redacteur geeft een seer gekunsteld vers op Aleides
verjaarday ; een tamelijk aan JACOBA VAN BEIJEREN, ten
geleide van een plaatje, dat het graveerstift van LANGE
evenzeer eer aandoet, als de teekening van PIENENAN in
juistheid van kostuum den Ristoriesehilder waardig is. Ook
geeft de Beer BEETS nog een gediehtje aan JOZEF, beter,
dan de gekunstelde aanhef :
0 Zone Rachels (waarom niet Zoon van Rachel), Isrels elfde,
Maar eerstling der verkoren vrouw!
Toen over u het trotsch gebouw
Der Farah's zijn zoldring welfde, enz.
Bij eene andere gravure van TETAR VAN ELVEN, naar eene
schilderij van wizen eenigen SCROTEL, met navolgenswaardige heusehheid afgestaan door den beer A. VAN DER 1100P,
Jur/. te Amsterdam, leverde B EEL OO een gedichtje, dat,
over en ons een preutje gemaakt, niet kwaad is. RASEBROEK leverde, behalve een paar andere gedichten, waaronder dat aan Koningin VICTORIA bij Naar huwelijk uitmnnt, (gehoorzamen is een klein vlekje, gelijk ook uwes
throonen voor troons , of th , indien a &SEER o EK zoo verkiest
te spellen) — levert, zeggen wij, een versje bij een allerliefst plaatje van ZEELANDER. Een zinnebeeldig prentje,
behoorende bij dichtregelen van v rt OOSTERWIJK Barris,
dat met een' aardigen zet eindigt, is voor eenen niet-Amsterdammer naauwelijks verstaanbaar. P. }Norris doet in
een dag in Mei het talent eener blinde in het schilderen
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van de zigthare natuur bewonderen; het overige is niet zoo
bepaaldelijk op eenen Meidag toepasselijk (*). KEljri houdt
zijnen roem minder in een Philippine-versje staande, dan in
een stukje aan het _Neer van Geneve, in hetwelk men den
Zanger van Zwitserland proeft. HEuua geeft ender anderen
niet onverdienstelijke minneliederen. Tax K. A la een plied
in den ouden trant," hier en daar wat gekunsteld, maar
toch bier en daar ook der zangerigheid van ROOFT op ztde
strevende:
'k Heb toen gedroomd van de bloosjens der roosjens,
Die 'k Bens zagh staan op uw wanghetjens roodt,
Handetjens, tandetjens, elpene doosjens,
Waar ghij den dente' mijns Hemels in sloot;
'k Ileb toen gedroomd van de looghjens dier ooghjens,
Zonnen mijns levens, mijn zoet en mijn zorgh,
Zachtkens beschaduwd doorloddrige booghjens,
Waarin de Minne zijn kokertjen borgh.
Naar wij kunnen cites niet vermelden, en besluiten daarom met poezij van het al/ereerste water. (Men vergeve ons
deze juwelierachtige uitdrukking, waar wij van kostbare
juweelen spreken.) De afbeelding van den Eerw. TER HAAN
over welker waarde als portret Rec. , bij mangel van persoonlijke kennis, niet oordeelen kan, versiert dezen jaargang , maar meer nog wordt die opgeluisterd door twee gediehten , eene Elegie aan een spelend kind en het strand te
Katwijk, die beide den maker eenen rang g,even onder onze
eerste Dichters. Noode onthouden wij ons van eenige mededeeling; maar te lang reeds toefden wij bij de Itluzen, en
moeten ons nu ook meer bekorten.
Aurora, uitgegeren door
J. 1.
renhage , bij K. Fuhri. f 4 - 90.

D. EEPVEII.

To 's Gra-

I

n sierlijkheid van druk, papier, plaatwerk en band mag
dew wel de eerste plaats beslaan onder onze pracht-Almanakken. Wij herhalen Miter onze billijke klagt over de
gave overname van Engelsche platen uit Almanakken voor
1341, zoodat ook nu een jaarboekje, opgedragen aan II. K. H.
(*)
laatste star sterft in 't nog scheemrige Westen,"
is een sterk stootende en stuitendc repel.
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de Kroonprinses, voedt met de kruimkens, die van de tafel
der Britten vallen, zoo als wij verleden jaar zeiden. Wij
willen op de kunstwaarde dier plaatjes niets afdingen, maar
nemen dan toch de vrijheid op te merken, dat men ens wel
iets goeds van vaderlandsche kunst geven kon voor f 4 -90,
waarvoor men nu bekomt 278 bladzijden fraaijen letterdruk
op velin-papier in klein 8vo, verguld op snede en in netten
gedrukten lederen band, benevens zeven platen, die niets
dmn het papier,, de moeite en eene afgebruikte Engelsche
plaat hebben gekost; ook de titel schijnt Engelsch werk.
Aldus handelende, heeft men er zelf schuld aan, wanneer
de vaderlandsche kunst bij die der vreemden achterstonde ;
zij , die dergelijke prachtwerkj es koopen, behoorden dit te
bedenken, en den uitgevers het verkeerde van dit pronken
met vreemde vederen to doen gevoelen. En men sla slechts
het oog op den Muzen-Alinanak, om het vreemde niet zoo
buitensportg boven het inlandsche te verheffen. Het is in
dit jaarboekje, als op de in hetzelve beschrevene oheelelieve
Soiree" : op die tafel speelden de Engelsche staalgravures —
om hare fijnheid en zwarte luchten, waartegen witte kasteelen uitkomen, zoo hoog geroemd — eene eerste rol ; daar
lagen de Scrapbooks van het toekomende jaar." Wij komen
tot den inhoud.
Voor het Proza geeft de Redacteur een uitvoerig verhaal,
dat zich met genoegen lezen laat, ofschoon juist niet diep
van vinding, daar men de eenzelvigheid van Tobias en Elisabeth al spoedig voorzien kan; benevens eene niet magtig
veel beduidende reisontmoeting in het Ahrthal, die meer
ijselijk dan belangrijk is; voorts een paar stukjes van uELDR I N G in zijnen naif-godsdienstigen, maar niet overal ongekunstelden toon, en de reeds aangehaalde beschrijving eener
Soiree in de groote wereld, vol Leven en vernuft, waaromtrent wij alleen zouden aanmerken , dat de partij welligt niet
stijf genoeg is, en dat het eindigen met het breken van eene
menigte porselein enz. te veel herinnert aan het Gastrnaal
van DE LANNOY, een der geestigste dichtstukken in onze
taal, waarmede , gelijk met deze lieve Soirde, men VAN
OOSTERWIJIC BRUIN ' S fainiliair souper vergelijke.
De Poezij. De toehuldiging aan de Kroonprinses is — goedgemeende bombarie. H. K. H. wordt hier nog Erfprinses
genoemd, daar het drukken en grootendeels het binden reeds
gereed was voor de overdragt der kroon aan den tegenwoorD
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digen Roiling, gelijk berigt wordt op een blaadje aehteraan ,
in de buurt der voor zulk een prachtboekje to lange lijst van
misstellingen en drukfouten. Het was hier waarlijk wel eene
tack, dichtstukjes tot de platen te vervaardig,en ! ',ESTE RGEON heeft, in zijn vers aan Mina, de stelling, dat de weduwe niet behoore te hertrouwen, welligt wat overdreven.
T EN KATE is in ' hoe zij stierf" en lief Elsje niet ongelukkig
geslaagd, hoewel het laatste ',lied in den ouden trant" niet
op eènen dag met dat in den Illuzen-Altnanak to noemen is.
Deze Dichter, wien wij Beene bekwaamheden, ook in het
taalkundige, ontzeggen, make toch niet te veel jagt op verouderde woorden! Welpelijn en kindekijn staan er om het
hove rijm, waaraan wij, tot weerslag op: verwijl ik, ook
het woord hijlik, voor huwelijk , te danken hebben. Gelukkiger , dan de genoemden, en dan VAN ZEGGELEN in de
Eerstgeborene , slaagde BENNINK JArissornrs met Bouwvallen; gelukkigst DE ROODE VAN ZUYLICHEAI in Agnes en vex
DEN BERGH in de Redding. MEPPEN geeft fiksche jamben;
eene versmaat, waarin BECKER de bekende Apostrophe van
xiLrox aan de Zon (Paradise lost, B. III. Init.) overbrengt. GREB geeft twee stukjes; wij lazen van hem geen
beter, dan het tweede — omdat wij geen vers van hem zagen, waarin prönk en opschik minder doorkijkt. DE LESPIN ARSE toont in een sFantastisch verhaal," wat dit Fantastische is; allerlei ijselijkheden in wilde verzen, die somtijds alleen daarom verzen zijn, omdat ze als zoodanig gedrukt en van een paar rijmwoorden voorzien zijn. Wat is:
Ilij was een van die menschen, die
Van 't aardsche leven meer
Verlangen, dan den sterfling is
Gegeven door den Heer.
antlers dan proza, ntetrisch gedrukt ? Men zie over zulke
en allerlei andere gekke poetische excentriciteiten den regt
luimigen Rijin-epistel van den s Autheur der Neven," die
den bundel opent. Maar wij molten niet verder uittvijden,
zoo als de Redacteur bij herhaling schrijft, en hebben openhartig het onze van dit fraai gekleede papieren kind gezegd,
zonder geacht te willen worden te behooren tot die s gestrenge beoordeelaars," aan Welke 'VAN LENNEP een fiksch vers
rigt, dat aan het slot, om des lieven rijms wile, eene letter
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mist. B. Pa. DE RA NT ER toont in MD stukje eau de Sake*tering zijne heerschappij over de metro der Ouden, en staat

in derzelver overbrenging in onze poezij waardig naast —
welligt zelf boven — v Art DER NVOORDT. De
Almanak poor het sehoose en geed° . Te Amsterdam, bij
G. J. A. Beijerinek. f 1 - 80.
is en blijft toch maar een uitmuntend jaarboekje, smaakvol
van inhoud, net van uitvoering, en buiteagewoon laag van
OLTMANS en lilejufvr. TO U SS AIN T 1ebben eer van
hunne verhalen, de laatste vooral; maar, daar deze beide,
met nog een gedieht, waarop wij zoo aanstonds even terngkomen, to zamen 131 van de 180 bladzijden beslaan, is dit
betrekkeiijk wat lang. De plaatjes zijn lief; maar wat •rallen wij zeggen van het rijnipje — meer is het waariijk niet
— door nEETs voor eenderzelven gemaakt? Hoeft de srnaakvoile Redacteur zich door den naam des lliehters tot het
splaatsen van iets zoo onateduidends later' verlokken?
overige vorsjes molten er staan, het eene hater dan bet :artdere. T ottnas geeft zijne vortaling wan het bekende:
waar met kieschheid Jupiter -en Illerourins tot de
bezookers gernaakt zijn, Met lender winderigen •ophef heat
men in de Couranten nit lien boofde aangekondigd, dat de
jaargang voorzien was s met eon nitvoerig Diehtstak van
Te.rtEns." De lezer,, die .de kinektige >gesehiedenis niet
mogt kennen van den man, die den deed •eerst in een' peerenboom en daarna in een' leuningstoel vastsnoerde, verwijzen wij naar dit Tijdschrift, 1828. llengelw. hladz. 99-100,
waar hij haar vinden kan. reden to meer, om er
zooveel wind niet merle to broken.
Nederlandsche Yolks-Almanak. Te Amsterdam, bij
en G. van Hetet-en. f :- 75.

J.

H.

is niet zoo prachtig nitgedoscht; het is ook een VoMs-Almanak, the zich waarhylt zeer good houdt. Versjes op den
llaaRemmer spoorweg zijn 4 l'ordre du jour. Hier heeft men
er een plaatje bij. Het voorbeeld van vrouwenmoed is hijna
voorbeeldeloos; het wordt echter als waarheid opgegeven.
Voorts gaven bekende en minbekende Dichters en Prozaselnijvers hunne schatting aan dit bocksken, dat daardoor
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een aanbevelingwaardig geheel oplevert. De verjaardagen
van het Vorstelijke Finis zijn hier, even als in den eerstvolgenden, nog voor den troonsafstand gedrukt.
Almanak voor Hollandsche Blggeestigen. Te Hoorn, bij
Gebr. Vermande. f : - 60.

L

hetgeen ons
aat men elders proza en po g zij afwisselea
ook blijgeestiger dunkt — hier staat elk in zija gelid. Van
het eerste is vierentwintig wren vpivacht, door A. w. P.
vooral niet het minste, inzonderheid door de aardige aanwending van militaire zegswijzen. VAN isoornooax schrijft over
de kunst om rijk to worden, niet buiten de waarheid, maar
wat scherp. Nu, satire wil wel eens meer wat overdrijven.
De Tabellen van het Leven eens ouden Vrijers en eener ousle
Vrgster komen vrij wel overeen met de Levensthernsometers
in het Mengelwerk van dit Tijdscbrift voor 1821, black. 678.
Het Sermoen van Pater BT'OM is niet kwaad, gelijk de versjes over het geheel hier goed te huis behooren. De hlijgeestigheid is — Hollandsch, echt Hollandsch, dat is niet onkieseh. Proza en poezij hebben ieder een plan*.
Van de Provinciale Volks-Almanakken kwamen ons nog
twee ter hand. De oudste, de vader der overigen, de
Geldersehe •Volks-Altnanak. Te Arnhem, bij G. van Eldik
Thieme. f : - 75.
heoft billijk den voorrang. Het voorberigt van den Redacteur
heeft meer — het iets over STARING (vreemd genoeg tussehen
het voorberigt en het kalenderwork geplaatst) veel minder,
dan men verwaehten zou. Het Mengelwerk is weder regt
goed en gepast , voor een' Volks-Almanak moeijelijk te overtreffen ; de Vertoogen over de Kinderbedettkunde zijn waar
en bchartigenswaardig, en onzen ouden bekende Meister Morten Baordman missen wij niet. De plaatjos zijn ditmaal zeer
fraai. Maar HELDRING ' s Almanak is to gunstig bekend, om
er bier ineer van to nmeten zeggen. Wij willen er den
Groninger Volks-Almanak. Te Groningen, bij J. Oomkens.
f : - 75.
niet mode verge]ijken, daar ook deze in zijne soort eene zeer
aanprijzenswaardige Almanak is. In naauwkeurigheid van
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kalenderwerk munt hij bijzonder nit. Hem hebbende, heeft
men voor zon noch maan eenen anderen noodig, en de Groninger vindt er naauwkeurig kermissen, trekschuiten enz.
in opgenomen. Dat de aangenaamheid van vorm in oudheidkundige mededeelingen meestal verre moet achterstaan bij de
belangrijkheid der stof, merkten wij vroeger aan; en konden
het thans herhalen. Maar in netheid van plaatwerk en druk,
in belangrijkheid, echt provinciale belangrijkheid staat deze
jaargang bij geenen zijner voorgangers achter. De mededeelingen nit een Kerkelijk protocol door Ds. REDDINGIUs konden, van elders nagevolgd, nog wel wat belangrijks aan
het licht brengen.
Wij besluiten dit.ons verslag — na aankondiging van den
.13fibelschen Almanak., uitgegeven door het Nederlandsch.
Godsdienstig Tractaatgenootschap. Te Amsterdam, bij
C. A. Spin. f : - 10.
en zegenwensch over deszelfs gebruik — met
Juventa. Almanak voor jonge lieden van beiderlei kunne.
Te Amsterdam, bij G. J. A. Beijerinek. f 2 - 20.
Onder het proza munt nit: de oude Nicht, door Ds. A.

BI-•

BEN, en het Gezin van den armen Visscher, door RELDRING. Koorn en most is zeker om den naam der met lof
bekende Schrijfster, Mevr. VAN MEERTEN, welligt ook om het

plaatje, geplaatst ; het is echter al een zeer onbednidend
stukje. Wanneer men in dezen Almanak leest van dagvaardingen , vonnissen en gewijsden, dan onderstelt men eene vrij
kundige jeugd .van beiderlei kunne." Maar de jeugd kan
ook zoo heel jengdig niet zijn, aan welke men schrijft van
smart, die de geboorte des kinds aan de moeder veroorzaakt,
bladz. 9., en van de zorgvuldigheid der Arabieren, die, ter
aanduiding van de geslachtlijst hunner paarden, schriftelijke
aanteekeningen maken van het dekken der merriên , bladz. 61.
Wanneer zal men toch eens leeren wat schrijven voor de
jeugd is?

BOEK BE SCHOUWING.
Geschiedenis der Christelijke Godsdienst en Kerk , ten
behoeve van Christelijke Huisgezinnen en Waarheidsvrienden , ter verlevendiging- van Evangelisch geloof en
blijdschap. II Deeten. Uit het Hoogduitsch van K. L.
SACKREUTER vertaald C1040 J. RESER KEISER ) Predikant to Mensingeweer. Te Groningen , bij R. J.
Schierbeek. 1840. In gr. 8Po. 363 en 480 bl. f 7 – 25.

Ij

it work is (zoo meldt de Vcrtaler in het Voorberigt)
eene uitbreiding van cone beknopte Geschiedenis, door
denzelfden Schrijver opgesteld , en in 1831, hoewel zon=
der zijnen naarn , in het Nederduitsch vertaald. Het is
niet zoo zecr voor Geleerden, als wel »ten dienste van
» ondcrwijzers" (welke?) »en beschaafde leeken" geschreven: het mag clan ook in zoo verre kunnen heeten » ten
»behoeve van Christelijke huisgezinnen en waarheidsvrien» den"; maar dat het hiertoe boven andere zoo bijzondere
geschiktheid bezit, heeft Ree. juist niet kunnen vinden,
even min als dat het zoo eigenaardig ingerigt is, »ter ver»levendiging van Evangelisch geloof en blijdschap"; en
hij zou dus dozen titel wel met onder de geheel onware,
maar nogtans onder de wat to veel belovende rekenen.
Do orde , waarin SACKREUTER zi j n onderwerp behandelt , is noch die der eeuwen, noch die der tijdvakken ,
hoewel hij de laatste toch bezigt in cene achteraangevoegde
Tijdtafel , waarop de Kerkelijke Geschiedenis in oude, middeleeuwsche en nieuwe verdeeld wordt; maar hij brengt de
gebeurtenissen vrij geleidelijk onder zekere hoofdrubrieken,
waarin tevens de loop der tijdvakken zoo veel mogclijk gcvolgd wordt. Doze hoofdrubrieken, verder wederom onderverdeeld , (dat Ref. bier ni,et breeder opgeven kan) zijn
de volgende: Eerste Deel. Iniciding. I , a. Het Leven van
JEZUs. I , b. De Apostelen. II. Eerste Christelijke GeBOEIOESCIA 1841. NO. 2.
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meente. Toestand en inrigting der eerste Christelijke
Gemeenten. IV. Vervolging der Christenen door de Joden,
en ondergang van den Joodschen Staat. V. Vervolgingen
der Christenen door de Heidencn. VI. Zegepraal van het
Christendom over het Heidendom. VII. Verdere uitbreiding van het Christendom , vooral in Duitschland. VIII.
Beperking van het Christelijk gebied door Di nu AniE D. IX.
Verbastering van het Christendom door partij- en twistzucht , X. door bijgeloof in plegtigheden en leerstellingen,
XI. door het monnik en- en kloosterleven , XII. door het
Pausdom. XIII. Kruistogten. XIV. Voorloopers der Kerkhervorming. XV. Hussiten-oorlog, Boheemsche Brooders. — Tweede Deel. I. Kerkhervorming in Duitschland. Belemmeringen van het Hervormingswerk, en
zegen van hetzelvc. III. Ondernemingen ter bescherming
van het Pausdom en ter onderdrukking der Kerkhervorming. IV. Dertigjarige Oorlog. V. Kerkhervorming in
Zwitserland , VI. in Frankrijk , VII. in Zweden, Denemarken enz. , VIII. in de Nederlanden , IX. in Engeland,
Schotland en lerland. X. De belangrijkste kleinere partijen in de Christelijke Kerk. XI. De Grieksche Kerk. XII.
De Roomsche Kerk na de Kerkhervorming. XIII. De Evangelisch-Protestantsehe Kerk.
De.Vertaler,, onder ons reeds met lof bekend door zijne
overbrenging en bewerking van HliFFELL 'S Protestantsch
Leeraarambt, heeft van de Geschiedenis der Kerkhervorming in ons Vaderland niet ongepast cone moor volledige
schets gegeven , dan men van den Duitscher verwachten
hon. Hij wilde dit ook met ooze latere Kerkgeschiedenis
doen , en tevens die der Christelijke Kerk sedert 1835,
waar s c KREUTER eindigt , er bijvoegen ; doch vrees voor
to groote uitvocrigheid deed hem hiervan afzien, en dit
welligt tot eene opzettelijke bearbeiding bewaren waartoc
wij hem wei willen uitnoodigen.
De voorstelling der gebeurde zaken en der handelendc
personen is bier doorgaans duidelijk , en de stijl gemakkelijk , hoewcl joist niet uitstekend schoon , en hier en daar
naar het minder bearbeide en platte hellende. Nu en dan
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geeft SACICRETITER Wel Cells nuttige opmerkingen; maar
in het pragmatische tast hij niet diep. — Over het betrekkelijk 'anger of korter behandelen van sommige partijen
dcr Geschiedenis zou Ref. nog al eons van den Schrijver
versehillen ; maar ieder heeft zijne wijze van zien , en dus
ook van iets nicer of min belangrijk te achten, en het is
moeijelijk hierin eon' ander naar zijn' eigen maatstaf to meten. Intussehen zou Ref. tot eene meer volledig getrouwe
voorstelling der Evangelische Geschiedenis wel noodig gevonden hebben , b. v. D. I, bl. 1-41, eon moor duidelijk uitkomen van de blijken der stellig Goddelijko zending
van iEzus en zijne Apostelen, Welke hij wel niet zeggen
wil dat SACKREUTER ontkent , hetgeen ook zijn work in
onze vaderlandsche huisgezinnen onbruikbaar zou gemaakt
hebben , maar toch niet klaar genoeg op den voorgrond
zet. — In eene pragmatische behandeling der gesehiedenis
van CONSTANTIJ N den Grooten had Ref. nicer verwacht
over den invloed van het verheffen van de Christelijke Godsdienst tot Godsdicnst van Staat , en van de ingevoerde
kerkpracht; bij het Illohammedanisraus minder lang
over de geschiedenis , als hier geen hoofdzaak , maar over
den wederkeerigen invloed van hetzelve en het Christendom. — De lange of dorre beschrijvingen van lang vergetene zoogenaamde ketterijen, in de 9de hoofdrubriek van
het Iste Deel , zou men gaarne bekort zien ; daarentegen
leest men aldaar met genoegen zeer goede opmerkingen
over AUGUSTINOS en zijne leer, en in de lode die over
de beeldendienst en sommige andere bijgeloovigheden;
maar wederom voor eene meerdere uiteenzetting van het
goede en het kwade van het monnikenleven, onder de 1 lde
vermeld, zou men de voorgaande lange besehrijving van
de kluizenaars en monnikenorden gaarne wat ingekort
Zion; zoo ook die van de Kruistogten , in vergelijking van
de korte opgave hunner belangrijke gevolgen. — Jammer
is het over 't geheel, dat SAC IC RE LITER bij het te refit
gispen van de verbastering,en , niet altijd genocg tot den
oorsprong opklimt, daardoor ook wel eons het goede niet
genoeg oprnerkt, dat er bij het gebrekkige aanvankelijk
D2
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althans nog in was, en zclfs in sommige nog gedeeltelijk
blijft bestaan. De leer van het vagevuur,, b. v., zou Ref.
niet onbcpaald (met BACKREUTER, bl. 203) aan de winzncht der Priesters durven toeschrijven: het was, meent
eerst eene poging van den menschelijken geest, om
zich den overgang uit doze in cone toekomende wereld
ecnigzins begrijpelijker voor to stellen; en hadde men dit
nu maar als Christelijk philosophema beschouwd en gelaten , en het niet zoo grof zinnelijk voorgesterd, dan ware
er nog geen kwaad bij geweest; doch nu decreteerde men
dit verzinnelijkte philosophema tot een kerkelijk dogma; en
vervolgens schiep men uit dit kerkelijk dogma cone winstgevende trafiek ; en nu to regt 'hine Lilac lacrymae !
De Kerkhervorming, waarmede het tweede Deel begint , is over. 't algemeen zeer wel, en in sommige opzigten zeifs beter dan het vorige behandeld, waarbij evenwel
ender hare zegeningen Naar invloed op de overige Christclijke Kerk wel moor onderscheiden had mogen opgemerkt worden. — Ook de geschiedenis der kleinere Protestantsche Kerkgenootschappen vindt men hier vrij wel
bcschreven, bijzonder die der Remonstranten, der Hornhutters (hoewel wat lang), der Soeinianen, maar meest
bij alien zonder beoordeeling. Doch wanneer de Schrijver
verhaalt , dat er Gemeenten van Kivaliers en van Socinianen in de Nederlanden zijn, dan betwijfelt Ref. hiervan
do waarheid: cone Kwakers-gemeente heeft wel in vroegore jaren to Amsterdam, Rotterdam, en elders misschien,
bestaan, doch ze zijn, zoo Ref. zich niet bedriegt,, to niet
geloopen ; maar Soeinianen zijn ten minste in de oude
Republiek niet geduld geweest, en ook thans bestaat er
geene Gemeente onder (lien naam. — Zoo is het mode
onbegrijpelijk, hoe de Schrijver, bl. 369, zeggen ken,
dat »in de vereenigde Nederlanden de Roomschen het ge»loof der Jansenisten aannemen": verre van daar! doze
laatsten maken bier, in vergelijking der overige RoomschKatholicken, slechts eon klein kuddeken uit. — Van het
Grieh,sche Kerkgenootsehap, en met name van de Russische Kerk, vindt men bier een good overzigt. — Wonder
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daarentegen is het , dat SACKREUTER geen de minste
melding maakt van de vorderingen , die men , ten opzigte
van den ganschen omvang der Godgeleerde wetensehappen,
in de Protestantsche, en zelfs gedceltelijk in de Roomsch,
Katholieke Kerk , sedert omstreeks de laatste helft der 18de
Eeuw , gemaakt heeft ; geen melding ook van de aanvallen op Godsdicnst en Christendom, gedurende dit tijdperk , in .Engeland , Frankrijk , Duitschland en elders ,
noch ook van de verdediging derzelve in diezelftle landen ;
gem melding, eindelijk , van de oaderscheiding der Godgeleerden in Supranaturalistcn en Rationalisten , die vooral
in Duitschland kenbaar is: ja over 't geheel is de nieuwste
Kerkgeseltiedenis bier zeer onvolledig behandeld en laat
veel to wenschen over. — De artikels over de Zendeling- en Bijbelgenootsehappen zijn mede vrij kort en oppervlakkig; maar de korte aanmerkingen over de eersten
bl. 445 , bevattende eene waarschuwing tegen verscheidone verkeerdheden in de denk- en handelwijze der Zendelingen , zijn zeer waar , en voor uitbreiding vatbaar ;
gelijk ook andere waarschuwingen of opmerkingen omtrent
do Bijbelgenootschappen hier nict overtollig zouden zijn. —
Eindelijk werpt nE or E , bl. 448-451, de vraag
op, waar de ware, alleen zaligmakende Kcrk van CHRISTX'S is ; en beantwoordt haar zoo , door het opgeven van
zekere kenmerken, dat men, al zegt hij het niet, er de
slotsom uit opmaken moot: De Protestantsche Kerk is alleen de ware Kerk , dus de overige de. valsche; en zoo
is het al wederom: Iliacos infra muros peccatur et extra.
Bij enkele gebreken in stijl, taal en correctie wil Rec.
thans nict stilstaan, maar zijno beoordeelende aankondiging besluiten met de opmerking, dat de lezing van dit
work hem op nieuw overtuigd heeft , dat het gansch geen
gemakkelijke taak is, eene Kerkelijke Gesehiedenis pragmatisch ea practisch voor besehaafde lceken van dozen
tijd zamen te stellen, als waarin de veelvuldigheid en verscheidenheid der voorkomende zaken de taak zeer moeijelijk maakt, en eene bloote compilatie niet genoegzaam is,
en dat het voorhandcn zijndc werk , hoe reel goods cr ook
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van to zoggen zij , dit moeijelijke problema op verre na
niet volledig opgelost heeft.

Disputatio Theologica de Jesu, e Virgine Maria nato, quam
— pro gradu Doctoratus — in Academia Rheno-Trajectina — publico ac solemni examini submittit JOHANNES JACOBUS VAN oosTEnzEE , Roterodamensis. Traj.
ad Rhen, typis mandaverunt Schultze et Voermans. 1840.
Forma 8va. Pagg. XV , 230. f 1- 60.

D e Eerw.

Kandidaat tot de H. dienst
bij de Hervormden, heeft met doze Godgeleerde Verhandoling de waardigheid van Theologiae Doctor aan de
Utrechtsche Hoogeschool verkregen en verdiend. Is het
onderwerp gewigtig, niet minder belangrijk is de wijze van
behandeling, als door welke geheel uitkomt, welke vorderingen de jonge Doctor in de Kerkelijke Geschiedenis,
de Uitlegkundo des Bijbels en verdere wetenschappen der
Godgeleerdheid gemaakt heeft.
Do uitvoerige Inleiding, (p. 1-53) doet , zoo beknopt
dit geschieden kan , onderzoek naar hetgeen aangaande dit
onderwerp ten verschillenden tijde de Christelijke Kerk bepaald heeft. Het onderzoek begint, § 1 , v6Or het Concilie van Nieaea (325). Hier komt voor het gevoelen der
eerste Christenen ; de bestrijding van dit gevoelen; verdediging van hetzelve , en de slotsom is, dat de buitengewone geboorte des Heeren nit de lflaagd MARIA, reeds
v66r het jaar 325, aangenomen , verworpen, verdedigd ,
vastgesteld , vermeerderd en ontwikheld is geworden. Hierop zet § 2 dit onderzoek voort (325-745). Uit dit onderzoek blijkt , dat dit tijdperk reeds eon grout verschil van
gevoelen met het vorige heeft opgeleverd, alzoo nu reeds
het gevoelen , aangaande de buitengewone geboorte des
Heeren , bijna algemcen was erkend , door sommigen opge:sierd , door anderen met gewigtige stukken in verband
gebragt , en door weinigen zelfs ellendig misvormd. Van
JOHANNES n A KA scErrus begint § 3 een 111011V onderVAN OOSTERZEB,
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zoek , dat voortgezet wordt tot op de Hervorming. »Van
))JOHANNES DAMASCENUS begint (VAN ooszEnzEE)daar»om geen nicuw tijdperk , omdat door hem of ten zijnen
» tijde het gevoelen aangaande die geboorte des Heeren
a groote vcrandering heeft ondergaan. Nict ongepast heeft
» hij het geoordeeld , met den man te, beginnen, die op
» ziehzelven in de Godgeleerdheid groote verdiensten had,
» en niet to onregte gezegd wordt den tijd der Scholastie» ken te hebben voorbereid." -- Van 1517-1648 geeft
§ 4 verslag van de Hervorming tot de zoogenoemde En,
gelsche Deisten. Het slot van dit onderzoek tot op den
laatgen tijd vindt men § 5. Het spreekt van zelve , dat
wij alles tot in bijzonderheden niet kunnen of mogen aanstippen. Geheel zwijgen wilden wij ook niet, daar het
medegedeelde dient, om het belangrijke dozer Inleiding to
doen gevoelen; want, ofschoon uitvocrig als Inleiding voor
.dit Proefschrift, is al het geschrevene zoo beknopt , dat
wij bij ontleding het stuk zouden verminken , indien niet
het grootste gedeelte word medegedeeld. — De Inleiding
geeft nog met weinige woorden het plan der Verhandeling
op (p. 54): Eerst zullen wij de gewijde verhalen ophelderen , ten tweede verdedigen, en eindelipt het gewigt van
derzelver inhoud ontwikkelen.
Het eerste deel (Pars I) verklaart de beide Evangelische
verhalen, aangaande de buitengewone geboorte des Heeren, MATTEL I: 18-56 en LUG. I: 26-38, pag. 56-90.
» Zooveel mogelijk heb ik getracht (pag. 89) beide de ver» halen kortelijk to ontvouwen. IIieroin heb ik mij voor» gesteld dit alleen op to helderen, wat met ons onderwerp
» in naauw verband staat, en hetgeen hiermede minder in
» aanraking komt slechts even aan te roeren. — Het oog»merk toch van mijn schrijven was niet cone aaneengeschakelde en volledige opheldering to leveren, maar
»slcchts grondslagen to leggen, waarop ons onderzoek zich
» zou kunnen vestigen." Dit alles is door ons bevonden
waarheid to zijn; ofschoon wij, ook bij die kortheid, moor
dan eon bewijs hebben opgedaan van die echte en hechte
uitlegkunde des Bijbels, welke dat laze in onbepaalde cn
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als bij de gis gestelde zorgvuldig wil vermeden hebben,
dat helaas ! het vroegere Dogmatismus en het latere philosopheren nict schijnen to kunnen ontberen. Eene enkele
vraag slechts bij dit gedeelte der Verhandeling. Zen
NIA.TTR. I: 18 niet het best to verklaren zijn uit den vorm
van het geschrift, waaruit dit gedeelte van MATTHETTS
Evangelic schijnt ontleend to zijn? Het geslachtboch vindt
men vs. 1. Zou dan niet vs. 1.8 eene meer vrije vertaling
zijn van hetgeen in dit Bock als onderdeel voorkomt (*)?
Doze lezing 76E0-4 vindt ook daarin eenige aanbeveling
boven yho7a.4.
Het tweedo deel (Pars II) loopt van pag. 91 tot 196 ,
en behe/st cone verdediging van hetgeen den inhoud
nmakt der opgehelderde verhalen. Tweederlei taak heeft
zich VAN OOSTERZEE hier ter behandeling opgelegd. Vooreerst onderzoekt hij, welk gezag aan beide de verhalen
aangaande het behandelde onderwcrp moot worden toegekend. Ten tweede worden gehoord, gewogen en wederlegd de bedenkingen , die gewoonlijk tegen den inhoud
dier verhalen worden ingbbragt. Dit tweede dccl splitst
zich dus van zelve in twee hoofdstukken. Caput I behanclelt , in drie afdeelingen , 1°. de echtheid dier verhalen , 2 9 . derzelver wezenlijk geschiedkundig karakter, 3°.
eindelijk derzelver geloofwaardigheid. Hiermede wordt
volbragt, wat als taak in de eerste plaats was opgenomen.
Sect. I vindt men overwogen de uitwendige getuigenissen
voor en tegen; zoo ook do inwendige, welke de hoogere
kritiek gewoon is aan to voeren. De slotsom is, dat uit
den stijl of den inhoud dier verhalen B eene bewijzen tegen
de echtheid dier verhalen worden ontleend. Integendeel
bewijzen zij veeleer derzelver echtheid. Sect. II wijst aan
het wezenlijk geschiedkundig karakter dier verhalen, pag.
101-136. Na beknopte opgaaf van bet gevoelen der ge(*)
Doze zijn de geboorten, zoo als die
woorden in het Bock Genesis op meer dan eane plaats door
de onzen vertaald zijn. Ook daar vindt men onderdeelen van
eon Bock, Gen. V: 1.
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nen , die ook in deze verhalen het Mythische ontdekt hobben, bctoogt do Schrijver,, dat de oorsprong van dergelijke Mythe met geene waarschijnlijkheid kan worden afgeleid, of uit de denkbeelden der Joden aangaande den
Messias , of uit gelijksoortige verhalen in het 0. V. , of
uit de Mythen en Fabelen der ongewijde oudheid. Hierop
toont hij aan , dat de verhalen zelve niets behelzen , waardoor men genoodzaakt wordt hicrin Mythe to erkennen.
Zonder grond beroept zich STRAUSS op het verband dier
verhalen met Apokryfe Evangelien , op de Engelenverschijningen in onze verhalen voorkomende, op de strijdigheid dozer verhalen met de wetten der natuur. Daarop
wijst TAN OOSTERZEE het geschiedkundig karakter dier
verhalen aan, door opmerkzaam te waken op het oogmerk
der beide Schrijvers , op den- tijd van derzelver ontstaan ,
op derzelver vorm, en eindelijk op de wijze, hoe de lezers , bij de minste opmerkzaamheid , maar onbevooroordeeld , dezelve gewoonlijk opvatten. Sect. III handelt over
de geloofwaardigheid dier berigten. " Van zelve blijkt het,
» (pag. 137) dat dergelijk onderzoek meer door gissen , dan
» door stellen en bewijzen , kan worden voortgezet. Daar» om moot men echter aan doze verhalen geen geloof wei» geren. Wie heeft toch ooit hetgeen de Classische Schrij» vers hebben verhaald verworpen , waar aangaande der» zelver bronnen niets met zekerheid bekend is?" Om beknopt op to geven , wat in doze afdeeling te vinden is,
dient het volgende. Eerst wordt iets in het midden gebragt over de bronnen dier verhalen. Vervolgens wordt
de inhoud dier berigten beschouwd , als van dien aard,
dat, zoo dezelve niet waar zijn, niemand begrijpen kan,
hoe het is bijgekomen, dat de Apostelen zich zoo iets hebben voorgesteld , als ook waarom zij dit in dien vorm en
op die wijze vermeld hebben. Eindclijk worden de schijnstrijdigheden vermeld, de wijze hoe alles to vereffenen is
voorgedragcn , en dit allcs aangewend , om daaruit vooral
eon gewiglig bewijs voor de geloofwaardigheid dier berigten
te ontleenen. — Caput II houdt zich onledig met de wederlegging der bedcnkingen , deels van uitlegkundigen aard,
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deols gelegen in het stilzwijgen van JEzus en de Apostelen.
IIierbij wordt iets gevoegd over eenige plaatsen van het
N. V., waar op die geboorte des Heeren zou kunnen schijnen gedoeld to worden.
Het derde deel , (Pars III) pag. 197-226, overweegt
het belang en gewigt van het onderwerp in driederlei opzi-gt , voor de Geschiedenis, voor de Dogmatiek, voor de
Moraal. Doch dit zullen wij niet verder ontwikkelen. Het
bovenstaande zal wel voldoen , om het belang van deze
Verhandeling genoeg te doen uitkomen. Taal en stip beantwoorden aan het stuk , en de uitvoering verdient ook
aanprijzing. Nog enkele druk- en sehrijffouten , behalve
de reeds aangeteekende, hebben wij ontdekt , maar van to
weinig belang, om die flier aan te stippen.
De geleerde Schrijver, die getoond heeft voor zijne taak
berekend te zijn, vinde spoedig, als Bedienaar van ho
Evangelic, gelegenheid, om zijne niet geringe talenten aan
to wenden tot heil van medestervelingen , eh zoo, door
zijnen Evangeliorbeid , cone eere te zijn van CRRISTUS
nog nicer en in edeler zin , dan hij dit reeds is van de
Leermeesters, die tot zijne vorming hebben medegeweikt!

Vruchten van den boom der kennis des goeds en des
kwaads. Een Verhaal door n. Po L MAN , ANT11. z N. ,
in leven Onderwijzer in de Godsdienst en Krankbezoeker le Haarlem. Te 's Gravenhage , bij K. Fuhri. 1840.
In gr. 8vo. VIII en 334 bl. f 3-30.

Er

zijn weinige menschen, die in hunnen kring zooveel
nut stichten, als de schrijver van dit bock bij zijn leven in
den zijnen hceft gedaan. Oorspronkelijk bestemd tot eenen
eenvoudigen ambachtsman , had hij geheel zichzelven gevormd , en door onvermoeide werkzaamheid zich cone mate
van kennis verworven , waarover menig Godgeleerde zich
niet behoefde to schamen. Rec. , die den braven man
veel hij gerucht en ook eenigzins in persoon heeft gekend ,
zegt nict to veel, wanneer hij beweert , dat zelden of nooit
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con onderwijzer in de Godsdienst zooveel invloed op de
jeugd zijner woonplaats heeft gehad. Honderden van kinderen waren aan zijn onderrigt toevertrouwd; alle scholen
stonden voor hem open , en op alien kwam hij op gezette
uren, om onderwijs in de bijbelsche geschiedenis to geven.
Met rcikhalzend verlangen zagen de kinderen die uren to
gcmoet ; zij hingen aan de lippen des verhalers, die de
aandacht der kleinen wist to boeijen , en wiens levendige
voorstelling de verhaalde zaak voor altijd in het geheugen
prentte. Kinderen en jongelieden van allerlei gezindte ,
van elken rang en stand, deelden in zijn onderrigt, niet
enkel waar het de geschiedenis des Bijbels betrof, maar
ook daar , waar het de waarheden onzer gezegende Godsdienst gold , en verlichte , heldere begrippen waren de
vruchten van zijn onderwijs , dat vooral ook strekte , om
goede zaden van godsvrucht en zedelijkheid uit to strooijen.
Zoo genoot de waardige man de algemeene achting en
liefde zijner stadgenooten ; en torn hij zijn nuttig en•werkzaam leven , helaas! ook voor hem rijk aan beproevingen ,
eindigde, was de droefheid greet , en gevoelde men , dat
zijne plaats niet ligt weder volkomen zal worden vervuld.
Tot dozen opregt gemeenden lof voelde Rec. zich gedrongen , teen hij zich nederzettede, om cone aankondiging to schrijven van het work des waardigen overledenen,
wclks titel aan het hoofd dezes staat. Te moor wenschte
hij lien lof to laten voorafgaan , omdat hij door onpartijdigheid genoopt wordt , om over het bock zelf eon minder
gunstig oordeel to vellen. Het doet hem Teed om de nagedachtenis van den man, die zoo veel goods en nuttigs
heeft verrigt , wiens naam door de dankbaarheid van menigcn leerling nog dikwijls zal worden genoemd, en aan
wiens groote bekwaamheden hij gaarne regt laat wedervaren. Doch dit alles mag Rec. niet weerbouden van to betuigen , dat hij gewenscht had , dat doze Vruchten van den
boom der kennis het licht niet hadden gezien. Het talent
des schrijvcrs lag daar niet. Zijne geheele opleiding , de
kring , waarin hij verkeerde , zijn geheele zijn en wezen
maakten hem ongeschikt tot het bearbeiden van dergelijk
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cone stoffc. Hij kende daartoe de verschillende kringen des,
maatschappelijken levens niet gcnoeg , en had , door zijnen
stand en zijno betrekking, ook door zijne ondervindingen
misschien , van vole zaken en personen cone zeer eenzijdige beschouwing. Reeds het hoofddenkbeeld van het gehcele work, het gebrek, waartegen de schrijver to velde
trekt, is niet het algemeene gebrek van onzen tijd; veeleer
is het tegendeel het geval. Het is hier eene moeder , die
aan haren eenigen zoon eene overdrevene, geheel verkeerd
gewijzigde godsdienstige opvoeding geeft , waardoor doze
veel godsdienstkennis, veel uitwendige , maar weinig innerlijkc godsdienstigheid verkrijgt. Hij wordt geheel
ten de wereld gehouden , opdat hij zelfs door de kennis van
het kwaad niet zal bezoedeld worden. Het verkeerde van
zulk eene handelwijze, en de rampzalige gevolgen voor de
godsvrucht en deugd van eon jongeling, to doen gevoelen ,
is de strekking van dit verhaal. Maar is niet veeleer eon
tegenovergesteld gebrek algemeen; en mist het bock daardoor niet zijn doel? Doch daarenboven de wijze van behandeling laat veel to wenschen over. Vele van de schildoringen getuigen van des schrijvers ongeschikthcid voor
zulk cone taak. Mevrouw L 'ETRANGER en de haren zijn
onnatuurlijk ; zoo is en was die soort van menschen niet..
JULIE is to grof onkiesch , het verhaal der verleiding to
plat en to naakt. En zoo zouden wij vele aanmerkingen
kunnen waken. Enkele gesprekken , gelijk die van VAN
VEERE, zijn uitstekend. Doch het geheel is mislukt. Het
zou van de bekwaamheid des schrijvers zeer verkecrde gcdachten kunnen doen opvatten. Het is jammer , dat
MAN dit bock geschreven en voor den druk bestemd hoeft;
zijn room kan er niet bij winnen : maar Rec. vertrouwt en
is overtuigd , dat, als dit bock lang is vcrgeten , de naam
van den edelen man bij velen nog in gezegend aandenken
zal als die van cenen geliefden , hooggeschatten leermcester,, cenen braven , ijvcrigen , getrouwen arbeider
den wijngaard des Ilecren!
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Handbock ter erkenning en genczing der Kinderziaten
enz. van Dr. J. c. G. .IORG, door n. B. DE BOER, Med.
Chir. et Art. Obst. Doctor. HdeDeel. Te Leeuwarden,
bij L. Schierbeek. 1840. In gr. 8vo. 557 bl. (*) f 5 - 40.

I

n het cerste Deel van dit belangrijk work word de vrucht
en het kind natuurkundig nagegaan en word de dicetetische
behandeling van het laatsto overwogen. De afwijkingen
en ziekten , aan welke de vrucht reeds in den schoot der
moeder onderhevig en hoe het leven des kinds reeds onder
en bij de geboorte bedreigd wordt , waren het ondcrwerp
der 3de en Ode Afdeeling. Het tweede Deel , niet minder
uitvocrig bewerkt, beschouwt in cone 5de Afdeeling de
ziekten , waaraan het kind in het cerste tijdperk van deszelfs leven na de geboorte onderhevig is , en derzelver behandeling. In de Ede en 7de Afdeelingen worden de
ziekten overwogen , welke het kind gedurende het tweede
en derde levenstijdperk overvallen , en derzelver behandeling. Onder het cerste tijdperk verstaat de Schrijver den
tijd, dien het kind als zuigeling doorbrengt. Het spreekt
van zelf,, dat er ziekten zijn, uit den aard der verrigtingen
geheel en alleen aan dit tijdperk toebehoorende; er kunnen echter bij hetzelve ook ziekten ontstaan , die den
mensch ook in de verderc tijdperken overkomen. De omyang van het tweede tijdperk is niet zoo gemakkelijk to bepalen ; beide zamengenomen strekkcn zich uit tot den tijd,
dat die belangrijke ontwikkeling begint, waardoor de beide
geslachten zich zoo scherp scheiden. Wil men tusschen
beide eene grensscheiding vaststellen, dan zij die omtrent
het zevende of achtste jaar.
Wat den inhoud van dit Handbook betreft, wij kunnen
Diet antlers zeggen , dan dat wij over dit , het praktisehe
gedeelte vooral , voldaan zijn. De natuurkundige beschouwing van het kind wordt Diet voorbijgezien , en daaruit
(*) Vera. Vaderl. Letteroef. voor 1839. No. VIII. Bookhese'''. 329 BI.
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vloeijen vele goede wenken voort. Mogten zij slechts behartigd worden I Hoe juist redeneert de Schrijver, Hoofdst.
32, M. 135, over de oorzaken van cone gebrekkige, verzwakte spijsvertering! Hoe menigwcrf gebeurt het , dat
de voedingsmiddelen noch in eon quantitatief noch in een
qualitatief opzigt doelmatig toegediend worden ! Zeer
juist zijn de aanmerkingen over den gewaanden scbalelijken invloed van het zoogonoemd tandenkrijgen. Die arme
tanden staan overal in den weg; zitten (em met de bakers,
en ook met sommige geneeskundigen, wier horizon wat
begrensd is, to spreken) het kind op de borst , in de keel
en waar niet al! Indien men , met den Schrijver , bl.
136, de zaak naauwkeurig onderzocht , men zou , wanneer kinderen aan doze zoogenaa.aide diarrhceen ten gevolge der tandwording lijden , zeker de teekens van onvolkomene spijsvertering ontdekken. Evenzeer is der behartiging waardig hetgeen de Schrijver zegt, § 443 , over de

wij7.;igingen , wake de eigendonzmelijke gesteldheid van
het zenuwgestel in de ziekten der kinderen to weeg brengt.
Daar wordt con woord op zijn pas gezegd omtrent tie aanwending van moschus , opium, liquor c. c. succinatus en
soortgelijke nervina en antispasmodica; de Schrijver had
er het blaanwzuur ook nog kunnen bijvoegen. Wij willen
over deze § en de volgende niet verder uitweiden , maar
bevelen ze des to dringender ter lezing en herlezing aan.
Niet alleen bij kleine kinderen, door een groot gedcelte
van den kinderlijken leeftijd zelfs blijft het zenuwstelsel
gevoelig, of, zoo als de Schrijver zegt, nemen belangrijke
ziekten spoedig eon nervous karakter aan , terwijl het niet
minder gevoelige vaatstelsel de ontstekingachtige diathesis
begunstigt. Desniettegenstaande zijn er , die naar valeriaan
en kamfer tasters ; en zoo veranderen congestien naar de
hersenen in hersen- of hersenvlies-ontstekingen. Loodwit
tegen de ontvelling aan to wenden, staat gelijk met het
kind aan eene loodvergiftiging Moot to stollen , bl. 24. Uit
doze enkele proeven kan men opmaken, in welken geest
dit bock geschreven is. Wij kunnen, van wege de algemeene strekking van dit Tijdschrift , niet wet in meerdere
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bijzonderheden treden, om ook hier en daar enkele bedenkingen te opperen. Als eene algemeenc moge golden , dat
wij van wege de nuttige strekking gaarne het work beknopter hadden gewenscht ; daartoe had welligt de Vertaler wel
kunnen medewerken: het zou daardoor welligt in ineerdere
handen gekomen zijn. lntusschen de kinderpraktijk blijft
maar al to veel in de handen van onbevoegden. Een talrijk kroost en do behandeling van vele kinderen geven noch
aan moeders noch aan bakers de noodige kennis , en althans mogen zij als onbevoegden beschouwd worden , wanneer zij verder gaan dan het dicetetiselie. Wierd daarvoor
slechts bchoorlijk zorg gedragen, veel genecskundige hulp
zou overtollig worden. Maar dan wierden ook de kinderen overeenkomstig de Natuur behandeld , en wat wierd
er dan van de geleerdheid gerijpt uit de ervaring, waarmcde de onbevoegden nog moor schermen dan de bevoegden; want wie zal bedenkingen inbrengen tegen het 1k
der ervaring? Het is dan alsof vroeger,, in het nog monarchale Span je, de Vorst schrecf: Ik de Koning.
Omtrent de vertaling meenen wij to moeten opmerken,
plat to vole Duitsche uitdrukkingen gebezigd zijn. Wij willen gaarne toestemmen, dat, bij de verwantschap van beide talon, cone zuivere vertaling mocijelijk wordt; Germanismen kunnen en behooren echter vermeden to worden. Ziehicr eenige voorbeeldcn: Bl. 4. tot zeer snelle
blocdbeweging vervoerd , voor aangezet of geprikkcld. Bl.
8. mode bekomen, voor gebruiken. Bl. 65. te stcrke opdrijving des buiks , voor opzetting. Bl. 67. is afwijzing
voor afwijking voorbijgezien. Bl. 99. beduidend verminderen , voor aanmerkelijk. Bl. 101. is, achter toevlugt ,
genornen weggelaten. Bl. 102. in gebruik roepen, voor
gebruiken of bezigen. Bl. 418: Wil het iemand de hand
reiken , enz. is nict duidelijk. Even min bl. 528: Draagt
het roodvonk te zeer het ontstekingskarakter,, en dreigt het
hevige vuur eene ontsteking in eenig inwendig belangrijk
ingewand , enz. Doze weinige aanteekeningen zouden nog
met zeer vele kunnen vermeerderd worden. Mogt de Ver-
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taler zich over oenen herdruk verheugen , dan onderwerpe
hij vooraf zijn work aan eene scherpe kritiek.

Verzameling van eenige Vraagstukken ter toepassing van
het geleerde in de beginselen der hoogere fileetkunst ,
Differentiaal en Integraalrekening. Door ALEX WA
RIVEN. Net 63 Figuren. Te Groningen , bij M.
Smit. 1840. In gr. 8vo. 31 bl. f 1– :

E r is in den laatsten tijd voor de beoefenaars der wiskunde veel gedaan. De werkzame en verdienstelijke
n.
s cum Lin , Lector voor de Wiskunde aan de Artillerieen Genieschool , gaf aan zijne kweekelingen eenen cornpleten cursus voor de wiskunde ; de kundige STRAATMAN verrijkte dezen cursus met zijne vraagstukken en
oefcningen ter toepassing van het gelecrde in de beginselen der meetkunst , stelkunst , gozziometrie en trigononzetrio; de Hoer WALRAVEN wil door eene verzameling van
vraagstukken , ter toepassing van het geleerde in de beginselen der hoogere meetkunde, differentiaal– en integraalrekening , het nog ontbrekende aanvullen. De bedoeling van den Schrijver is good, ofsehoon dan ook de
werken van SCHMIDT over de hoogere meetkunst , differentiaal– en integraalrckening met eon genocgzaam aantal
voorbeelden voor.'!ien zijn, en men dus aan vraagstukken
van dien aard minder behoeftc had. De vraagstukken,
in het bockje van den Heer WALRAVEN voorkomende ,
zijn intusschen zeer gcschikt ter oefening , en wij wenschen den Schrijver de ervaring toe, dat vele leerlingen
hunne krachten op de hier voorkomende beproeven. Wij
hebben ons de moeite gegeven , de formulen voor de
voornaamste kromme lijnen, in de hoogere wiskunde voorkomende, welke de Schrijver gemakshalve bijeenverzameld heeft, en welke de vraagstukken voorafgaan , naauwkeurig na te gaan en uit to werken , omdat het ons voorkwam , dat in cone verzameling van formulen , den leer
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ling voor zijn gebruik aangeboden, vooral geene fouten
mogen geduld worden. Het spijt ons te moeten zeggen ,
dat de verzameling van formulen, hier voorkomende ,
nog al wat to wenschen overig laat. Vooreerst is de nitveering slordig ; verscheideno exponenten staan niet op
hunne plaats , hetwelk den minder geoefenden leerling
noodwendig in twijfel moot brengen ; ook zijn de verklaringen nict duidelijk ; maar, hetgeen erger is, en den
uitgever niet kan geweten worden , er worden fouten in
gevonden. Wij zullen de meest in het oog loopende
kortelijk aanwijzen. In de formulen voor de conchoide
is de uitdrukking van het eerste differentiaal-quotient niet
goed; terwijl men bij de uitdrukking voor den inhoud
wel had mogen zeggen , tusschen welke limieten geintegreerd is geworden. Bij de behandeling der logarithmiseize kromme is de formule voor den boog niet goed; de
0 of y
constante schijnt hier bepaald te zijn voor X
I. Opmerkelijk is het, dat dezelfde fout in de integraalrekening van SCHMIDT gevonden wordt; zoodat wij
hieruit en ook uit den vorm der overige formulen mogen
besluiten , dat de Schrijver voornamelijk de werken van
SCMIDT geraadpleegd heeft. Dit zoo zijnde , had de
Schrijver, om zijne cigene woorden to gebruiken , ander
de bescheidenlijk opgegevene autcurs , door hem geraadpleegd , ook wel den naam van den verdienstelijken
SCHMIDT mogen stellen. Tot de hyperholische spiraal
overgaande , vinden wij voor den inhoud, tusschen de
grenzen , door den Schrijver opgegeven , cone andere
formule , dan in het boekje is aangewezen ; en , zonder
ons to veel aan to matigen , durven wij zeggen , dat de
bier opgegevene uitdrukking niet goed is. De integraalrekening van SCHMIDT opslaande , vinden wij daar dezelfde formule en dezelfde font, als ens hier voorkomt.
De Schrijver is met de hyperbolische spiraal niet gelukkig ; want ook de geintegeerde uitdrukking voor den
boog (ofschoon men niet zegt , hoedanig de constante bepaald is) is niet goed hier ligt de sehuld niet bij
SCHMIDT, maar bij den Schrijver, die maar blindelings
BOCK BESCH. 1841. -No. 2.
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de aanwijzing van SCHMIDT, ongelukkig naar eene verkeerd uitgewerkte formule, gevolgd heeft. Nieuwe bewijzcn van hctgeen wij hierboven reeds gezcgd hebben ,
dat de formulen van SCHMIDT uitsluiting niet alleen
zijn geraadpleegd, maar overgenomen.
Het hier opgegevene is door ons eenigzins hreedvoerig
behandeld , ten einde den Schrijver in de gelegenheid to
stellen , doze gebreken zoo spoedig mogelijk to herstellen
en zijn work zoo good en nuttig mogelijk te maken.
Gaarne hadden wij onze uitkomsten opgegeven , doch
wilden de uitgevers van dit tijdschrift niet met onze formules lastig vallen. Wij mogen ook vertrouvven , dat de
Schrijvcr zonder moeite de waarheid van het door ons
gestelde zal inzien , en zelf genoeg in staat is , de veranderingen to maken. Het moeijelijko van het zetten
der formules in aanmerking nemende , is de uitvoering,
ook wat de platen betreft, good, en de prijs niet to hoog.
Feestzang, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van. het Goudsche Department der lilaatschappij Tot
Nut van 't Algetneen; door A. VAN DER HOOP, JR. Te
Gouda, bij G. B. van Goor. 1840. In gr. 8vo. VI en
22 bl. f : -50.
Len _Dichtstuh, door A. VAN DER HOOP, JR.
Te Dordrecht, bij van Houtrijvc en Bredius. 1839. In
Bro. 116 bl. f 2 -:

COLUMBUS.

Eene Winterfantasy, door A. VAN DER HOOP,
JR. Te Dordrecht, bij van Houtrijvc en Bredius. 1840.
In gr. 8vo. X en 119 bl. f 2-20.

VAN SPETK.

Len Lied der Toekontst, door A. VAN DER
T e Dordrecht, bij van Houtrijve en Bredius.
II0OP,
8vo. 66 bd. f 2 - :
In
gr.
1840.
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dat den Dichter vele gaven zijn verleend, maar toch ook
bijna alle ons met een gevoel van teleurstelling vervullende,
omdat wij van den zoo begaafden man toch meer volmaakts
hadden verwacht. VAN DER a o or behoort onder die Dichters, die onophondelijk diclitbundels in het Licht zenden, en
die door de veelheid hunner stukken toonen, dat hun dichtader gedurig vloeit. Doch die veelheid zelve is een bewijs,
dat de bearbeiding hun weinig moeite kost, en dat zij cr
ook weinig moeite aan besteden. De wijze les van R OR A.•
TI a s: nonum prematur in annum! wordt door hen niet in
beoefening gebragt; en zoo als de regels hunne pen zijn
ontvloeid, moeten zij ook onder de oogen des publieks
komen.
Maar, welk eene triviale en lage uitdrukking gebruikte
Rec. daar, door van regels en eene pen te spreken! Heiligschennis, heiligschennis, die den Dichter ongetwijfeld aan
Rec. het veraehtelijke: Odi profanum vulgus ! zal doers
naar het hoofd werpen. Slaat maar de beide laatste bundels
op, goedgunstige lezers, zoo gij het verbazend hoop standpunt wilt weten, waarop de Heer v A N DER no ° P den Dickler (d. zichzelven) meent te moeten plaatsen, en gij zul t
gevoelen, dat zulke prozaische denkbeelden, als pennon en
regels, hem ergerlijk moeten zijn. In VAN SPEYK, bl. 20-23,
wordt ons een Dichter beschreven, waaraan ook onze Bichter in vele (niet in alle) opzigten zich zeker gelijk acht :
In 't diepst zijns boezems blaakt een vlam,
Die hem omgordt met reuzenkrachten,
(NB. Welk eene zonderlinge working van cene vlam, dat zij
omgordt met krachten !)
En als hij 't oog ten hemel slaat
De wareld met haar goed en kwaad
Als kinderspelen leert verachten..
of later :
De vlam in u w o trrs boezem blakend
Is hooger, heilger van natuur,
Afstraling van een eeuwig vuur,
Drift naar verheevner sfeeren hakend,
Bevruchting van een voile •ziel,
Gevoel van vroeger krachtbescffcn,
i2
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Dat spre,ekt: * wat lot mij ook moog treffen ,
Hoe eindloos diep de menschheid viel,
lk wil mijn geest ten hemel heffen !"
In een punt verschilt
ENVOUV; want

VAn DER

nOOP verbazend van dezen

nimmer gaf de zwanenveder
Zijn fantazijen zichtbre vorm!
Overigens getuigt hij van zijn eigen lied (v A n sPEVE. bl. 86):
Ook ' t mijne is strijd met de aarde en 's warelds lotbestemming ;
't Is eeuwge worstling met een onbedwingbren revs;
't Is beurtlings hartstochtsdienst en blinde driftsbetemming;
't Is rustloos streven mar het eind der zielsbeklemming,
Met de oorlogsvaan ter lens.
Zie, wie dat begrijpen moge, Rec. verstaat het niet. Het
klinkt hem als bombast in het oor ; en zoo dikwijls hij dergelijke bombarie bij VAN DER HOOP en anderen leest, (want
de billijkheid vordert te erkennen, dat het in de mode is bij
vele hedendaagsche heele en halve poEten, om den Dichter
met zulke sesquipedalia verba boven de wereld en ten hoogsten hemel te verheffen) is het hem, alsof hij een kwakzalver hoort, die zijne eigen waar aanprijst, en denkt hij aan
bet waarachtige oud - Hollandsche spreekwoord: eigen lof
stinkt. Hoe komt het loch, dat de grootste Dichters der
oudheid van die fratsen zoo weinig hebben ? Toch niet,
omdat zij waren, hetgeen anderen zoo gaarne schijnenwillen?
Toch niet, omdat zij gevoelden, dat hunne werken van hunne
dichterroeping en gaven genoegzaam getuigden, zonder dat
zij voor zichzelven de loftrompet behoefden te steken, en
omdat hunne opvolgers het noodig achten, zelve de wereld
to verkondigen, dat zij waarlijk Dichters (en dat wel van
den allereersten rang) zijn, hetgeen die wereld misschien
zonder deze aankondiging uit hunne werken niet zoo duidelijk zou hobben hegrepen ? Dikwijls zou Rec. geneigd zijn,
om het te gelooven, en altijd is hij geneigd, om die stukken
maar over te slaan, wanneep de uitdrukkingen eenigzins
mogen verschillen, maar waarvan de zin of onzin altijd op
hetzelfcle uitkomt.
Doch dat wij van den Dichter tot de dichtstukken over-

VIERTAL DICHT/TUKKEN.

35

gaan. Wij beginnen met een enkel woord over den Feestzang te zeggen. Bij dergelijk eene gelegenheid op te treden, is eene taak ; het is althans zelden een onderwerp, dat
de Dichter uit eigene vrije verkiezing zou behandelen. Daarenboven is in de laatste jaren de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen zoo ontelbare malen bezongen, dat er waarlijk
niets nieuws meer van te zeggen valt* De maatschappij is
een boom, die eene menigte loten uitschiet; de lof van
NIEUWENIIIJIZEN algemeene schilderingen van den weldadigen invloed zijner stichting, enz. enz., dat is ook hier,
gelijk van zelve spreekt, de hoofdinhoud van het geheele
stuk. Overigens komt het Rec. voor, dat de Heer VAN DER
oP hier gevoeld heeft, dat hij voor een groot en gemengd
publiek zou spreken, en zich in zijne versificatie daarnaar
heeft gevoegd. En wel verre van dit of te keuren, acht
Rec. het hoogelijk to prijzen. Deze Feestzang toch wordt
oneindig minder ontsierd, dan de overige stukken van onzen
Dichter, door die schier onleesbare zamenvoegingen van
woorden, waarin hij zich meestal schijnt te verlustigen, en
die meer vreemd dan fraai, meer klinkend dan krachtig zijn.
Wij wenden ons van dit kleinere stuk tot de grooteren,
en willen om redenen met VAN SPEEK beginnen en met co1, UNBUS eindigen. Zeggen wij een enkel woord over onderwerp, plan, uitwerking. Wat het onderwerp betreft, Rec.
acht het niet gelukkig gekozen; het is uitgeput. De heldendaad van VAN SPEYK is door groote en kleine Dichters,
in langere en korte stukken, sedert 1831, zoo dikwijls bezongen, dat men daarover niet veel nieuws te wachten heeft.
Die stukken liggen ook nog to versch in het geheugen, dan
dat de belangstelling door eene nieuwe behandeling van dat
onderwerp zou kunnen worden opgewekt. Voor 't minst
zou Rec. deze keuze dan minder gelukkig moeten noemen,
en ondanks alles, wat VAN DER HOOP daarover in zijn Voorberigt zegt, komt het hem voor, dat de Dichter zelf dit
gebrek levendig heeft gevoeld. Ree. zou dat opmaken nit
het gcheele plan van dit dichtstuk. Van de zes afdeelingen,
waaruit het bestaat, hebben slechts drie-betrekking op v A N
SPEYK j de drie overigen staan niet dan zeer zijdelings met
hem in verband. De eerste afdeeling behelst eerie hulde
aan Amsterdam, wel als de geboorteplaats van den held,
maar waarvan toch een groot deel buiten hem omgaat. De
tweede is grootendeels toegewijd aan de beschrijving van den
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Dichter EW o UT, die naar Java is getrokken, en, terwiji hij
daar Ilollands vlag bezingt, door eenen vriend wordt gevonden , naar wiens woning hij zich begeeft, en voor wien hij
het gebeurde met VAN SPE s K zal bezingen. De drie volgende afdeelingen behelzen dan het lied van E w o UT j terwiji de
laatste den indruk van zijne zangen op zijnen vriend beschrijft , diens vroegen dood enz. Vraagt men, of het een
gelukkig denkbeeld is geweest, dat den Dichter tot de invoering van dezen ENVOUT heeft gebragt, dan meent Rec.
daarop een ontkennend antwoord te moeten geven. Zij is of
geheel doelloos, of zij verbreekt den algemeeven indruk. Is
bet den Dichter gelukt , den lezer voor EWOuT belang in to
boezemen, zoo verzwakt dat belang nattiurlijk de belangstelling voor het hoofdonderwerp des gedichts, VAN SPEYK;
de lezer hinkt als op twee gedachten ; de eenheid van indruk
gait verloren, en, als hij aan het einde komt, zal de vraag
zijn, of VAN SPEYK, dan of EWOUT het meest in zijne herinnering leeft. Zoo zou het zijn, indien die EWOUT een wezenlijk belangwekkend personaadje ware; zoo komt hij intusschen Rec. niet voor ; hij is te vreemd aan het stuk ; men
vcrwacht hem daar niet ; hij houdt den lezer, die naar het
cigenlijke onderwerp begeerig is, en wiens geduld reeds door
den langen voorzang op Amsterdam is getergd, noodeloos
op, en al die bombarie over den Dichter, waarover vroeger
reeds gesproken is, helpt niet genoeg, om het belang op
hem over te brengen. Het is ook altijd eene gevaarlijke
proeve, om quasi de taal van een' ander mede te deelen, en
dan den indruk te beschrijven, dien deze maakt. Daar is
ook een zonderling kontrast tusschen de beide vrienden in
het .11eslait. Men boom eon paar eoupletten:
Hier eindigde rwours lied. Met hooggekleurde wangen,
En handen , ijskoud, als de handen van een lijk ,
En tranen in het oog, ontwelt door gloedverlangen,
Vrocg hij 't zijn gastvriend af: boeide u de stroom der zangen
Ter eere van VAN spErx?
lleeft u mijn zang beloord? — De vriendvanEwouTlaehte,
Terwijl hij in 't krijstal het bruisschend druifsap goot.
Ja (sprak liij) 't is een daad , (lien ik geenszins verwachtte
Van de ceuw, waarin het goud zoo vaak den mood verkrachtte;
VAN SPEYK is waarlijk groot
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Dat lagchen van den vriend voegt zich al zeer zonderling bij
die hooggekleurde wangen, ijskonde handen en tranen.
Trouwens de vraag van EIVOUT, die om lof bedelt , verdiende een antwoord zoo prozaIsch, als dat van zijnen vriend,
die zulk eene daad niet verwachtte! De invoering van EV/OUT
is dus, naar Recs. oordeel, doelloos en mislukt.
Wat nu de drie afdeelingen betreft, waarin het eigenlijke
onderwerp wordt behandeld, Rec. behoeft niet to zeggen,
dat daarin yea voorkomt, wat goed en fiksch is beschreven
en behandeld; maar ook daar heeft de Dichter hier en daar,
naar zijn oordeel, misgegrepen. Rec. bedoelt den vriendenmaaltijd aan boord van VAN SPEYE. Daar laat hij eenen ouden zeekapitein een lied zingen ter eere van Hollands vlag ,
eenvoudig en wel, maar verre van hoogdravende of wegslepende poözij, waarin b. v. regels voorkomen als deze:
Leve, leve Hollands vlag!
Juichte ik aan het feestlijk eeten,
Naast mijn lieve bruid gezeten.
VAN DER n o or heeft waarschijnlijk opzettelijk pen hooger
toon aangeslagen; maar hij heeft niet gevoeld, dat de ver-'
bazende opgewondenheid van v A N sP E Y R na dit vlaggelied
nu ook volstrekt ongemotiveerd is, en dat geen der lezers
daarin deelen kan, die wel koud Moeten blijven bij de opisehe regels, gelijk VAN DER n o OP ze noemt, die op het lied
voigen, en wier hoogdravendheid bij hen geen weerklank vindt.
Wat nu de versificatie betreft, VAN DER II0OP is in dit
opzigt genoeg bekend. llij maakt dikwijls fiksche, gespierde
verzen. Het werktuigelijke is hij in vele opzigten meester.
Zijne alexandrijnen in de derde afdeeling, de kortere voetmaten bij het overige verhaal zijn doorgaans goed bewerkt.
Jammer, dat dikwijls de beeldspraak zoo ongelukkig worth
volgehouden; b. v. bl. 19 worth gesproken van het dagloon,

Verbeurd in 't vlammend driftenvuur,
Dat lenterozen vornit tot doornen.
Vooreerst is de laatstc regel op zichzelve reeds onzin; maar
clan nog een vuur, dat zulk eene uitwerking heeft ! Bl. 22
wordt starrenglans met stofgetvoinel door rozenbanden zaamgostrikt. Dit zijn slcchts enkele voorbeelden, die met vele
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zouden kunnen vermeerderd worden. En dat het hier ook
niet aan bombast ontbreekt , dat mogen de volgende regelen
getuigen :
Dat: hier en verder niet! klonk als een schorre donder
De moordschare in het oor, en scheen Europe een wonder,
Toen van het reuzenslot, bij Andwerps wal gestieht,
Een snellijk zaamgepakte wolk , een bliksemschicht
Deed flitsen in het rond , die zwangre gloedvolkanen
In arbeid bracht, wier vlam 't heelal de helsehe banen
Aanschouwen deed, waar langs de tijger van 't verraad
Den Tuinleeuw overviel in vollen vredestaat.
Men ont/ede deze laatste regels eens! In dergelijke klinkende woorden ligt noeh tracht noch schoonheid. Hat de Bichter geen groot botanicus is, ziet men N. 25, waar hij iemand door palm en cocosblaan laat dringen, even alsof hij
door ons kreupelhout heendrong.
Wij komen tot den NAPOLEON. Het besluit , om het lijk
van x A P OL EOR aan Frankrijk terug to geven, is de aanleiding van dit gedicht ; die terugkomst zelve, gelijk de Dichter zich haar in de toekomst voorstelde, de inhoud. Wat
zullen wij van dit onderwerp zeggen ? Het is zeker in den
tijd. Rec. behoort ook niet onder diegenen , die den Dichter zouden toevoegen, bl. 4:
Des werelds banvloek treff' d' ontzinden,
Die zulk een zangstof uitverkoor.
De tijden zijn voorbij van schelden en razen tegen 1VAPOLEON.
Hij behoort aan de Geschiedenis, die de grootheid van zijn
genie en van zijne daden niet zal voorbijzien, en een onpartijdiger oordeel over hem zal vellen, dan de tijdgenoot heeft
kunnen doen. Doch terwij1 dat oordeel zijne grootheid van
genie zal erkennen, zal het tevens streng, onverbiddelijk
streng beslissen over zijne heerschzucht niet alleen, maar
ook over zijne dwingelandij. Het zal in hem den man zien,
die zich over de middelen niet bekommerde, indien hij zijn
doel sleehts kon bereiken; die honderdduizenden van menschenlevens aan zijne eergierigheid opofferde, en het geluk
en de welvaart van millioenen niet telde. Zulk een man is
het onderwerp niet van schier afgodische lofverheffing van
den vrijen Dichter. Daar was in dat onderwerp veel, on-

VIERTAL DICHTSTLKELEN.

69

cindig veel, wat in edele en regtvaardige verontwaardiging
moest ontsteken, en het denkbeeld: (bl. 9.)
Al dat overwinnen,
Die macht dank ik mijzelf alleen!
hetgeen de Dichter de oorzaak van NAPOLEON ' S diepen val
noemt, was niet het eenige, wat voor den waarachtig vrijen,
vaderlandschen Dichter den Franschen Keizer strafbaar
moest maken. Het moge zoo zijn, en wie zou het ontkennen ? dat de binnenlandsche verdeeldheden en twisten
Verrieden Neerlands zeven Staten
Den vijand van 't beschaafd heelal;
maar het is onzin en leugentaal, wanneer van de vrijheidlievende onverlaten, alleen belust op Nassaus val, gezegd wordt:
Hun zij de laatre hoon verweten
Van dwanggareel en slavenketen;
Maar nimmer aan NAPOLEON !
Wie aldus de dwingelandij van den Franschen tiran vergoelijkt; (TAN DER ILO OP noemt hem bl. 55 NB. werktuig en
niets sneer) wie, de onregtvaardige, willekeurige, schandelijke vernietiging van ons volksbestaan , onze inlijving in het
Fransche Keizerrijk , de gruwelijke verdrukking , waaraan
het vaderland ter prooije was, vergetende, N &PC/LEON als
vergoden dnrft, neen, diens zang kan geen weerklank yinden in het Nederlandsche hart ! De treurige waarheid staat
met bloedige letteren in 's lands historie geschreven ; en wat
het vaderland betreft , ook de laatste nageslachten zullen nog
den vloek over den gevveldenaar uitspreken.
Hoe dichterlijk en gepast dus ook het onderwerp zijn moge, dat VAN DER n 00 P bier gekozen heeft, de wijze, waarop hij daarbij to werk gaat, kan, zal, in spijt van den
Avondbode (18 December 1840) en diens lofbazuining, geen
algemeenen bijval vinden. Allen , wie de dagen van NAP 0LE 0 N nog heugen, zullen zich daaraan ergeren. Het is jammer, dat de Dichter dit niet gevoeld heeft. Er zijn in zijn
dichtstuk anders vele schoone, voortreffelijke plaatsen. Het
gronddenkbeeld van het geheele stuk, alsof die teruggave
van NAPOLEON ' S lijk een middel ware tot eenen algemeenen
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vrede, willen wij Bens daarlaten: de lierzangen , waarin de
zaak zelve worth hehandeld, St. Helena, Parijs, de stern
des legers, het lied der vrede, zijn fraai ; er is gloed en gang
in, eene levendige uitdruliking van de gevoelens der daarin
voorgestelde personen. Ook in het Requiescat in pace en
des Dichters bede zijn uitstekende plaatsen, ofschoon het
eerste wel wat overdreven, en het laatste al to lang en op
het einde to eentoonig wordt, door het telkens en telkens
weder herhaalde : Belmar de vrede, God!
Wanneer wij in bijzonderheden treden, zoo vindt men ook
hier weder veel stoffe tot aanmerking, bij den algemeenen
lof, dien Rec. gaarne toezwaait. Daar is ook hier wcder
veel, dat holklinkende woorden zijn zonder zin. Wat is,
b. v. de eigenlijke zin van woorden als deze (bl. 10):
Ziet gij 't, hoe Moskaus vlamvuurjuilen
Den gorgel boeit van 't hrijgsgeschreeuro?
wat zegt, bl. 15:
Bedwing die gloedversmachting !
Bedwing haar Dichter in uw borst!
of is bl. 16 wel veel meer dan klingklang:
Klink dan, mijn harp! stort maatgezangen
In 't nreir der poerzij u uit!
Blaak, onbevredigd zielsverlangen,
Bedwongen vlam, dat nets u stuit' !
Verbreek uw sluizen, hartsbeklernming!
Doch daar is nog eene aanmerking, die Roe. niet terughouden mag. Hoe durft VAN DER HOOP het wagen, om CHRIST us en NAPOLEON als bij elkander to brengen, door van des
laatsten Gethsemane en Golgotha to spreken?... Bl. 21 :
Geen nietig eiland, door der Vorsten blinden toren
Den neergestormden reus ter Golgotha beschoren.
en bl. 23:
Vaarwel Gethsemane, dat als der Vorsten wreker
Den banneling zoo vaak deed drinken nit den baler
Van 't levensloopend zieleleed!
Dat zijn to liellige dingen, om ze alzoo to misbruiken! Ills
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LAMARTINE bij den dood zijner dochter, van zijn Gethsemane
durft spreken, is dit voor het gevoel van Rec. reeds eon
soort van heiligschennis; maar CIIRISTU s in Gethsemane en
op Golgotha — en NAP ot, EO IP op St. Helena.... hoe is het
mogelijk, dat iemand daarbij van des laatsten Golgotha spreken kali!
Wij moeten in de laatste plaats spreken over den c u1l1.us. De reden, waarom wij dit werk ten slotte noemen,
is eenvoudig deze, dat daarin het meeste voorkomt, hetgeen
Rec. beviel, en hij gaarne goedkeurende zijn verslag wilde
besluiten. Niet dat ook hier niet dingen zijn, die hem minder behagen. Daaronder behoort de Opdragt aan den Russischen Grootvorst. NAPOLEON IS aan den Koning der Franschen (in eon Fransch vers) opgedragen. Rec. kan zieh met
dergelijke doellooze toewijdingen aan Vorsten en grooten
niet vereenigen. Hij vindt het beneden den hoogen rang,
waarop de Dichters zich zelve plaatsen. Hij herinnert zich,
onlangs ergens gelezen te hebben, dat de Keizer van Rusland verzocht heeft, verder van dergelijke Opdragten verschoond te blijven , die niet langer zouden worden aangenomen. Hij schijnt er ook uit ons land mede overstroomd te
worden. Waartoe? Waartoe-?'.... Overigens vindt men
ook hier gebreken , als die in de vorige stukken zijn aangewezen, b. v. bl. 50:
13

Maar wacht u, eer die dag zal lichten,
De boei, die nog mijn toorn vermant,
Door hoon of oproerkreet te ontwrichten!
Dan waart gij aan de wraak verpand.
Zoo is de episode, waarin ALVAREZ met zijne eedgenooten
zamenspant, ongelukkig gekozen, omdat zij volkomen onwaarsehijnlijk , ja, onmogelijk is. Op- hetzelfde kleine sehip,
waar COLUMBUS zieh bevindt, is eene zamenspanning ondenkbaar,, waarvan het hoofd sluw beet, en waar men
schreeuwt en tiert en zingt, en dus als met geweld het geheim aan aller oor verraadt. Zie bl. 35 en very.
Dat is cone font in plan en uitwerking beide. Doch voor
het overige is hier de stof belangrijk, wel gekozen, dichterlijk , gesehikt tot afwisselende tooneelen, en VAN DER
BOOP heeft van het schoone onderwerp veelzins goed partij
getrokken. Reeds de aanvang is in den goeden trant. De
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beschrijving van het vertrek der schepen, de terugblik op
de vrocgere geschiedenis van cotum s u s, de schildering,
hoe het denkbeeld der wereldontdekking in hem oprees en
versterkt en bevestigd werd, dat alles is regt goed, meestal
eenvoudig en zonder die gewaande verhevenheid, die zich
bij VAN DER Doe zoo dikwijls in verba sesquipedalia vertoont. Ook in de volgende afdeeling, Land ! is zoo wel de
aanvang, als de teekening van den peinzenden zeeheld, gelukkig. Ook het denkbeeld van co Lux sus droom doet eene
goede uitwerking , ofschoon de Dichter zich daar weder op
sommige plaatsen (b. v. bl. 64. No. V) tot de groote hoogdravendheid en daardoor tot bombast heeft laten verleiden.
De Ode aan het slot heeft evenwel vele zwakke plaatsen; zij
is to lang, en had liever met eenige weinige coupletten het
geheel moeten besluiten. Doch desniettegenstaande vindt
Rec. in den c or untsus veel schoons, en prijst het elken beminnaar van poezij volmondig ter lezing aan, Het is een
bewijs, gelijk trouwens ook de beide andere uitvoerige stukken, ondanks hunne gebreken, dit op menige bladzijde staven, dat VAN DER HOOP waarlijk Dichter is, dat het hem
noch aan gevoel, noch aan verbeelding, noch aan heerschappij over de taal ontbreekt. Had hij een streng en oordeelkundig vriend, aan wien hij zijne stukken voor de uitgave ter toetsing gaf, die hem onverbloemd en onverholen
hier de leemten, elders de te groote weelderigheid van zijnen dichtgeest, die waterloten vormt, ginds het holklinkende en bombastische aantoonde, en wilde hij naar diens rand
verbeteren en beschaven, hij zou meer dan goede stukken
kunnen leveren, maar — zij zouden niet zoo talrijk worden.
De uitgevers van de drie laatste boekdeeltjes hebben voor
cone goede uitvoering gezorgd. Die van VAN SPEYK is het
minste ; die van COLUMBUS zeer net, met eene fraaije plaat;
die van NAPOLEON buitengemeen prachtig.
Rec. eindigt hier zijne aankondiging. Is zij niet overal
gunstig geweest, de Dichter ziet toch, dat hij het der moeite
waardig heeft gerekend, om zijne stukken naauwkeurig te
beschouwen. Dat zij hem een bewijs, dat hij ze boven het
gros verheven acht; dat hij het daarvoor houdt, dat VAN
ER HOOP nog beter zou kunnen leveren, en met dat doel
hem op het gebrekkige opmerkzaam maakte. Ook voor andere onzer Dichters zijn hier en daar aanwijzingen te vinden,
clie zij ter harte molten nemen. Of is het zoo, gelijk men
II
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dikwijls beweert, dat de Dichters te kitteloorig zijn, om
aanmerkingen to hooren en zich ten nutte te maken, en dat
zij van niets anders dan vergoding willen weten? In dat
geval blijft iedere aanwijzing van gebreken vruchteloos. 1iaar
toch is er nog welligt deze of gene, die minder wijs is in
zijne eigene oogen, en die gaarne wil leeren. Poezij is wel
eerie gave, maar zij moet door de kunst worden ontwikkeld,
gevormd, veredeld. Poezij en kunst, poezij en arbeid zijn
geene ongelijksoortige denkbeelden, wat onze hoogvliegende
Dichters en Dichtertjes ook mogen zeggen.
Gedichten van F. RENS. Gent, bij D. J. van derglaeghenHulin. 1839. In gr. 8vo. 101 bl. f 1 - 50.
Vaderlandsche Poezij, door PRIIDENTIUS VAN DIITSE. Iste
Deel. Gent, bij L. Hebbelijnek. Rotterdam, bijW.Messchert. 1840. In 12mo. 208 bl. f 1 - 20.
Het Burgslot van Zomergem, door c. LEDEGANEK. Gent,
Hoste. 1840. In 12mo. 80
bij
f:Kondigden wij in het afgeloopen jaar in dit Tijdschrift met
genoegen en goedkeuring de in 't lichtverschijning van
eenige dichterlijke werken onzer Belgische naburen aan (*),
en verheugde het ons op to merken, dat bij hen hoe langs
zoo meer de zueht voor eigene Taal- en Letterkunde begon
to verlevendigen, de hier bovenvermelde werkjes leveren
eene nienwe proeve op, hoe men, bij de medewerking van
eene door het Gouvernement benoemde Taaleommissie tot zuivering der taal en regeling der spelling, bij voortduring gezind is, om offers op het altaar der ontkiemende Vlaamsehe
Letterkunde to brengen.
De Gedichten van den Meer RENS, Dichterlijhe Verhalen
en, Hengeldichten bevattende, hebben in de versificatie iets
zeer vloeijends, en onderscheiden zich hierin boven andere.
Het is een aangenaam verschijnsel , zoodanige stukken in het
licht to zien treden. Waar een Volk toch zijne taal blijft
hoogschatten, daar zal eigene Letterkunde Met alleen gehandhaafd , maar meer en meer uitgebreid worden. De Belg
(*) Vaderl. Letteroef. 1840. No . III. hl. 113.

7 It

F. RENS

sehijnt dit to gevoelen, hij begint ze op prijs te stellen. Mogen op de vereenigde pogingen, tot herstel derzelve aangewend, de vijanden zijner moedertaal schipbreuk lijden, en
ook hierdoor losheid van beginselen en wuftheid van zeden
geene verdere en verwoestende voortgangen maken!
De Vaderlandsche Poezij van den Heer VAN DUYSE beantwoordt geheel aan hetgeen wij van dien Dichter reeds kennen, die toont, dat hij oak, met andere zijner Landgenooten, gaarne cen bloempje in den Nederlandschen dichttuin
wil overbrengen, daar wij met genoegen in sommige onzer
voor 1841 uitgekomene Jaarboekjes voortbrengselen van zijne
hand aantreffen. Onder al de letter- en dichtkundigeBelyert
verdient VAR DOYSE, om zijne geestdrift voor de Vlaantsche
Taal- en Letterkunde, eene eerste plants. Er is cene liberaliteit in zijne denkwijze en eene opregtheid in zijne gevoelens, die den Lezer voor hem innemen. De meeste zijner
gedichten zien wel op Belgie ; maar alle zijn echter voor dat
Nederland geschreven, 't welk, zoo als hij zegt, als Gemeenebest der Nederduitsche Letterkunde, Gen- en onverdeelbaar is. In deze zijne Legenden en Sagen, Romancen
en Verhalen , (welke gesnipperde onderscheiding van dichtsoorten ons echter niet bevalt, daar het zeer moeijelijk is,
de grenslijn te trekken tusschen dit of dat genre) treffen wij
vele verdienstelijke en regt diehterlijke stukken ann. Onze
algemeene aanbeveling moge genoeg zijn voor hen , die zich
de werken der Belgische Dichters aanschaffen; ook deze verdienen eene plants in zulk eene verzameling.
Daar wij den trant van den Hoer ve x Du YSIE kennen, willen wij omen Lezeren cone kleine proeve van dien des Ileeren FENS geven, waaruit blijken zal, dat het dozen Dichter
noch aan kunst noch aan dichterlijk gevoel ontbreek t. Wij
nemen ze nit het gedicht, getitcld: Gevoel.
Neen, Item behoort de naem van Dichter,
De groote naem van Dichter niet,
Die in 't gevoel geen billijk' rigter
Van echten stiji en zangtoon ziet;
Die geest en hart niet weet to paren,
En onbekwaem is om te ontwaren,
Dat drift en gloed aen 't lied ontbreekt,
Dat hij ons schaemtloos op durft dringen,
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En bij het Inge eentoonig zingen
Tot onze ziel niet teeder spreekt.
Moor hij, die, door 't gevoel gedreven,
De Tier ten tolk maekt van zijn hart
Wiens lied, volijvrig aengeheven,
Van zielrust zingt of wrange smart,
En deugd en menschenmin doet gloren,
Die 't regtgeaerd gemoed bekoren,
Waerin zich 't schoone aen 't goede pacrt ;
Hij, wiens gezang het oor kan boeijen,
En 't oog een traentjc doet ontvloeijen,
Is d' eedle naem van Dichter waerd'.
Glider de vlekjes, die wij in dezen bundel opmerkten, behoort het bier en daar verkeerd vallen van den klemtoon
op de woorden het en men; ook in dit gedicht treft men
het aan : de Dichter had zulks gemakkelijk kunnen voorkomen.
Het gedicht van den Heer LED EGA Ire K , getiteld: Het
liurgslot van Zomergenz, is, zoo als de Autcur zelf zegt,
cone proeve van tijd- en zedeschets, in verband met de geschiedenis. In eon weer nitvoerig Voorberigt wordt door
den Dichter de aanleiding opgegeven, die hem tot het vervaardigen dozer proeve opwekte. Hij had zich op een der
oude burgen to Zomergem bevonden, alwaar vele overblijfsels van middeleenwsehe barbaarschheid zijne aandacht tot
zich getrokken hadden; de bezigtiging had eenen diepen indruk in zijne ziel aehtergelaten, en hoezeer men hem verhaald had, dat eene vrouw van hoogen rang, gedurende een
aantal jaren , in een afgrijselijk hol, een' misstap omtrent
haren gemaal zoude hebben geboet, kwam dit verhaal hem
voor zijn oogmerk minder geschikt voor; doch niettegenstaande dit lion hij den aandrang niet weerstaan, om in een
sterk gekleurd tafereel de euveldaden to schetsen, die zulk
cen overblijfsel der oude tirannij vermoeden liet. Het gebeele tafereel is echter fictie , daar hij alle toepassing op
personen of plaatsen wilde verrnijden. Omtrent den oorsprong van Zoniergent en andere bijgelegene sloten bevat
het Voorberigt veel geschiedkundig belangrijks.
Graaf SIEGFRIED, de bewoner van het burgslot Zoinergem, had eenen Ridderhaat tegen KOEN v AN RAEPSRURG ,
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die de hand van 's Graven dochter gevraagd had, gezworen.
SIEGFRIED maakt dit zijner dochter kenbaar. Jonker KOEN RA. AD komt met zijne manschap op het slot aan, overvalt
SIEGFRIED, sleept hem in een der onderaardsche Nolen, terwijl zijn hem getrouwe lijfknecht met de Jonkvrouw heenrent. De schildering van den toestand der weggevoerde
CLARA is levendig en vol kleur en gloed. KOENRAAD be&eft zich tot haar ; bezweert het meisje, dat haar Vader niet
door hem mishandeld is, maar dat hij integendeel, binnen
weinige dagen , met het jawoord des Graven zal terugkeeren. Hij pat en keert, en meldt haar, dat de Graaf gestorven is, en reikt haar het zegel en de parkementen haars
vaders over. Zij, diep treurig over deze tijding en over de
beleediging den Graaf aangedaan, doet boete en offeranden
om vergeving; welk gebed, in kluis en kloosterwand opgezonden, door den Hemel wordt verhoord. Eindelijk zal de
echt voltrokken worden. De bruiloft wordt gevierd. Alles
lacht en jubelt. Aileen is het alsof een aanhoudend gehuil
van den wachthond haar in de ooren klinkt, hetwelk K o EN —
R A AD haar nit de zinnen verdrijven wil, doch hetwelk steeds
voortduurt en hare vreugde stoort:
.'t Is of hier iets aekligs schuilt,"
Zegt zij, Koenraeds arm omvattend;
.Hoort gij, hoe die hond weer huilt?"
moet na den voltrokken echt ten strijde. Vlaangrond wordt bedreigd. Schild en slagtbijl, lans,
boog en zwaard worden aangegord en omgehangen. De
helmhoed prijkt op de kruin: .Ik ga," zegt hij,
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Ik ga ; gij ziet welhaast mij weer
Islet roem en zege , of — nimmermeer !"
VOOr zijn vcrtrek wordt echter door hem aan een' zijner
Vazallen een geheim medegedeeld:
't Was nauw dat enklen iet wat hoorden
't Geen uitliep op does luttel woorden:
Vooral zie toe dat hij niet huil' ,
.Of anders wacht u-zelv' de kuil !"
De dag verjaart nu your CLARA dat zij haren vader is ont-
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Nroerd. Een hange, akelige nacht vertoont haar, in den
droom, eene schrikgcdaante,

Vertoont de droom heurs vaders beeld,
Op vuil en vochtig stroo gezonken,
Aen ijzren ringen vastgeklonken,
Gansch uitgemergd tot op 't geheent,
En 't oog verglacsd en uitgeweend!
Ze ontwaakt, en, naauwelijks het dons verlaten hebbende,
brengt hoar lijfknecht het berigt :
onder Frankrijks moordend stael
Viel ook de ridder, uw gemael.
Nu ook wordt hoar het geheim medegedeeld, dat zoo lang
verzwegen was, maar haar niet minder zwaar op het hart
had gelegen; vvaardoor wij, aan het slot des gedichts genaderd, tevens de ontdekking van het geheel ontvangen;
welk slot wij gaarne als eene proeve aanhalen, zullende niemand zich de lezing van een Dichtstuk beklagen, dat men
als een niet onverdienstelijk voortbrengsel van het diehterlijke genie des Heeren LEDEGANCK kan aanmerken.
En nauw hervindt zij weer de zinnen,
Wanneer een huiskneeht komt en spreekt :
Olevrouw, ik wilde u liefst verzwijgen,
.Wat mij zoo lang reeds 't harte breekt.
YOOr zijn vertrek beval de ridder,
Met woorden woer ik nog van sidder ,
Mij een gevangene nen, dien 'k vond
.Gekerkerd in den diepen grond.
De snecuw van zijne lange haren
.Lag in zijn sneeuwen baerd vereend ;
n De keten rammelde om zijn lenden,
.En klonk als op een dor gebeent.
.'k Heb nooyt geleerd voor jets to vreezen,
.111aer 'k schrikte van zijn aeklig wezen;
' 'k Bragt daeglijks hem de kruik en 't brood,
Ober 'k vond hem, ach, deez' morgen dood.
't Geluid, dat nit zijn Borst soms woelde,
Geleek Been nienschenstemme meer;
BOEKBESCA. 1841. NO. 2.
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Doeli eenmael Una de naem van CLARA...
Mevrouw ! hoe schrikt gij tech zoo zeer !
Koom, dat ik u tot hem geleide
Ligt dat hij lang u reeds verbeidde;
I,igt kwaemt gij liever niet to spa...
.Koom, schenk thans aen zijn lijk gena!"
En zij, als zinloos en verwilderd,
Zij vat haer' dienaar bij de hand,
En volgt hem tangs de diepe trappen,
Bij 't smokend licht van fakkelbrand.
Baer komt zij 't lijk al wanklend nader;
Een woord, een enkel woord slechts Vader !"
Vliegt als een schreeuw haer nit den mond,
En koud en dood stort ze op den grond.
Hoe! was het dan de bron haers levens,
Die c A. ft A weervond cinder de aerd?
En was dan SIEGFRIED niet gestorven,
Gelijk de jonker had verklaerd ?
Helaes! dit kan geen stervling weten;
Want wat zich 't misdrijf dorst vermeten;
In 't donker van een heer]ijk slot,
Dat weet alleen de groote God!
Ofschoon wij in dit gedicht ook Kier en daar eenige minder vloeijende regels aantreffen, en afknottingen vinden, die
eene hardheid en stroefbeid veroorzaken, waarbij de welluidendheid nu en dan lijdt, kunnen wij dit voortbrengsel
der Belgisch° Muze we] aanbevelen. Zij mope , met de 117ederlandsche vereenigd, in beide Rijken medewerken tot veredeling en aankweeking van den smaak voor het goede en
schoone, eu alzoo de plaats innemen van zoo vele planten
van vreemden bodem, die niet widen deze veredeling en
aankweeking verhinderen en schadelijk zijn.
J'ainte, zegt de lieer waLLEms in zijne aanteekeningen
achter zijn Diehtstuk Aen de Belgeu 1818, aime le people
de Thlascala, qui ne vent pas me ne du set de la grande
nation qui l'avoisine, crainte d'en titre subjugud.

Do Lotgevallen van Ferdinand Huyck, uitgegeven door Mr.
a. v AN LEE EP. 11 Deelen. Te Amsterdam, bij P. Meijer
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Warnars. 1840. In gr. 8vo. XVIII , 400 en 462 bl.
f 9-:
en nieuwe Roman van den Heer v AN LEN N EP is zeker
reeds in zecr vele handen, voordat een Recensent er aan
denken kan, um hem te beoordeelen; en vele lezers van dit
Tijdschrift zullen deze aankondiging inzien, niet .zoo zeer,
out te weten, wat zij van dit bock te wachten hebben, als
wel, om te zien, wat de Recensent er van zeggen zal, en
of zijn oordeel met het hunne overeenkomt. Dat is voor den
Recensent goon gunstige stand van zaken. Het oordeel zijner
lezers is reeds bepaald, voordat hij het zijne zeggen kan,
en het oude spreekwoord: elk , meent zijn uil eon valk to
zijn, is ook in dit opzigt al to zeer waar, dan dat hij zou
molten hopen, diegenen, die van hem verschillen, tot zijn
gevoelen te zullen kunnen overhalen.
Maar, zal dan zijn oordeel met dat des publieks niet overeenstemmen ? In dit geval hoopt hij, dat de meesten met
hem genegen zullen zijn, om good to keuren, en dat de
Lotgevallen van FER D INA ND Dux ex door een groot aantal
lezers reeds met hetzelfde genoegen zullen zijn gelezen, hetwelk Rec. gaarne betuigt daarbij gesmaakt to hebben. De
Heer VAN LEN NE P heeft ook in dit werk de veelzijdigheid
van zijn talent op Dieuw bewezen. Nadat hij gelukkige proeyen van den Historisehen Roman gegeven had, verlaat hij dit
genre, en treedt in eene andere, daaraan geheel vreemde
soort op. En deze proeve is vooral niet minder geslaagd,
dan de vorigen. Het veld der Geschiedenis verlatende, schildert de Schrijver ons bier meer den menseh, dan het tijdvak. Ilij heeft afstand gedaan van vele voordeelen, die de
Historische Roman aanbiedt. Daar heeft men eene gebeurtenis , die men tot gronds/ag legt ; daar heeft men althans onderseheidene personen, die als van zelve gegeven zijn, en
wier karakter men nit de Gesebiedenis leert kennen ; daar
heeft men gelegenheid, om zeden en gebruiken to schetsen,
en het bepaalde tijdvak, hetwelk men gckozen heeft, wijzigt
als onwillekeurig den aard van bet verlmal, en is den Sehrijver in zijne verdichting zelve van dienst. Dit alles vereischt
wel veel studie, zal de schildering getrouw zijn, mar het
heeft tech ook onmiskenbare voordeelen. Mier daarentegen
is de Romanschrijver veel moor aan zijne eigene verbeelding
overgelaten ; de personen zelve, zoowel als hunne karakters,
2
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de gebeurtenissen en tooneelen moeten geheel nit zijne
ding voortkomen; terwijI hij in het andere geval zijne verdichte personen en hunne lotgevallen om den historisehen
persoon en diens gesehiedenis als groepeert.
In den FERDINAND IIBYCK is het blijkbaar des Schrijvers
doel, eene levendige, getrouwe, natuurlijke voorstelling te
geven van verschillende mensehen en karakters. Door eenen
gemeensehappelijken band moeten deze met elkander verbonden zijn, zoodat alles te zamen een goed geheel uitmake.
Dat is, naar Rees . oordee/ , den Sehrijver ook goed gelukt.
De intrigue boeit de belangstelling genoegzaam, en laat toch
ook den tijd, om de details, waarom het hier niet minder
te doen is, op te merken. Nan de corste ontmoeting met•
den onbekenden en raadselachtigen vrcemdeling en diens
dochter knoopen de volgende zich als onwillekeurig aan, en
de eenheid van onderwerp is daardoor vo/komen behouden
gebleven, bij de rijke verseheidenheid van tooneelen en
karakters.
Het zijn vooral die karakters, waarop de aandacht van
zelf wordt bepaald, en Rec. gelooft niet, dat men den
Schrijver den lof zal onthouden, dat doze over het algemeen
gelukkig en juist zijn geteekend. De lezer ziet de meeste
der handelende en sprekende personen als veer rich. Hissehien zijn twee der meisjes niet de ge/ukkigst ges/aagde.
SUSANNA zal sommigen althans wat al te veel bij de hand
zijn, ofsehoon dit Rec. slechts op enkele plaatsen hinderde;
maar HENRIETTE wordt en door haar en door AMELIA wat te
Teel in de schaduw gezet. Bedriegt Rec. rich, of stollen de
meeste lezers het grootste belang in de laatstgenoemde ? Maar
dat was zeker eene moeijelijk to vermijden klip, en URNRIETTE had wel een beetje gelijk, teen zij tegen FERDINAND
zeide: BAMELIA is een engel, en ik vergeef het u nooit,
dat gij niet smoorlijk op haar verliefd zijt geraakt." Er
zullen onder de lezeressen welligt velen zijn, die er ook
zoo over denken. Doch FERDINAND zelf , zijn vader, de
hoofdschout, zijne moeder , de beide tantes, bans ROGGEVELD, IIEYNZ, VAN BAALEN, WEINSTUBE, Etn t NG vooral,
zijn uitstekend geteekend. Wij zien en hooren ze. Rec.
heeft aanmerking hooren maken op het gedrag van FERDINAND bij zijne eerste ontmocting met AMELIA. Zeker, een
romanheld is hij daar niet ; heel mooi gedraagt hij zich te
baren aanzicn ook niet. Maar natuurlijk is zijn gedrag bij
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nitnemendheid; het is geheel in het karakter, juist zoo als
iemand, gelijk hij, handelen moest, en de Schrijver heeft
wel gedaan, hem niet anders te teekenen.
Wat Rec. vooral ook in dezen Roman bewondert, is de
losheid en gemakkelijkheid van voorstelling. De gesprekken
zijn meestal onverbeterlijk ; het zijn gesprekken; het eene
vloeit uit het andere voort, en leder spreekt altijd in zijn
karakter. In dit opzigt verdient dit boek hoog,en lof, en
is eene proeve, voor welk eene losheid en ongedwongenheid
ook onze tanl vatbaar is. Het gesprek tusschen tante VAN
BEXPDEN en baas ROGGEVELD in het eerste Dee1 is er een
gelukkig staaltj e van.
Rec. verbeeldt zich, dat de meeste Iezers tot dusverre
gaarne met hem instemmen zullen; hij hoopt, dat hij het
nu noch bij hen noch bij den Schrijver verbruijen zal door
cenige annmerkingen, die hij niet aehterwege mag laten.
Hij zal beginnen met een paar kleinigheden. Hoe komt,
Deel I, bl. 243, ts ATTU. VIII: 24 te pas? Is dat eene drukfont? Rec. heeft vruchteloos naar de bedoelde plaats gezocht. Van sneer gewigt is eene andere aanmerking, schoon
zij sehijnbaar Loch ook maar kleinigheden betreft. Een man,
als VAN LENNEP, die in dit bock op nieuw toont, hoezeer
hij onze schoone moedertaal meester is, moot door zijn voorbeeld Beene verkeerdheden in de taal ingang verschaffcn.
Daarom hinderde het Rec., dat hij Deel I, bl. 75, het woord
bemerking las. Dat is Been Hollandsch, maar Duitsch.
Daarom hinderde het hem vooral, dat hij zoo menigvuldig
het woordje van gebruilt vond, gelijk het Fransche de, in
plants van ons ow. Bl. 106 b. v. gewoon van. ontzach te
voeden, eH derge/ijke zijn er vele.
Doch Rec. heeft nog andere aanmerkingen, hoeweI hij de
bovenstaande geenszins als vitterij wil hebben beschouwd;
men stelt bij ons niet genoeg prijs op zuiverheid van tad,
en daarom moot men tegen alie vreemde inkruipsels waken.
RE Y a II ovz is de persoon, op wien Rec. het thans geladen
heeft; niet dat zijn karakter niet good geteekend zou zijn,
of dat hij er iets tegen zou hebben, dat de Haagsche jongman van de mode zijne woorden met Fransch doorspekt. Dat
alles is geed en in karakter ; maar in de kenze der basterdwoorden is v A N LEN NEr niet altijd gelukkig geweest. Zij
zijn dikwijls niet natunrlijk genoeg, te gezoeht, en ook niet
Leiden te menigvuldig. Dat is overdreven, en in een bock,
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als dit, had men zich daarvoor moeten wachten. Het is
jammer, omdat het de illusie wat verbreekt.
Maar bovenal moet Rec. den Schrijver aanvallen over zijne
al te klaarblijkelijke en daarom ongelukkige navolging van
een paar bijzonderheden uit den Pickwick van DICKENS. De
eene (minst hinderlijke, maar tech te duidelijke) navolging
van dezen Schrijver, aan Wien VAN LENNEP misschien ook
wel het denkbeeld tot bet maken van eenen dusdanigen Roman verpligt is, is te vinden in de spreekmanier van den
overigens goed geteekenden zeekapitein PULVER. Deze heeft
gedurig spreekwoorden en spreekwijzen in den mond , die
hij niet alleen aardig te pas brengt, maar waaraan het bijgevoegde gewoonlijk jets kluchtigs geeft. B. v. Kom aan,
zoo als de man tegen de naauwe laars zei; hij zal mij welkom zijn, zoo als de spinnekop van de vlieg zei, enz. enz.
Rec. haalt deze voorbeelden slechts aan, om te doen zien,
wat hij bedoelt. Maar wie heeft Pickwick gelezen, en herinnert zich daarbij niet terstond SAMUEL WILLER en zijne
onuitputtelijkheid in dergelijke aardigheden? Doch nog hinderlijker is de navolging in DOED ES, den substituut-drost op
Ter Sckelling, met zijne afgebrokene volzinnen. Dat is ALFRED JINGLE uit denzelfden Pickwick op en top. En reeds
in het oorspronkelijke hinderde hij Bee., en kon deze de
geestigheid daarvan niet vatten. CoP A us in NARRYAT'S
Japhet had die, dunkt ens, reeds uitgeput. Maar waarom
ens JINGLE' S spreektrant zoo weder teruggeven? Dat is
eene slaafsche navolging, die beneden het talent van VAN
LENNEP is.
Dat zijn de voornaamste aanmerkingen , die Rec. to maken
heeft, en hij kan niet eindigen, zonder nogmaals to betuigen, dat hij het boek met zeer groot genoegen heeft gelezen; dat het den roem des Schrijvers zeker verhoogen zal,
en dat hij het eene aanwinst rekent voor onze literatuur en
voor onze taal, ook omdat deze nog te wcinig met zulk eene
losheid en bevalligheid voor den gemeenzamen stijl is gebruikt, als waarvan onze WOLFF en DEKEN, in en voor baron tijd, zoo gclukkige modellen leverden. — Rec. twijfclt
niet, of een ruim debict zal van de goedkeuring des publicks
getuigen.
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Newton Forster, of de Koopvaardij. Naar het Engelsch van
Kapt. MARRYAT. II Deelen. Te Groningen,' bij W. van
Boekeren. 1839. In gr. 8vo. 279 en 316 bl. f 6 -:

D

e romans van MAR R YAT zijn in hunnen Gard en geest ook
bij ons publiek te zeer bekend, dan dat er veel noodig zou
zijn, om ze aan te prijzen. Rec. zou dan ook kunnen volstaan met to zeggen, dat Newton Forster eene eervolle plaats
naast Eerlijk en Simpel mag bekleeden. Wij vinden Kier
dezelfde losse en gemakkelijke geestigheid, juiste karakterteekening, hetzelfde gezond verstand, dezelfde onderhoudendheid , die wij in zijne beste stukken opmerken. Maar
hij kart zich niet weerhouden, om het publiek opmerkzaam
to makers op eene bijzonderheid, die dezen roman kenmerkt,
namelijk dat hij vooral ook het leven op de koopvaardijschepen beschrijft. In ons land en in eenen tijd , waarin dageITcs nieuwe reizigers naar onze kolonien vertrekken, en
sehier iedere familie betrekkingen heeft, die de zeereis doen,
gedaart hebben of doen zullen, moeten de tooneelen van dit
koopvearders zee/even inzonderheid de aandacht boeijen. Ten
zal het bock dan, ook uit dat oogpunt gelezen, niet onvoldaan ter zijde leggen, en zeker den koopvaarder met onafgebroken genoegen op zijne togten volgen. Wij wensehen
bet work vele lezers en den lezers bij de lektuur aangename nren!
Het bock is netjes uitgevoerd.
Be IVereldburger. Eon geschiedkundige Roman uit de jaren 1830-1832. Naar het Hoogduitsch 'van FERDINAND
STOLLE. II Baden. Te Groningen, bij R. J. Schierbeek,
Jr. 1840. In gr. 8vo. 597 hi. f 5-80.

H

etgeen door den Recensent der vroeger vertaalde voortbrengselen van denzelfden Schrijver is aangemerkt, is ook
toepassclijk op het work, hetwelk wij thans aankondigen.
De lotgevallen der verdichte personen zijn blootelijk het voertnig tot cone levendige voorstelling der gebeurtenissen van
de Julij-revolutie in Parijs , der revolutionaire woelingen in
Duitschland, en van den mislukten opstand der Poten. Be-
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oordeelen wij het book als eenen Roman, dan strekt het Wet
tot aanbeveling, dat de held des verhaals, die zich door
zijne overdrevene vrijheidszucht niet alleen tot dwaasheden,
maar tot de grootste misdaden laat vervoeren ; die het huis
van zijnen vader verbrandt, waarbij zijne grootmoeder in de
vlammen omkomt, meermalen tegen zijnen vader op leven
en dood strijdt, en aan het elude nog gelukkig wordt, terwijl brave en verstandige brooder eenen geweldigen dood
ondergaat. — Behalve onderscheidene erge Germanismen,
ZOO als Minister van .het binnenland voor van binnenlandsche zaken, bejegend voor aangetroffen, gezelschap van Jezus voor het Genootschap der Jezuiten, verheerend voor
overwinnend, volksgeschrei voor volksgeschreeuw, vonden
wij ook galerijen voor galeijen. Als vrouwen van dezelfde
soort en verdiensten worden in eénen adem genoemd Madame
of Mademoiselle LAFAYETTE, eene beruchte mai tresse van
een' der vroegere Fransche Koningen, met Mevrouw DE
ST AEL en DE SEv G E. Barrier° of over den zakdoek" is
een kunstterm van het tweegevecht, die zeker voor de meeste lezcrs onverstaanbaar is. Ware de Schrijver onze landgenoot, dan zouden wij hem raden, zich to onthouden van
zulk eene overdrevene karakterschildering, die sneer heeft
van caricaturen, dan van wezenlijk bestaande personen; en
zich to wachten voor profane aardigheden, die in het werk
voorkomen, en die wij maar niet zullen afsehrijven. Zonder
groot gemis zou de vertaling van het werk hebben kunnen
achterwege blijven.

Be hleine Taalhenner, of gemakkelijhe aanleiding tot het
redekundig ontleden Door eerstbeginnenden; door a. EIN Kts, KZ., Onderwijzer to Boven - Iste Stukje.
Ts Groningen, bij J. Oomkens. 1839. In kl. 8vo. IV en
36 bl. f : - 15.

P

it workjc behest cene proeve, (volgens het Voorberigt)
em eerst door eene reeks van voorbeelden het regte begrip
van de rededeelen to geven, en claarop eene goedc bcpaling
van dezclve to laten volgen, in plaats van eerst a bepalingen
N to geven, waarvan do jcugd de beteckcnis niet verstaat,
a en bozwaarlijk zal kunnen bcvatten." Bit laatste is zeker-
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lijk een Gebrek ; maar dit behoeft ook niet: men kan goede,
eenvoudige, duidelijke bepalingen geven, en dezelve terstond door voorbeelden ophelderen; en dan zal het welligt
wel zijn : Variis ntodis bene fit, en van de manier des
Schrijvers in den grond zooveel niet versehillen. — Er
wordt dus hier in den genoemden trant gehandeld over onderwerp, gezegde, koppelwoord, voorwerp, bepaling, bepaling van bepaling, en bij elk ten slotte voorbeelden ter oefening opgegeven. — Het kopfiel- of liever verbindingswoord komt Rec. meer schijn dan wezen voor, en, zou althans ter vereenvoudiging voor eerstbeginnenden wel kunnen
weggelaten worden, want b. v. in de beide voorstellen: de
man werkt, en de man is goed, zijn subject en praedicaat
even goed verbonden, al heeft het eerste voorstel geen koppelwoord: het eenige onderscheid is, dat het praedicaat in
het eerste met een, in het tweede met twee woorden wordt
nitgedrukt. — Bij bepaling had Rec. ook verwacht het onderscheid tusschen een bepaald of onbepaald onder- of voorwerp. Bepaling van bepaling komt hem te afgetrokken
en duister voor de kinderlijke bevatting voor, en hij zou dit
liever brengen tot verschitlende soorten van bepaling, die
bij subject, praedicaat en object kunnen gevoegd worden. —
De voorbeelden, hier aangevoerd, zijn doorgaans populair
genoeg ; maar zulke als de volgende: De groote Schepper
van alle dingen bestond van eeuwigheid." (bl. 28.)— e JE-•
Dzus is Gods Zoon, de Zaligmaker ; hij was volmaakt,"
(bl. 10) zou Rec., als niet genoeg voor de kinderlijke bevatting, en zulke zonderlinp,-e opvolging van voorbeelden,
als bij voorbeeld die, waardoor het eerstgenoemde voorafgegaan wordt : A de smid van het dorp werkt 'savonds niet;"
als te ongelijksoortige dingen ongepast nevens elkander stelliever vermijden. — Voor 't overige beproeve men,
behoude het goede, en doe er zijn voordeel mede !
1,

Hoe Louise ran Berhenstein tot de kennis van God kwam.
Een Leesboek voor 1Ieisjes, ter bevordering van derzelver
tijdelijk en eeutrig welzijn. Een Tegenhanger van c.
SC u MID ' S bookie: Hoe Hendrik van Eichenfels tot de kenills van God beam. To Haarlem, bij &Wed. A. Loosjes,
Ps. 1830. In 741. 8vo. 101
f : -75.
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E en verhaal vol vreemde avonturen, doorgaans Met zeer
waarschijnlijk. Eene ontknooping, die aan de nieuwsgierigheid veel to wenschen overlaat. Voor het overige een
stichtelijke toon, en eene onderhoudende wijze van verhalen. Ziet daar alles, wat wij van het boekje weten te zeggen. Indien de jeugdige lezeressen er zich niet, onbevredigd, over beklagen , dat het geheim van tovIsn's afkomst voor haar niet ontraadseld wordt, zaI de lezing van
hare lotgevallen een aangenaam onderhoud verschaffen.
Eustachia, de goede Dochter, een spiegel voor deugdzame
Meisjes. Een Tegenhanger van den Eustachius van.
c. sc n via. Naar de derde veel vermeerderde Iloogdzsitseize nitgave. Te Deventer, bij A. I. van den Sigtenhorst.
ILL kl. 8vo. 135 bl. f 1- 10.

D

e deugden van deze Eustachia zijn meestal van cenen
lijdelijken aard. Zij verblijdt zich wanneer het haar wel
gaat, bedroeft zich onder smarten, is ijverig in het bidden
en de vervulling van andere godsdienstige verrigtingen, en
sterft als Abdis van een klooster en met den roem van
groote heiligheid. Dat zij in andere opzigten eene goede
dochter is, moeten wij alleen op het woord des Schrijvers
gelooven. De jeugdige heilige kort zich, gedurende eene
verdrietige gevangenschap, den tijd met eene spin tam te
maken. Daar wij nu geen ander middel kennen, om hierin
te slagen, dan vliegen voor de spin te vangen en die aan
haar in hare webbe toe te werpen, twijfelden wij onder
het lezen wel eens, of dit amusement wel zeer aanbeveIenswaardig is voor jonge meisjes. Maar stelt u gerust,
Moeders en Opvoedsters! Eustachia werd onder dit tijdverdrijf zoo teerhartig, dat zij weende en bad, het leven der
spin te versehoonen, en hare betraande oogen afwendde,
toen het lieve diertje gedood werd. Ilet door Eustachia
gebezigde middel, om door de zon vcrsehroeide wangen
met citroensap to wrijven, bevelen wij aan de opmerkzaamheid van onze geneeskundige lezers. Missehien voldoet
het nog beter akin het oogmerk , dan het hooggeroemde
Cognac met Zout.
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ALMANAKKEN VOOR RET JAAR

1841.

(Tweede Verslag.)
beginnen ook dit verslag met een praeht-jaarboekje,
maar welks inhoud zich van dien der anderen zeer onderscheidt. Terwijl toch eene lectuur van smaak , bij de overigen
op den voorgrond staat, heeft dat, waarmede wij ditmaal beginnen, hoogere bedoeling. Zu/ks hlijkt reeds uit den titel:
Christophilus. Christelijk Jaarboekje voor 1841. Proza em
Poezij, hijeengebragt door onderseheidene Godsdienstvrienden. re Nijmegen, bij J. F. Thieme. f 4 - :

H et is evenwel alleen daarom onder de Almanakken te rekenen, omdat men bet een Jaarboehje genoemd heeft, want
overigens heeft het niets, dat men in eenen Almanak zoekt.
Bee. acht het een g-elukkig denkbeeld (hij meent, sehoon
zich geene Redactie noernt, van den Eerw. a AD us), den tegenwoordig zoo zeer gewilden vorm van Almanakken ook aan
de bevordering van Christelijke stichting, aan opbouwing in
geloof , hoop en liefde dienstbaar te maken; en hij zal het
onder de gunstige teekenen des tijds rekenen , wanneer een
goede aftrek van doze ondernernihg het bewijs oplevert, dat
de taal des g,emoedeliiken, maar tevens verstandigen Christendoms oak gaarne gehoord wordt bij de meergegoeden in den
lande, tot welke zich een zoo kostbaar prachtboelje uit den
acrd der zaak bepalen moot. Want een sierlijk boekje is het.
Een nette, zoogenoemd porselcinen titel belooft het ; eon ongemeen nette druk op fraai papier toont het, en vierkeurige
plaatjes: Hagar en Ismael; het Kerkje to Ubbergen; Jezus
leerende, en Jezus wandelende op de zee, zetten, even als de
fraai gedrukte band, aan deze verzameling een gepast sieraad
bij. Betrekhelfjk is dan ook de prijs voor bijna 300 bladzijden
niet zoo buitengewoon duur. De Aurora b. v. omtrent even
dik , en riot er eveneens uit ; zij heeft weer platen , maar dan
uok alien Engelsehe, en is 90 centen duurder.
De inhoud behels t eenheid bij verseheidenheid: ee nhe cl, in zoo
verre C JUSTUS °Vend in den Christophilus (Chrisiusvriend)
ep den voorgrond staat , Taut alleen bij de aanprijzing van les-
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sen des Evangelies, of bespiege/ingen over de waarde van hetzelve, maar ook bij de geschiedenissen des 0. V. en verscheidenheid, daar proza en poêzij afwisselen, en het nu eens
aanprijzing is van den Bijbel, dan geschiedenissen des Bijbels, zoo des 0. V. in Hagar en, Ismael, de dood van. Iflozes,
als des N. V. in het scheepje op het meer van Gennesareth,
ook der Kerkelijke Gesehiedenis in de legende : de laatste
dag en in CLAUDIUS RROUSSON, welke laatste ook tot de
Christelijke levensbeschrijvingen behoort, gelijk tie herinnering aan de weinig bekende vrome huisvrouw van den Dichter w. SLU/TER. Maar wij kunnen alles niet opnoemen. Ons
oordeel is over het geheel zeer gunstig. Wel hadden wij
in de stukken van den Eerw. RADLIS die wijdloopigheid weggewenscht , die de meeste schriften van dien , overigens kundigen en verdienstelijken man ontsiert , en minst behoorde
in dit Jaarboekje, waar iets meer puntigs, dat aanleiding
tot verder denken geeft, minder moest gemist worden. Wel
mishaagt ons het donker mystieke stukje van Ds. HE zn RI N
het scheepje op de zee van Gennesareth zonder en met den
Beer, rergeleken met den mensch zonder en met CRRISTUS,
dat wel goed zal gemeend zijn, maar wij houden niet van
zulke vernuftige spelingen; wel zijn enkele dichtstukjes beneden het middelmatige, b. v. dat is Gods stem, en : zoo
spreeht de 'leer, beide van Ds. VAN s C n AIR; maar dat ontneemt niets aan onze vveinteenende aanprijzing van het vele
schoone en goede, dat hier gevonden wordt. Of echter in
een Jaarboekje niet iets over een of meer der Christelijke
feesten en derg. behoorde, zal niemand betwijfelen. Deze
opmerking hebbe invlocd op eenen voigenden jaargang; in
welks zamenstelling men zoo veel mogelijk Lange, uitgewerkte stukken vermijde, vooral als zij iets preekvormigs
hebben, waarvan ditmaal niet alles vrij te spreken is. En
ten aanzien der plaatjes merken wij nog aan, dat het verkeerd is, hoewel het tegendeel niet dan hoogst zeldzaam
wordt onder het oog gehouden, altijd 3Ezas en zijne Discipelen blootshoofds al te beelden. De Oosterling is altijd
voorzien van zijnen tulband. Op het plaatje van LIAGAR is
dit in het cog gehouden.
Op een geheel ander terrein brengen ons de Provinciale
Volksalmanakken. Den Gelderschnian, vader der overigen,
kondigden wij reeds aan. Naast aan dawn komt in ouderdom de:
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Zemosche Volksalmanak. Te Zierikzee, bij J. van de Velde
Olivier. f : - 75.
uitvoerige Ka/ender, waardoor dit Jaarboekje boven
vele anderen uitmunt, is ook ditmaal nactuwkeurig. Men is
begonnen met, volgens de belofte, verleden jaar gedaan,
eenige provinciale verordeningen op to nemen, welker bekendheid of herinnering van algemeen nut kan zijn. Wij
hopen, dat men daarin met oordeel zal te week gaan, hetgeen men van eon besluit omtrent het opnemen van ongeneeslijke behoeftige zieken in het Armengestieht to Zierikzee
minder zeggen kan, dan van het overige. Oordeelkundig
gekozen, staat doze rubriek in de Provinciale Almanakken
regt op hare plants, en verdient daarom ook in andere gewesten navolging. Proza en gedichten zijn oak ditmaal den
welgevestigden naam van den Zeeuw waardig. De geleerde
AR UTRECHT DRESSELRUIS geeft een lezenswaardig stukjo
over het slot te Raarland ; SWALUE tracht licht te verspreiden over oude Zeenwsehe vermakelijkheden ; CLUTTERS herinnert Zeelands grootheid ter zee; HARTOG geeft een gesehiedkundig stukje over Romersivaal, bijna geheel'uit de
narede van het Treurspel Ewoud van Loclijhe van Lo OSJES,
hetgeen de Redactie, blijkens het Voorberigt, to laat ontdekte. Iets over vallende Sterren van DE KANTER hadde
beter in het Mengelwerk gestaan, dan midden tnssehen het
Kalenderwerk. Onder de beste gedichten tellen wij : de
Badgedichtjes van den smaakvollen B. r u. DE KANTER, bij
het graf mijner Echtgenoote, door C. SWALUE, vooral om
den eenSoudigen, roerenden toon ; den Brief van den Graaf
DE COMMINGES, door .ADANA VAN SCHELTEMA, enz. Een
tafelliedje van VAN HARDERWIJK met een muzijkplaatje besluit de verzameling. Even veel jaargangen telt dc
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. Te Deventer, bij J. de Lange. f 1 - 50.

D ew is niet zoo populair, maar noemt zich oak niet Yolks-

Almanak. De Archivarius VAN DOORNINCK, de geleerde
Predikanten HALBERTSHA en MOLHUYSEN, SLOET TOT OLDtris , VAN HARLE en anderen leverden het hunne aan deze
letterkundige verzameling. W EE LING vcrvolgt (maar be-
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sluit nog niet) zijne in 1339 begonnen breedvoerige Verhandeling over de Plechelmi-herh to Oldenzaal, van welke
eene afbeelding gegeven wordt. Kortom, voor het wetenschappelijke Overijssel is dit Jaarboek te]ken jare een aangenaam geschenk. Bij deze gelegenheid prijzen wij het
Overijsselsche Jaarboekje aan, waarin verleden jaar de Heer
D. v A N SCAREVEN zeer uitgewerkte statistieke tabellen met
betrekking tot deze Provincie heeft gegeven, die ook elders
verdienen nagevolgd te worden, maar waarvan de ontvangst
tot afzonderlijke aankondiging to laat geschiedde.
De
Utrechtsche Yolks-Almanak. Te Utrecht, bij L. E. Bosch
en Zoon. f 1- :
was vroeger verreweg de minste der zusters, maar heeft
ditmaal bij verandering van uitgever veel gewonnen. Na den
Kalender volgen ook nu de namen der gewestelijke gemeenten en authoriteiten. Het Mengelwerk wordt geopend met
een lezenswaardig stukje over de heerlijkheid Ameliswaard,
dat met een paar plaatjes prijkt. Het proza, incest in historische verhaaltjes bestaande, laat zich met genoegen lezen.
Voor de verscheidenheid, zoo gewild in eenen Almanak,
ware welligt beter gezorgd, indien men de gedichten nict
afzonderlijk achteraan hadde geplaatst. Dit laatste gedeelte
draagt aan het hoofd een vers van Ds. NEUMAN bij den dood
van Prof. RERINGA, in hetwelk men den hooggestemden
toon in den dankbaren 'ceding niet afkeurt, en dat ongetwijfeld door den Utrechtenaar hier gaarne gevonden wordt.
Overigens hebben wij weinig tot lof van het korte poetische
gedeelte te zeggen. Eene nette afbeelding van de schipbrug
to Vreencijk met nog een paar andere plaatjes versieren dezen jaargang; ook eene afbeelding van den Generaal Baron
VAN DER CAPELLEN, over welker. waarde als portret- Ree.
niet kan oordeelen.
De kleinste provincie onzes Vaderlands is waarlijk niet de
minste in Karen Almanak. Want de
Drentsche Volksaltnanak. Te koeverden, bij D. II. van der
Scheer. f 1 - 10.
munt ook ditmaal uit door gepastheid en beantwoording aan

ALTYLINAKKEN.

91

den titel. De levensbeschrijving van Mr. P. nOFSTEDE wordt
vervolgd en gceindigd, waarbij de bewerker vooral nietheeft
verzninid, to doen uitkomen, wat de verdienste]ijke man
voor Drenthe gedaan heeft, waarbij menige herinnering uit
de geschiedenis van dat gewcst gedurende het Iaatste der vorige en het begin der tegenwoordige eeuw gepastelijk hare
plaats vindt. Ofschoon wij de verdiensten van den Blocmensehilder STEENBERGEPI erkennen, is het, onzes bedunkens, min gepast, eenen nog levenden jongen Sehilder zoo
to prijzen. Den Sehrijver van het stukje over het Brentsche volkskarakter is men dank schuldig voor zijne modedeelingen van hetgeen niet algemeen bekend is. Over het
vervolgen van stnkken in onderscheidene jaargangen hebben wij het vorige jaar iets afkeurends gezegd, hetwelk
wij, met betrekking tot hetgeen hier (het jaar 1672) voorkomt , niet zullen herhalen. Andere provinciale Almanakken kwamen Rec., toen hij dit berigt ter spoedige plaatsing
in dit Tijdschrift gerecd maakte, nog niet ter hand. Ilij
ontving ook nog:
Jaarboekje van de Regterlijhe 11Iagt, in het Roningrijk der
Nederlanden. Te Gorinchern, hij J. Noorduyn. f 1- 50.
Pij het doorbladeren van dit Jaarboekje hebben wij voor
zoo ver het personeel der regterlijke Collegien en de spelling der namen ons bekend was, zoo veel wij ons herinneren, Beene misstellingen aangetroffen. Benoemingen en sterfgevallen, na het afdrukken voorgevallen, zal de verzamelaar bij een' volgenden jaargang opnemen, zonder dat het
noodig zij, die bier op to geven. Het stuk over den Hoogen
llaad van Holland, Zeeland en Westvriesland wordt vervolgd. Meer behoeven wij van dit Jaarboekje niet tc zeggen.
Aran geheel anderen aard is:
Niniatuar-Almanak. Te Utrecht, hij L. E. Bosch en 'Loon.
f 1 -25.

Doze Lilliputtcrs foliant groeit; hij wordt grooter in omyang grooter in prijs ; maar hij krimpt ook niet in waarde,
en heeft zulke fraaije versjes, dat de kleine knaap inderdaad
monsteren kan met Almanakken, in wier schaduw hij, wat
de grootte betreft, niet staan kan, of liever zcer gemakke-
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lijk staan kan, want hoe grooter lijf, hoe grooter sehaduw.
Maar, miniatuurtje! gij moet niet al te veel groeijen, of gij
zoudt uw karakter van miniatuur verzaken. Blijf, wat gij
zijt, klein en rein!
Amsterdanisehe Studenten- Almanak. Te Amsterdam, bij
J. D. Sijbrandi. f 1 - 50.

V

an kalender en reiswijzer valt niets bijzonders te zeggen,
dan dat de laatste de aanwijzing van het vertrek der transporten bevat van den spoorweg van Amsterdam op Haarlem,
welke wij elders te vergeefs zoehten. De staat en gesehiedenis van Athenaeum en Seminaria wordt gevolgd door een
Mengelwerk in verzen en proza, dat den goeden smaak van
de Redaetie en de medewerkers bewijst. than de Fransehe
Muze schijnen de Zonen der Amsterclamsehe PALLAS wel — aan
de Latijnsche niet — to offeren.
Wij besluiten dit verslag met:
Nuttige en aangenarne Tijdkorter in ledige oogenblikken,
van A. HALELLIOPP. Te Groningen, bij P. S. Barghoorn.

f : - 25.

die genoeg bekend is en voor zijn publiek alle aanmoediging
blijft verdienen; en met
Almanak, voor den Burger en Landman. Te Groningen,
bij A. Kamerlingh.

die nog bctcr aan titel en doel zal beantwoorden, wanneer
men gelukkig genoeg is, om wat meerder roar den landman
te kunnen bekomen en leveren. Verseheidene aneedoten
waren ons bekend. Het boekje is zijn geld waardig.

BOEK BE S CHOUWING.
Voorlezingen over de verseheidenheid en de overeenstemrning der vier Evangelisten , of Proeve van de middelen,
-welke de Babel ook den niet Wetensehappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het Ongeloof,,
bepaaldehjk tegen het Lcben Jcsu -pan Dr. D. F. STU AU s S.
Door Mr. ISAAC DA COSTA. Isten Deels lste Stuk. Te
Leyden, bij S. en J. Luchtmans. 1840. In gr. 8vo.
VIII en 139 bl. f 1- 25.

H et oogmerk, hetwelk de Heer

0 A COSTA met doze
Voorlezingen had, wordt op den titel duidelijk genoeg
aangewezen. Het bock, waaraan STRAU ss den naam van
het Leven van Jezus heeft.gegeven , heeft opspraak .gemaakt, in duizende harten onrust vcrwekt, en honderd©
pennen in beweging gebragt. Gcleerde en moedige mannen hebben zich op het veld der historisehe kritiek begeyen, waar STRA uss zijne hoofdbanicr geplant had, en
met good gecoig dien gewaanden reus bestreden; anderen
hebben hem ook op het gebied der wijsbegcerte opgezocht,
en al mode getoond , dat hij ook aldaar niet zoo stork was-,
als men wel gemeend had. De schrik voor zijnen naam
is dus gewcken; zoodat cr nu, ook in ons land, waar geleerde mannen in den beginne de vertaling van het beruchte work ijverig meenden te moeten tegenwerken, zelfs
in niet wetensehappehjke kringen reeds over gesproken ,
voor niet wetenschappelijke lezers over geschreven wordt.
Wij hebben ons over het eerste verwonderd, dewijl wij
daarin voor velen con lokaas to meer zagen , om het gevaarlijke bock in handen to nemen; en wij verheugen ons
over het laatste, mits het zoo geschiede , als het in deze
Voorlezingen gedaan is, welke niet zullcn nalaten, velen,
en zcker ook wetenschappelijk gevormden , to versterken
in hun geloof. Mr. DA COSTA leidde zijne hoarders en
lcidt zijne lezers niet in het vuur tegen »den beruchten
Drijver." Hij beoogde en beoogt jets anders. »Wij willen bier alleenlijk van zijne vcrschijning, van den aard,
van den indruk , van de beteekenis zijns veel besprokenen
ROEKBESCR. 1811. No. 3.
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boeks eon mast gebruik trachten to maken , door U en
ons zelven veelmeer to bepalen bij die vastigheden, waarop
en zijn aanval , en die van ale soort van ongeloof noodwendig schipbreuk lijdcn moot. Wij maken U alleen opmerkzaam op het bestaan van een gevreesden Roover , die
aan het hoofd zijner benden de streken onveilig maakt, en
onze kostbaarste bczittingen , ja huizen en sterkten, stoutmoedig bedreigt; doch wij roepen U niet om hem to gomoot to trekken , om hem in zijne sehuilhoeken op to sporen, om hem aldaar to overvallen, aan to grijpen, to vatten , gevankelijk weg to voeren ; neen! maar om eenvoudig
to onderzoeken , hoedanig bij den gedreigden aanval, ook
wij onze vastigheden zullen weten te verdedigen. Wij willen , bij de verschijning, bij het gerucht van den vijand,
ons des to meet gemeenzaam maken met de sterkte , met
de middelen van vordediging, ja met de wezenlijke onneembaarheid der plaats , op welke de macht der Sraussische drogredeneringen 'net eon zoo stoute en onbeschaamde vertooning is aangcrukt."
Jit Iste Stukje bevat vijf Voorlezingen , en in doze de
voorbereidende beschouwingen , zoodat de eigenlijke hoofdzaak , de verseheidenheid en de overeenstemnting der Evangenet, hier nog niet wordt aangevoerd.
De eerste dozer Voorlezingen, bl. 1—.30, heeft ten opschrift: Inleiding. Zij geeft over het geheel eene nadere
verldaring van het oogmerk en voornemen; geruststelling
omtrent het gevaar, dat bij de kennismaking en bemoeijing
met het alom befaamde boek, altharis voor sommigen, to
vreezen staat ; en verantwoording , eindelijk , omtrent de
roeping en bevoegdheid van hem, DA COSTA., om ook
zijne denkbeelden over een zoo hooggewigtig en teeder on&twerp voor te dragon. Hij maakt een' aanvang met het
opperen van e'en paar bedenkingen: is het niet hoogst gewaagd, buiten den wetenschappelijken leerstoel in onderzoekingen te treden over een work als dat van STRAUSS?
en, doet men dozen dweeper van het wijsgeerig ongeloof
onzer eeuw niet te veel eer aan met de zaak zoo ernstig op
Zij worden opgelost door de beantwoording
to nemen ?
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van twee vragen: hoedanig is de aard en werking of invloed van het bock van Dr. STRA.Uss, en van welke zijdc
bedreigt het, al of nict, het geloof dcr ongelcerden aan
de historische waarheid van Evangelic en Openbaring ? en,
hoedanig is het plan ingcrigt van onze bestrijding tegenovcr
dozen voorvechter van het nicer verfijnde ongeloof dcr nogentiende ectiw ? Hicrmedc wordt het grootste deel der
»Inleidende Voorspraak" ingenomen; terwijI het laatste
den Schrijver van zelve brcngt, op de bevoegdheid, welke
ieder Protestantsch belijder en Bijbellezer, zij hij ook al
geen Leeraar,, tot zoodanige naspeuringen heeft ; cone bevoegdheid, Welke roeping word voor hem, als van afkomst
Israeliet, maar thans gebragt aan de voeten van dien aan
het kruis verhoogden , die het Licht der Volken en de
heerlijkheid van Zjn Yolk, van Israel is. Ofschoon het
denkbccld: het Joodsche yolk con levend bewijs voor de
waarheid van het Evangelic , dat nu naar aanlciding hiervan ontwikkeld wordt , ook reeds door anderen meermalen
goed uiteengeut is, het heeft pier nogtans een voorkomen
van oorspronkelijkheid en met zoo veel wegslcpende
digheid vonrgesteld, dat het hart des lezers er op eerie
weldadige wijze door wordt aangedaan.
De tweede Voorlezing , bl. 31-59, is getiteld; nadere

kennismaking met Dr. STRAUss en zijn Leben jcsu.
Deze Wurtemberger, na gevormd to zijn door mysticisnzus , magnetische invloeden en Pantheistische wijsbegeerte, heeft met de Duitsche Godgeleerdheid der jongste vijftig
jarcn dat stelsel begonnen nit to broeden, hetw elk zijn vtei
ontclekkend bock das Leben Jesu in ale deszelfs volhcid
bevat. Hij is eon zoon van zijnc ecuw, en zijn work het
afdrukscl van cone magtige rigting onzes tijds , die op moor
dan 66ne wijze, en door nicer dan ccncrlei stem en invloed , haar bestaan evenzeer uitbreidt als bewijst.
Geleerdhei, c l, in de boteckenis van bekendheid met den emyang zijner wetenschap, kan men STRAUSS niet ontzeggen, mar toch mist zijn bock den waren wetensehappelijken crnst; — consequent is zijn stelsel , maar hij mist
helder is de voordragt,
consequentie met zich zelven;
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maar het is de helderheid van eenen ijskouden winternacht
bij maanlicht ; — seherpzinnig de redenering , maar nict
diepzinnig. Hij merkt de veiborgenste leemten zijner partijen op , maar ziet groote reten in zijne eigcne ontwikkelingen voorbij. En wat het zedelijke betreft , ootmoed is
niet de blinkende zijde van het Straussische Christendom.
Dr. STRAUSS en de Apostel PAULUS is het opschrift
der derde Voorlezing , bl. 60-93 , welker oogmerk is
nog, cene bijzondere proeve te leveren van de werkelijke
oppervlakkigheid , en voor het gezond verstand evenzeer
als voor het eenvoudig geloof volstrckte onbestaanbaarheid
van het Straussische bock, in weerwil van deszelfs hoog
wetenschappelijk voorkomen. Want, zegt DA COSTA, het
is niet overbodig » de ongeloaflijke onbedachtzaamheid (of
met wat anderen naam zal men het bestempelen te doen
uitkomen van eenen Schrijver , bij wien de Bijbelsche
CURISTUS een mythische voorstelling , maar de Apostel
PAULUS een zuiver historisch persoon is; de vier Evangelien het legende gartig gewrocht cener zonder opzet verdichtende Christen-gemeente zijn; de Brieven van PAULUS, daarentegen, zoo als zij daar liggen , van dezen
Apostel afkomstig, en immers, voor zeer verre het grootste
gedeelte, onwedersproken echt zijn 1 Wij vinden hierin
aanleiding, om , gelijk wij vrocger aan de Straussische vonden geheel eene natie (Israel) als getuige overstelden, thans
met hetzelfde doel eon enkel man tegen hem en zijne
geestverwanten op te roepen ; en dezen man — den Apostel PAULUS, zoo hoog door hemzelven geschat." — Het
gehcele opstel is con amore bewerkt en aan het einde vereenigt men zich gaarne met het slot des .Schrijvers: .» Bestaan er Brieven, als die ons met den naam van PAULUS
aan het boofd bewaard werden ; dan bestond cr ook zulk
een PAULUS, als die Brieven, als de berichten der Apostolische Handelingen ons voor oogen stellen. Maar zulk
een PAULUS is nict verklaarbaar,, niet bestaanbaar, niet
denkbaar zonder de voile waarheid van den c HRISTIJS
zoo als en zijne Schriften , en de Evangelien Hem ons
ren. PAULUS bewijst alzoo den CHRISTUS (niet der my-
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thische versiering , maar) des Bijbels en der Waarhcid, zoo
als clke planeet, die door onze Zon verlicht wordt, dat
Middelpunt van licht, warmte en bezieling bewijst , door
het licht reeds allcen, dat zij van hetzelve ontfangt en
teruggeeft."
De vierde Voorlezing, bl. 94-118, is getiteld: JEZUS
CHRISTUS. Zij hangt onmiddellijk met de vorige zamen.
»Wij moeten (zegt DA COSTA bl. 96, na de korte verwijzing op het nopens PAULUS gezegde) thands hooger den
blik verheffen : van den dienstknecht tot den Meester , —
van den geroepenen Apostel en getuige tot Hem , die zelve
de Getrouwe Getuige bij uitnemendheid gezegd, van Zichzelven op meer dan eerie wijze, en in meer dan eenen zin
getuigt (Joh. VIII: 18) , — van Hem, die gezegd heeft:
gelooft in Hem, tot den Genen, die zeggen kon gelooft
in Mil
Wij wenschen — den Pcrsoon van onzen Heere
JESUS CHRISTUS to bCSO110IINVOTI , ZOO as Hij , Met slechts
de ecnige naam , de eenige weg, de eenige Rotssteen van
zaligheid voor het geloof is , maar gelijk Hij ook door datgene, hetw elk van Hem to bock gesteld is, door hetgeen
de Schriften Hem zeggen, Hem toonen to zijn , het volmaakte levendig en eeuwig Bewijs is van de waarheid des
Christendoms , van het onmogelijke eener mythische versiering of inmenging; ja , het inbegrip van alle . klaarblijkelijkheid ten aanzien der zuiver historische waarhcid.
Met andere woorden , wij willen zien , hoe het denkbeeld,
dat de Schriften van den CHRISTUS geven, de historische
wezenlijkheid van dat denkbeeld mcdebrengt en noodwendig ondersteit." — Hooge eerbied voor en innige verkleefdheid aan Hem, die, onvergelijkbaar in alles, door
seven en leer bekend is geworden als het beeld des onzienlijken Gods, straalt door in dcze geheele Voorlezing,
welke gewis oak op hen, die haar hoorden, eenen diepen
en heilzamen indruk zal hebben to weeg gebragt. Ook
bier is het slot fraai: »Arme menschelijke wijsheid 1 JESUS CHRISTUS, zoo als de Bijbel Hem ons voorstelt, de
vrucht der zonder opzet verdichtende Gemeente, die Hij,
als bloot Leeraar , zonder wonderen , zonder Goddclijke
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persoonlijkheid, zonder Openbaring van Boven, heeft gevormd ! I Wat zouden wij tegen zulk een droombeeld
overstellen, M. H.? Niets , dan den c liars Tx' s des Bijbels zelven. Gecne redeneering , maar bloote verwijzing
datirheen, bloote herinnering chitiraan. — Wij wezen U
op deT Zon , zoo als zij aan den hemel schijnt , zoo als zij
licht en warmte, dagen en saisoenen , vruchtbaarheid en
heerlijkheid , leven en beweging , en een middelpunt aan
heel onze planetenwereld gecft I — en hebben nu alleenlijk to vragen , of die Zon zich verklaren laat als een papieren knipsel van argeloos spelende kinderen; — of we!
— als een vonk nit den dagelijkschen vuurhaard, maar
aangeblazen door menschelijke aderns tot een vlammend
hemellichaam , dat hemel en aarde behcerscht en bezielt I"
De vijfde en laatste der voorbereidende beschouwingen
handelt over Mythe en Type, bl. 118-139. — Is de
persoon van den Christus, zoo als de Bijbelschc oorkonden
hem voorstellen, nict anders dcnkbaar, dan rein-, volstrekt- en waarachtig-historisch , dan is het niet onnuttig na
to gaan , op welke wijze dan toch Dr. STRAUSS zich de
mythische wording van dat voorwerp onzer diepste bewondering heeft kunnen denken. DA COSTA wil dit aanwijzen. » En dat wel niet zoo zeer, omdat wij daardoor op
nieuw , en van eene andere zijne , het Straussische stelsel
in zijne naaktheid zullen lecren kennen; maar veel meer,,
om nog een geheel ander voordeel met zijne (toch nict in
dies ongcrijmde, vaak integendeel zoo zeer scherpzinnige)
opmerkingen en inzichten to doen. Wij willen, H.,
U STRAUSS doen kennen, als eenen afdoenden getuige,
als eenen (buiten zijne bedoeling) recht krachtigen handhaver van eene sedert lang in Kerk en Godgeleerdheid miskende of vergeten Waarheid in betrekking tot het zamenstel
der Openbaring van Oud en Nieuw Testament." Onbetwistbaar is de overcenkomst van den inhoud van het Oude
en van het Nicuwe Verbond; groot het getal der bijzonderheden , die met elkander eene in het oogvallende gelijkheid hebben. Dit heeft Dr. STRAUSS tot het besluit gehragt, dat de Geschiedenis van a EZtrs niets anders is ge-
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weest dan eene nabeelding van Israels verwachtingen , zoo
als die in het 0. T. waren uitgedrukt; en het brexigt Mr.
DA COSTA tot het lijnregt daar tegenover gestelde besluit,
namelijk, dat d het Oudtestamentische slechts voorbeeb,
ding was van hetgeen in de volheid des tijds aanschouwd
word. — Hij wordt , (gelijk hij M. 131 zegt) »als van
zelve , door die zeer nieuwerwetsche mythische Sehriftverklaring teruggevoerd tot de sedert lang rniskende en bijna
yergetene typische Godgeleerdheid der Ouden." fait
bevreemdt ons Diet , daar de eerste diepe indrukken , wet.
ke wij in onze kindschheid en jeugd ontvangen , op one
verdere beschouwingen steeds ecnen belangrijken invloed
uitoefenen. DA COSTA was eenmaal met jeugdige geestdrift aan de leer zijner vaderen gebecht. Thans heeft hij
Dengene gevonden , op Wien het voorgeslacht hoopte. Hij,
die het Licht der wereld is, heeft ook in zijn hart zijne
schitterende stralen geworpen. De belofte is vervulling,
het gehoopte wezenlijk geworden, de schaduwen hebben
eon ligchaarn verkregen. Zoo sluit het voorledene zich in
zijne voorstellingen onwillekeurig aan het tegenwoordige,
en ziet zijne opgewekte verbeelding in het laatste het eerste
verwezenlijkt. Hij is dus in den toestand van de Apostelen
en eerste belijders uit Israel; maar hij laat zich , onzes inziens , door zijne verbeelding verder voortslepen dan zij,
die in de Oudtestamentische instellingen slechts leerbeelden
zagen ter voorbereiding der latere Openbaring , terwijl DA
eoSTA in alles voorbeelden er van ziet. Niet alleen toch
zijn bij hem al de gesehiedkundige personen typen van den
Christus , maar » zelfs de onbezielde voorwerpen in Israels
heiligdom (zegt hij), alle die beteekenisvolle plechtigheden
en bedieningen in het Oude Testament ; die offerhanden ,
waardoor word aangeduid, dat in de volheid der tijden ken
volinaakt offer voor de zonde stond ,gebracht to worden, die
alle vroegere te gelijk vervullen , verklaren , en te niet
rnaken moest ; alle die lammeren en Paaschlammeren , alle
die stieren en bokken , die op schuld , op bloedstorting, op
verzoening wijzen , maar op zich zelve tech wel geen ding
uitvverken kondon. De Tabernakel in het midden van Is-
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ra g s kamp in de woestijn , (of de Tempel op den berg to
Jeruzalem) , en de Ark van God, in het allerbinnenste
van dat heiligdom geplaatst; de altaren ten brand- en reukoffer,, de kanddaren, de toonbrooden, de waschvaten;
getuigde, alles gaf een denkbeeld, droeg een afbeeld—ales
sel van de groote verborgenheid , dat God in het midden
van mensehen ecnrnaal zichtbaar en lichamelijk zoude wonen ; dat alles zag op den Christus, Zijne menschwording, Zijn offer, Zijne volmaaktheid , Zijne voorspraak,
de voeding der ziel door het geloof in Hem , de afwassching
der zonclert, de verlichting van hart en verstand door en
uit Hem." Dit achten wij overdrijving , en uit het aog
verliezing van den wijzen regel, dien wijlen de Hoogl. J. 11.
PAREAU (Inst. interp. V T. p. 186) den Schriftverklaarderen inscherpte: cavendum esse interpreti si quando typorum incidat opportunitas, ne phantasicv nimis indulgeat, sed oportere ut in generali plerumque similitudine
quadam subsistat. Wij spreken hierover alleenlijk, omdat wij deze uitdrukkingen in een geschrift van Mr. DA
COSTA, wiens gezag bij sommigen in de Nederlandsche
kerk bijna zoo groot is als dat van den Apostel PAULUS,
niet zonder gevaar achten; want aan DA COSTA zelven
zullen zijne denkbeelden wel Been nadeel moor toebrengen.
Wij willen onze meening eenigzins verduidelijken. De aan
DA COSTA' S diepere inzigten in beide Testamenten geloovende , heeft gelezen, hetgeen wij boven aanhaalden: de
altaren — de toonbrooden enz. alles getuigde, alles gaf een
denkbeeld, droeg een afbeeldsel van de groote verborgenheid enz. ; — heeft gelezen, dat deze eenig ware typische
Godgeleerdhcid alleen nog in oudere schriften voorkomt,
maar sedert Zang mishend en bijna vergeten is. Zal hij
nu niet, tot bevrediging van zijn hart, vooral die oudere
Godgeleerden raadplegen ? — Maar nu stoote hij op boeken , in welke met hoogen ernst wordt onderzocht, in den
geest der voorbeeldende Godgeleerden: waarom de Verbondsark vierkant was ? of waarom de tafel der toonbrooden vier pooten en eenen rand had? welk verband er bestaat tusschen RACHEL 'S langgewenscht doch smartelijk ha-
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ren en de geboorte van den Messias , of tusschen den
bloeijenden staf van AiIRON en de opstanding van JEEUS
CHRISTUS? en m. d.; — nu leze hij bij den cenen, b. v.,
dat de koperen slang , Num. XXI: 8 , 9, een voorbeeld
was van den Satan, over wien CHRISTUS aan het kruis
heeft gczegepraald ; bij den anderen, dat hij eon voorbeeld
was van CHRISTUS zelven, als aan het Luis opgehangen:
wat moet er het gevolg van zijn? Zullen zijne inzigten in
het Evangelie helderder wezen? — DA CO STA ziet in den
tabernakel het voorbeeld van de menschwording; in den
kandelaar enz. het voorbeeld van de volmaaktheid van den
Christus , of van de verlichting van verstand en hart door
Hem. De hem geloovende neme nu het werk van LAMPE
-over het Genadeverbond in handen , en leze, dat or handboom, striklis noch haakje aan den tabernakel is geweest ,
hetgeen niet onmiddellijk van God tot voorbeeld was geschikt ; dat door hct doornachtige , met goud bedekte Sittcmhout c IIRI sru s vloekdragende , maar door volmaakte
hciligheid bedekte dienaarsgestalte aanduidde ; dat het licht
op den kandclaar CHRISTI'S voorstelde , maar de voet ,
waarop hij rustle , eon afbceldsel was van het testament der
Vaderen, en de schaeht van de Israelitische mocderkerk;
dat de zeven armen voorbeelden waren van de verschillende tijdperken der kerk ; de lampen van de geloofsbelijdenissen ; de pitten van de leeraars; de snuiters van de
middelen, van welke tot wegneming van zonde en dwalirig
gebruik zou worden gemaakt , enz. enz. enz. Zal hij , bedwelmd door dergelijkcn heiligschijnenden onzin , niet in
gevaar komen , om den ovcrsten Leidsman der zaligheid
nit het oog to verliezen?
DA cosTA beroept zich (bl. 133) wel op de wenken en
uitspraken der Apostolische Schriften. Wij betwijfelen
cchtcr, of zij wel zecr ten voordeele van zijn gevoelen
pleiten; b. v. Rom. 1r: 14, waarbij hij , als ter opheldering, zegt, dat het is cone alles behalve toevallige overeenkomst en tcgelijk tegenstelling tusschen ADAM, den
cersten mensch , in wien alien gestorven zijn , en den
mensche CUI isTus JEZu s , in wien alien, die hem toe-
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behooren, leven zullen. De woorden, dee hem toebehooren , zijn van DA COSTA en niet van PAULUS, die in dit
Hoofdst. vs. 12-18 leert, dat het Neil , door CHRISTUS
te weeg gebragt, zich verder uitstrekt dan het onheil , door
ADAM veroorzaakt ; waarom dan ook MICHAeLIS, (Ontw.
der voorb. Godgel. bl. 163) overigens een niet minder
groot typenvoorstander dan DA COSTA, verklaart , dat wij
laieruit , met hetzelfdo regt, besluiten kunnen tot de algemeenheid der verdiensten van cnnisrus met betrekking
tot alien en een iegelijk mensche. Het woord Turn is bij
den Apostel geeno voorspellende aanduiding, maar een
exempel, en dus een voorbeeld in anderen zin dan DA
COSTA aan dit woord hecht; verg. 1 Kor. X: 6, 11. 1 ThessI; 7. — Col. II: 17 noemt PAULU S de Feesten der Nieuwe Maan, der Sabbathen enz. schaduwen der toekomende
goederen, omdat zij als zoodanige voorbijgegaan waren,
terwij1 het ligchaam, dat bleef, door CHRISTUS was aangebragt; verg. Rom. X: 4. Het is dus hier wederom cone
verheffing van het Christelijke boven het Mozaische, welke
feestelijke instellingen tot de leer des Evangeliums stonden
gelijk eene schaduw tot het ligchaam. Zou PAULUS nu
alzoo met den schijn van geringschatting van deze dingen
hebben kunnen spreken, wanneer bij dat alles beschouwd
had als typen van den Christus ? — Met de overige
plaatsen is bet niet beter gesteld. Rebr. X: 1 geeft den
sleutel ter verklaring voor de overige citaten uit dien Brief.
Wij kunnen dit evenwel niet in het breede aantoonen , omdat wij hier reeds te groote plaats hebben ingenornen ,
maar merken alleenlijk nog op , dat de inhoud van dien
Brief ons , ja , wel doet zien , hoe een waar Israellet, die
in JEZUS als Messias gelooft , bij het Licht , dat hem nu
omstraalt , de voorvaderlijke instellingen enz. beschouwen
kan en beschouwt , als een voorbereidend onderwijs, (iets ,
waarvan DA COSTA zelf ten overtuigenden bewijze strekt);
maar nict, dat ieder ander Christen de aloude Israditische
huishouding noodwendig als zoodanig beschouwen meet.
Wie uit het Grieksche of Noordsche Heidendom tot het
Christendom was overgegaan , non ook zijne voorvaderlijke
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heilige gebruiken op gelijke wijze als typcn of leerbcelden
hebben kunnen beschouwen.
Men leide intusschen nit dit gezegde nict af , dat wij den
innigen zamenhang der nude en nieuwe inrigting van het
Godsrijk op aarde voorbijzien. Integondeel , wij staren er
op met belangstelling, met aanbidding van Gods Wijsheid
en Liefde beide , als die door de vroegste instellingen reeds
den weg baandc voor het geloof aan die hoogere waarheden , welke do Ecniggeborene , die in den schoot des Vaders was, ons heeft geopenbaard; die alzoo , van den beginne af, bij de opvoeding var ons geslacht, denzelfden
gang volgde en van dezelfdc beginselen uitging, em menschen op te wekken tot schuldgevoel , schuldbekentenis en
verootmoediging voor Hem, vertrouwen op zijne vergevende liefde en dankbaarheid your zijnc genade.
De Heer DA COSTA houde ons doze aanmerkingen ten
goede. Wij achtcn ons evenzeer in gemoede tot hare mededccling vcrpligt , als hij uit voile overtuiging gesprokeu
heeft omdat hij geloofde. Het genoegen, hetwelk ons overigens zijnc Voorlezingcn vcrschaft hebben , heeft ons gaarne veel doen voorbijgaan , waarin wij anders van hem verschillen , omdat wij toch in de hoofdzaken overeenstemmen.
Van het Ilde Stukje , bevattende de 6 , 7 en 8ste Yourlezingen , ons tegelijk met het Iste in handen gekomen,
zullen wij nicts zeggen , voordat wij ook de bl. 182 beloofde Aanteekeningen ontvangen zullen hebben. Wij hopen intusschen , dat van zijn arbeid veel, maar onbcvooroordeeld gebruik zal worden gemaakt , en dat dit gebruik
zal bijdragen tot bevordering van geloof , hoop en liefde.

Leerrede, ter gelegenheid der kerkelijkc bevestiging eens
jongelings, bij het bereiken van zijn dertiende jaar,,
door A. M. CUUMACEIRO, Adjunct- Predikant bij de
Nederlandsch - Portugeesch - Israelitische Gemeente te
Amsterdam , aan wien door de Hoofdcommissie tot de
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waken der Israeliten , op voordragt der personele Commissie van beoordeeling- , de zilveren eerepenning , overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 17 October 1827,
N. 184, is toegewezen. Te Amsterdam, bij Belinfante
en de Vita. 1839. In gr. 8vo. 28 bl. f :- 45.
-Van den Israelitischen kanselarbeid der Heeren cnum.tCEIR 0 FERRARES en CARDOZE hebben wij, in ons Tijdschrift voor 1839, N°. VI, bl. 233-240, loffelijke melding gemaakt: cn dit mogen wij insgelijks doen van de bovenstaande Leerrede des eerstgenoemden, die wel niet
werkelijk uitgesproken schijnt te zijn, maar als eene proeye , tot het op den titel uitgedrukte doeleinde bruikbaar,
uitgegeven te worden.
Na eene .doeltreffende inleiding, waarin het belangrijke
der plegtigheid voor doze jongen Israeliet en voor de everige hoorders voorgedragen wordt, geeft de Redenaar
zijnen tekst op uit Psalm LXXXVI: 1 l a : » Leer mij , a
Heer ! uwen weg!" of , zoo als hij het vertaalt: » Toon
mij , o Eeuwige ! uwen weg aan !" waarvan hij den zin,
bl. 6, dus uitdrukt ; »Hij bidt, dat God hem zijnen weg
»zal aantoonen , dat is , dat hij in Gods wegen wandelen,
»waarheid en deugd liefhebben zal, en zijn hart en zijne
»ziel zich alleen met God zullen bezig houden"; maar
bl. 8 noemt hij het »zich de eigenschappen van God voor» stellen , opdat de mensch leere, hoe den weg der deugd
»te vinden," en op doze wijze wcrkt hij verder zijn anderwerp uit. Hier missen wij de vereischte duidelijkheid en
naauwkeurigheid: zou het , volgens den parallelismus dezer plaats, niet eenvoudig zijn: »Stel mij in staat, om
»mij in alles naar uwen wil to regelen!"? — Het them-,
hieruit afgeleid , schijnt in het eerste gedeelte der Leerrede
uitgedrukt to zijn, »dat de weg des Heeren de weg der
deugd is, en dat ieder mensch denzelven bewandelen
»kan"; waarop de Lceraar in het tweede handelt over » de
»middelen, welke geschikt zijn, om op den weg der deugd
»te blijven voortwandelen," en in het derde (dat op zijne
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plaats , bl. 21, vergeten is onderscheidenlijk aan to wijzen)
» alle zijne hoorders tracht op te wekken , om nimmer dien
» weg te verlaten." Als eerste middel tot het gezegde
einde schijnt hij (want dit is weder niet duidelijk uitgedrukt) aan te prijzen het onderzoeken van Gods gebodcn;
en het tweede noemt hij » God te vreezen met die ware
» vrees , welke bestaat in eon diep ontzag , in een' heiligen
» eerbied voor Hem en zijne wet": maar dit behoort immers tot het wandelen op den wog der deugd, als den weg
van God , en kan er dus Been middel toe heeten. Zou
hier nict liever,, ook volgens den tekst , het gebed, als
hulpmiddel der deugd, in aanmerking moeten komen ?
Had zclfs hieruit niet dit thema der Leerrede kunnen genomen worden: De gedurig levendig gehoudene gedachte aan
God, een krachtig hulpmiddel tot getrouwe pligtbetrachting ? — Over het geheel zij het den Heere CHUMACEIRO
aanbevolen , zich op duidelijke onderscheiding zijner denkbeelden en naauwkeurige voorstelling van dezelve toe to
leggen; antlers verliest men zich zoo ligt in eenen vloed
van schoone woorden , en zelfs van nuttige zaken, maar
waardoor en waarvan de toehoorder slechts cone verwarde
en duistere voorstelling verkrijgt , en eigenlijk niets met
zich draagt. — De vermaningen, die de godsdienstige
Redenaar , in het derde deel , tot zijne toehoorders rigt ,
zijn over het geheel zeer goed en doelmatig , vooral die ,
waarmede hij bijzonder ouders, rijken , nooddruftigen , en
eindelijk den jongen aannemeling toespreekt, en welke met
een hartelijk en treffend gebed besloten worden. — De
zegen van ABRAHAM ' S God , die ook de eenige waarachtigc God der Christenen , en » wien onder alien volke, die
»Hem vreest en de deugd bctracht, aangenaam is ," zij
over dezen arbeid , opdat ISRAeL ' S nakroost hoe Langer
hoe nicer »nict verre zij van het Koningrijk Gods." !

Getroulve vermaning van w. A. BRAKEL, over het afscheiden van de Berk, het ivegblijven van het 11. Ylvondmaal , en het houden van onderlinge bijeenkomsten ;
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getrokken uit deszelfs Redelijke Godsdienst , en tot algemeene leering uitgegeven. Te Zierikzee, bij de
Wed. A. de Vos en Zoon. 1840. In kl. 8vo. 20 bl.
f :- 15.

M

anners , als Vader BRAKEL en anderen zijner tijdgenooten , zijn bij de Separatisten der Hervormde Kerk geijkt;
de woorden van die Oudvaders vinden bij die menschen
eenen invloed, dien de welgezinde hedendaagsche Leeraar,
al zegt hij letterlijk hetzelfde, niet verwachten kan. De
uitgave van dit stukje is dan ook geen ongelukkig denkbeeld ; maar zou het in de bedoelde handen komen, dan
moest de inleiding hier niet gevonden worden, en aan BakKEL ' S woorden de oude spelling noch de Duitsche letter
ontbreken. Nu zijn het immers BRAKEL ' S woorden Diet ?
Want die to veel oordeel heeft , om zich aan dit uiterlijke
to stooten , zal bezwaarlijk doze getrouwe vermaning behoeven. Het zijn de eenvoudigste zielen , die met schoone
woorden en zekere terminologie worden ingepakt. Voor
die meer weten , is ook dit stukje wel boter aan ......

Verhandeling over het leven en deszelfs gevolgen bij den.
Mensch. Door IZARIC DE KONING, Stads Medicinae
Doctor en Heel- en Vroedmeester te Zaltbommel , enz.
enz. enz. Te Zaltbommel , bij J. Noman en Zoon. 1840.
In gr. 8vo. VIII en 111 bl. f 1- 20.

I

n ens hart wellen mcnigmaal de vragen op: Worden
» wij dan slechts voortgeteeld om geboren te worden ? Ge» boron om een leven vol van zorgen en moeijelijkheden ,
» dat ens tien tranen tegen Mien blijden lach aanbiedt ,
»kort of lang door to brengen ? Leven wij om aldus te
» sterven ? Sterven wij , ter vernietiging, en dus alles al» leen om dien bepaalden cirkel der natuur te doorloopen,
»dim wij dagclijks bij het dieren- en plantenrijk waarne» men?" Met doze vragen opent de Schrijver zijne gehoudone Redevoering , na ecnige korte, voorafgczondene alge-
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rneene aanmerkingen over de onzekerheid en kortstondigheid van het menschelijk leven. Beangstigend zoudcn zulke vragen zijn, indicn zij bevestigend moesten boantwoord
warden. Ofschoon nu dit, Gode zij dank! het geval geenszins is, blijft er in dozen evenwel steeds iets duisters voor
den nadenkende over.
Uit doze opvolging van gedachten zijn bij den Hoer DE
;CONING de navolgende beschouwingen over het leven en
deszelfs gevolgen bij den mensal). ontstaan. Hij zal dit anderwerp op de navolgende wijze behandelen: 1°. zal hij
spreken over het leven en deszelfs antstaan ; 2°. over het
toenemen, stilstaan en afnemen van den mensch ; 3°. (wet
het sterven en den dood; 4°. over de verandering , welku
onze ligchamen na den dood ondergaan ; 5°. een betoog
voor de waarheid van een voortdurend bestaan na den dood
en con herleven van het ligchaam; 6°. zullen eenige aanmerkingen en bijzonderheden, uit sommige gedeelten opgemaakt, doze Verhandeling besluiten. (*) Volgens deze
aanwijzing van den Schrijver zullen wij met hem, bij elk
dezer punten eenige oogenblikken stilstaan.
»Het leven is eon veel behandeld en toch eon ongekend
jets;" dit zegt de Schrijver terstond bij het begin van
dit gedeelte , en het zal bij het slot van zelf blijken , ondanks de vierderlei wijze van vcrklaring , die elk naar zijne
wijze van het leven tracht to geven. Zij zijn , volgens den
Schrijver, of geheel stoffelijh , — diep wijsgeerig , heden
ten dage Natuur-phdosophie genoemd, — Hoot empiriseh,
de algemeene systhernatisch- theologische geheeten , — of
zuivere , althans voor het verstand bcvredigende verklaringen. » Wijsgeerig en zuiver natuurkundig , duidelijk en
»gemakkelijk to begrijpen zelfs door hen , welke buiten
(*) Oorspronkelijk was zij eene korte Iroorlezing, nagesproken in het Departiment Zaltbomnzel der Naatschappij tot
Nut van 't Algemeen in het jaar 1825. Bij andere door den
Schrijver opgcgevene redenen heeft rnisschien ook op hem
gewerkt het voorbccld der lieeren scull ° EDER VAN DtIt
!COLIC en c. G. ONTJD.
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gelegenheid zijn geweest , om zich aan wetenschappe» lijke zaken toe to wijden bl. 5. Indicn dit gedeelte in
dozen zin behandeld ware, zoude de Schrijvcr zeker den
hesten weg ingeslagen hebben. De drie eerstgenoemde
punten doet hij ook zeer kort af. Ter uitlegging van het
door hem dusgenoemde zuiver natuur - wijsgeerig- idee
trecdt hij in tien bijzonderheden , om de eigenschappen
der Ievenskracht na te sporen. Ofschoon hij bij de ontwikkeling van dit idee veel geleerdheid ten toon spreidt,
twijfelen wij echter,, of hij door ongeleerden gemakkelijk
zal begrepen worden. Zijne berisping althans der uitlegging van den Hoogleoraar V AN DER PALM van Genesis II: 7
is niet zeer duidelijk. Indien de Schrijver de werken van
den bekenden Engelschen Geneesheer Bn o w N gelezen had,
zoude hij niet bij herhaling BRAITIVN (*) gezet hebben;
ook schrijft men niet Faenomena , bl. 10 , 19 enz. En
wat moot men denken van gezegden als doze: » SCHEL»LING, FICHTE en MARCUS zeggen in hunne Transcen» dentale schriften , dat doze toestanden der menscheIijke
EENE EENHEID IN DE DRIEHEID. Wij
»levensdadigheicl iS
zouden hover zeggen: Eene drieheid in de eenheid, en
»zoo zouden wij met hen in cone vernuftige dweepzucht
»kunnen eindigen, gelijk sommige Godgeleerden , in za»ken , de Godsdienst bctreffende , gedaan hebben?" !
In het tweede punt ontmoet men desgelijks cone mengeIing van cud en nieuw. De Schrijver toont zich ook
hier als eon belezen man , Wiens terugroepende verbeeldingskracht evenwel niet alles ter zijner tijd en op de juiste
plaats tercgtbrengt. De verbeeldingskracht wordt door den
Schrijver eene Moog-Edele eigenschap genoemd, van Welke hij bl. 39 zegt : Bij alle menschen is doze eigenschap
» van de ziel nict even volkomen." (Hetwelk onbetwist(*) Desgelijks VAN SWIETEN en niet VAN ZWIETEN.
het wel waarschijnlijk, dat KANT, in 1724 to Konigsberg
geboren, reeds in 1736 in het Berliner 111onathschrift (bl. 8)
over de Wijsbcgeerte geschreven heeft?
Meerdere drukfouten gaan wij met stilzwijgen voorbij.
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baar is ; maar nu vervolgt hij verdcr:) »Dat echter ligt
» niet in het wezen van de ziel zelve, maar wederom in de
»organisatie van het hersenweefsel, waarop de ziel wer» ken moot." ?! — Indien deze Voorlezing ook voor vronwcn gehouden is, zullen zij zich Diet zeer gestreeld gevoeld hebben door het gezegde , dat hare verstandelijhe
vermogens minder gevestigd zijn bij meerdere ligtzinnigheid , enz. bl. 36; Gene uitdrukking , die , behalve dat zij
niet zcer hoffelijk is, ook met de ondervinding strijdig bevonden zal worden. VONDEL dacht er althans antlers over ;
E,dn vrou is duizent mannen t' etgh.
Het derde punt had eigenlijk met het tweede kunnen
zamengesmolten worden , en is dus zeer oppervlakkig behandeld. Het ontbreekt bier niet aan moeijelijk te bewijzone en zonderlinge stellingen. Zoo schrijft de Heer DE
KONING bl. 43: »Ik zeg de honderdjarige grijsaard;
» want, volgens de beste natuurkundige Schrijvers, schijnt
» dit de betrekkclijke Iceftijd van den mensch to zijn."!
En nu , wat is het eigenlijk sterven? »De ziel nu alle
» deze gebeurtenissen ontwaar wordende, dewijl zij geene
»indruhhen meer ontvangt, en hare verstandige werkzaam.,heden door de hersenorganen niet meer wordende waar» genomen , zoo verlaat zij baron kerker en vertrekt, waar» heen? Dat wect ik . niet! Sommige Godgeleerden laten
» de ziel dadelijk naar den Hemel of naar de Hel vertrek» ken." (B1 45.) Is de schoolmeester , die eons in de
Haarlenzsehe Courant aankondigde, dat het zicltje van
zijn dochtertje zoo of zoo laat vcrhuisd was, wel te bespotten ? — Prof. MAY, niet DE MAY, is wel de Schrijver
van cen genecskundig werk, aan hetwelk hij den naam
van ST OLPERTUS heeft gegeven , maar, zoo verre ons bebend is, zijn de daar gcnoemde proeven , later to keer
gegaan , door anderen genomen. (*) — Is c LAUD ins, de
(*) Onder anderen door Dr. F. WENDT: Ueber die Esthamptung i n Allgemeinen, 'and fiber die Hinrichtung
BOEKBESCR. 1841. NO. 3.
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brave , vrome c L Au Dins , eon sterke geest, omdat hij zijno werken aan zijn' vriend REIN (den Dood) opdraagt, en
wil dit zeggen : dood ! dood ! al dood ! In het binnenste
en in ale uitingen van den achtingwaardigen cLAunius
was het anders gesteld. De Herr DE KONING leze sleehts
de Opdragt in zijnen IVandsbecher Bothe , aan welks hoofd,
als titclplaat , de Dood staat. Op H. 48 schijnt de Schrijver echter beter gezind jegens AS mus ; maar om Welke reden als in omen adorn dit ales gezegd?
»En waar zijn al de bee/lac/1m der gestorvene dieren
» en mensehen van zoo vele ceuwen?" vraagt de Schrijver
in het vierde deel, over de veranderingen na den dood?
(bl. 52): Zif zrin vervlogen in het ruim der schepping ,
is het antwoord , » door daadzaken , zoo ik moon ," vervolgt hij , »volkomen bewezen." Dit breede betoog, in
hetwelk de Schrijver vele lange tusschenredenen Meld,
wordt op cone treffende wijze besloten. -Ware zoo de doorgaande stijl geweest, con schoon en welsprekend work ware
uit zijne pen gevloeid.
In het 14i:fele gedeelte zal de Schrijver zich op een veld
begeven, waarop het den Godgeleerde betaamt to wandelen. Hadde hij gczcgd: Ik wil als Arts schrijven, die
tevens eon geloovig Christen ben , in spijt dergenen , die
meenen , omdat do Arts eon Natuurkundige is en vele zaken uit een natuurkundig oogpunt beschouwt, flat hij daarom gem geloovig Christen zoude kunnen wezen , — die
con vrij onderzoek ter zijner tijd niet onbestaanbaar acht
met een doorgaand ootmoedig gcloof in CHRISTUS JEZUS
en die Hem gezonden hij zoude zich beter uitgedrukt hcbben. — In dit gedeelte komt menige fraaije aanhaling voor , en niet zelden verheft de Schrijver zich bier.
Net meerdere orde en mindere aanhaling had dit con welinsbesondere, Breslau 1803. Dr. WALT HER en
Prof. ACKERMANN Damen soortgelijke proeven met den geregion BUCKLER (SCBI)ERRANNES) en zijne medepligtigon
to Mainz. Detzelfde dcden VA SSA ni-EAU RI en Rossi, Iloogleoraren to Thrill.
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bewerkt gedeelte kunnen worden : de Schrijvcr heeft hier,
over het algemeen , nict zulke iange tusschenredenen gemaakt , en is nict zoo zondcrling afgedwaald, als op andere
plaatsen van dit boekskan.
Het laatste gedeelte der Yerbandeling bcpaalt zich bij
het opgeven van cenige aanmerkingen en bijzonderheden
naar aanleiding van sommige der behandelde zaken, waarmede de Schrijvcr de zich voorgestelde zaak besIniten zal.
Zij zijn de navolgende: A. Er bestaat bij den mensch eene
zekere bepaalde som van opwekbaarheid, op gezag van geachte natuurkundigcn oorspronkelijk voor eon tijdvak van
honderd jaren ingerigt ! (verg. bl. 43.)
B. De natuur is geregeld in hare werkzaamheden , en
veilig is haar schat in de handen van den Sohepper en
Verzorger.
C. Het sterven is het verschrikkelijkst oogenblik voor
het hooggestemde natuurgevoel.
D. Ons gevoel moot, bij het zien van eenen stervenden,
nict to hoog gestemd zijn, bij do gedachtc, dat de angsten
des doods zoo vreeselijk zijn voor den lijder. — Dit gedeelte wordt mede opgehelderd, zoo het heel, door het
voorheeld van eenen man , die zich had opgchangen , en
dien de Schrijvcr, in 1825, hielp afsnijden en verder herstelde. Hij wist de Sehrijver van zijne zinsverbijstering en
to verbalen!
sehijndood
Het
is
eon
weldadige,
Iicfdcrijke en vaderlijke beE.
schikking van het Opperwezen, dat onze ligchamen na
den dood tot verderving en naderband tot een vervliegbaar gas overgaan!
F. Wederlegging van een algemeen gevoelen , hetwelk
den Schrijvcr altoos zoozeer hinderde : dat onze doode
ligchamen het aas der wornzen ;Louden wezen ! Tegengesproken , onder anderen , door opgezochte beenderen door
cenen jeugdigen vriend, die beenderen verzamelde voor
zijn kabinetje, en betuigde nerg-ens wormen to hebben aangetroffen.
G. Bewczcn zijnde, dat krankzinnighcid nimmer eene
ziekte van de ziel kan gehecten worden , zeo hoopt do
11. 2
NIETS
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Schrijver op cene verbetering van het beklagenswaardig lot
dcrzulken in ens Vaderland door de Geneeskunde; echter
met zonderlingen aandrang.
H. In de achtste aanmerking bevlijtigt zich de Schrijver,
om eenige tegenwerpingen op to lessen tegen cone of ander° stelling in zijne Vcrhandeling. Zoo tracht hij zich te
verdedigen over het gezegde , dat eon ligchaam , in vervlicgbaar gas overgegaan , ten jongsten dage toch zal kunnen hersteld wordcn. Hoe cene kicm , bij de herrijzing
nit het graf, op nieuw ontwikkeld wordende , men tech
elkander zal kunnen wedervinden en herkennen; hieromtrent tracht de Schrijver zich to verdedigen , dat, terwijl
elk menschelijk ligchaam uit cene eigene grondstof oorspronkelijk is , daardoor de Theoria Evolutionis door hem
tech niet wederom verlcvendigd wordt. — Het gaat in
deze aanmerkingen als door de gehecle Verlaandeling , de
Schrijvcr zct goon voet bij stuk ; hij dwaalt telkens of ,
verspilt cone groote gelcerdheid, waar zij dikwijls geheel
overtollig is, en verduistert daardoor hetgeen anders helder zoude blijven. Hij had , bij onmiskenbare gayer' , bij
b/ijken van vele wetenschap, bij nog aanhoudend wetenschappelijk onderzoek, icts anders , icts beters kunnen geven , vooral wanneer hij zich, waar het tech op geloof
aankomt , van ijdele redeneringen had onthouden , die den
dusgenocmden sterken geest niet overtuigen zullen , en die
de geloovige nict behoeft. Hij eindigt met to zeggen :
» Waar blijft de ziel na den deed , en hoedanig zal zij dan
»werkzaam zijn? Ik weet het niet , doch wij alien zullen
»het eenmaal weten , want dit weten en gelooven wij : in
»ons woont eon edeldenkend (?) wezen, dat voor de eeu» wigheid geschapen en veer cone cindelooze ontwikkeling
» en volmaking vatbaar is."

Be voltnaaktlieden, van den. Schepper in ;one sehepselen beschoutvd in Redevoeringen, ten vervolge op de Redevoeringen ran J. A. VIT.TCENS, door H. C. VAN IIALL. Vile
Del. Natuirr1::ike Geschiedenis. Geologie en Delfstof-
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kande. (Ook onder afzonderlijken titel: Iledevoeringen
over de Geologie en Delfstofkunde.) Te Groningen, hty
J. Oomkens. 1840. In gr. 8vo. XVI en 275 bl. (en een
algemeen Register over al de vijf Deelen, 24 bl.) f 3 - :

M

et dit Deel is het werk , door den lioogleeraar IIILKENS
begonnen, hetwelk een zeer gunstig onthaal vond, gesloten.
De Hooglecraar 'VAN u A L L heeft in hetzelve het rijk der deifstoffen of onbewerktuigdc ligchamen behandeld, en daarmede de Geologic, de kennis der gesteldheid van de oppervlakte
en de buitenste schors der aarde , vereenigd. Dew laatste
wetenschap is met eenige meerdere uitvoerigheid dan de eigenlijke delfstofkunde ontvouwd, gelijk uit de opgave van
den inhond der tien Redevoeringen, waaruit dit boekdeel
bestaat, hlijken zal.
Eerste Redevoering , Gesehiedenis der wetensehap (bl. 333.) In deze Redevoering is Geologic met Mineralogie vereenigd; twee wetenschappen, wier geschiedenis evenwel vrij
wat punten van verschil aanbiedt. Hierdoor is de behandeling onbepaald en het overzigt minder helder geworden.
Tweede Redevoering. Hedendaagsche veranderingen der
aarde door het water (bl. 34-61.) Deze Redevoering is niet
de onbelangrijkste van den bundel. In dezelve is, gelijk
voor het geheele werk, bovenal gebruik gemaakt van de
Geologic van LYELL (naar eene Duitsche vertaling) en van
v. ROFF, Geschichte der Veranderungen der Erdaberflache.
Derde Redevoering. Hedendaagsche veranderingen der aardc door vulkanen en aardbevingen (bl. 62-92.) Dit gedeelte had eenigzins belangrijker bewerkt kunnen zijn, wanneer de Schrijver daarbij gebruik had willen maken van
V. lICIFFMANN ' s Hinterlassene Werke (II. Bd. Berlin 1838),
waarin dit onderwerp, met groote belezenheid en op eene
do aandacht boeijende wijze, behandeld is. Daarin had hij
ook iets meer over die zoogenoemde opheffingskraters kunnen vinden, die hij thans, als eene zaak van geringe beteekenis, slechts met een paar woorden in eene aanteekening
vermeldt (bl. 75.)
Vierde Redevoering. De fossiele planten (bl. 93-121.)
Yijfde Redevoering. De fossiele dieren (hi. 122-147.)
Beide tamelijk oppervlakkig. Op bl. 140 wordt de Gryphus
antiguitatis vermeld. Den Schrijver kan toch niet onbekend
ziju, dat do grondigste natuurkenners dit zoogenoemde fo
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siele vogelgeslacht geheel verwerpen? Baoxx zegt er van,
in zijne Lethaea geognostica (welk werk ons niet blijkt, dat
de Schrijver gebruikt heeft, hoczeer het een der belangrijkste hoofdwerken der hedendaagsche wetenschap is): tt Eine bizarre Vogel-Form, die aber niemals existirt hat send
mithin niemals untergegangen, sondem vielmehr erst neuerdich nairchenhaftea Traditionen and der Einbildung der
Naturforscher hervorgegangen ist." (II. S. 1174.) Vele
belangrijke zaken hadden hem c IIVIER ' S Recherches sur les
ossements fossiles aan de hand kunnen geven !
Zesde Redevoering. Algemeen overzigt der opvolgende
vormingen, die het aardrijk zamenstellen (bl. 148-173.)
Zevende Redevoering. Vervoig (bl. 174-198.) In deze
Redevoeringen zijn Geognosie en Geologie dooreengemengd
en alles oppervlakkig en somtijds ook onnaauwkeurig behandeld. Zoo lezen wij b. v. eene bepaling van metamorphische rotssoorten (bl. welke geheel onbevredigend is:
Velen meenen alzoo, dat doze rotssoorten primaire rotssoorten zijn, doch, door den invloed der nog aanwezige geweldige hitte, in bouw eenigzins veranderd en alzoo metamorphische (in vorm veranderde) te noemen." Bij LYELL
lezen wij, 't geen van deze voorstelling nog al verschilt:
According to the theory, which I adopt as most probable
and which will be afterwards more fully explained, the materials of these strata were originally deposited from water
in the usual form of sediment, but they were subsequently
altered by subterranean heat, so as to assume a new texture." (Elements of Geology, London 1838. p. 17.) De prirnaire rotssoorten zijn alle door geweldige hitte voortgebragt ; waarom zouden cenigen, door nog overgeblevene
hitte, (die toch bij alien overbleef) laagvormig zijn geworden ? Doze opvatting is derhalve niet zeer doordacht. Overigens legt de Schrijver hier to veel de zucht aan den dag,
om de wetenschap met het Mozasche scheppingsverhaal in
overeenstemming te brengen, en geeft hier en daar een'
commentaries op het laatste, dien wij niet zoo gaaf kunnen
aannemen, b. v. de .zekere tijdsverloopen, in onze vertaling dagen genoemd," bl. 177. Wij verstaan de llebreenwschen text niet, maar vermeenen, dat onze vertaling toch
wel juist moet zijn, vooral ontdat telkens herhaald wordt:
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest
(le eerste dag (Genes. I. vs. 5), de tweede dag" (vs. 8)
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enz. Dat vele uitleggers van den eersten rang, zulks als
groote tijdvakken verklaren, weten wij wel; maar daarom
meenen zij toch nog niet, dat de vertaling onjnist is.
Achtste Redevoering. Kenmerken en rangsehikking der
delfstoffen (bl. 199-221.)
Negende en tiende Redevoering. Overzigt der delfstoffen
(IA. 222-246 en 247-275, naar de rangsehikking van
GL o CRER.) Eene korte opsomming, zonder eenige beschrijving, alleen door gedurige ontboezeming,en over de orde en
zamenhang des heelals afgewisseld, waarbij de Schrijver
een klein rustpunt bij zijnen snellen voortgang neemt.
Het spijt ons, dat wij Been gunstiger oordeel over dit
book kunnen vellen. Iloezeer op de behandeling van ut
KENS, zijnen voorganger, ook wel eenige aanmerkingen to
maken zijn, heeft doze echter meer beschreven, en dus
meer werkelijke kundigheden, al is het dan ook hier en
daar oppervlakkig, medcgedeeld, en daarbij door eene veelzijdige lectuur en aanbalingen nit reisbeschrijvingen en
dichterlijke en wijsgeerige geschriften zijn werk versierd en
veraangenaamd. Bij onzen Schrijver, daarentegen, vinden
wij grootendeels slechts eene dorre opgave van hetgeen in
de wetenschap behandeld wordt, en niet vele sporen van
eigene vergelijkende studio; terwijl de stijl daarbij eenigermate vermoeijend is. Vooral is het hinderlijk, den Schrijver zoo dikwerf in eene soort van verrukking to zien gebragt, die de hoorders zijner Redevoeringen, of althans zeker de lezers niet deelen kunnen. Zoo vindt hij het b. v.,
zoo wij hem wel begrijpen, verwonderlijk, dat de planten
der voorwereld ook Women en de dieren tanden hadden
(bl. 150.) Onnaauwkeurige of niets beteekenende uitdrukkingen, zoo als, dat de Voorzienigheid uit den duisteren
nacht des voortijds deze lichte (?) en schoone Aarde to
voorschiju riep (IA. 153), terwijl, op bl. 159, volgens BERz ELI a s , de Aarde vroeger een zelflichtend ligchaam wordt
genoemd, en anderc dergelijke, zullen wij thans stilzwijgend voorbijgaan. Bij het volstrekt Bemis van Nederlaudsche werken over de Geologic hadden wij gaarne een
beter bewerkt geschrift aangekondigd.
Nalnarlijhe historic der Zoogdieren, ?net nicer dan 250 Afbruldingen, op 84 Platen, in 10 Ajleveringen. Isle Af-
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levering. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1840. lit 4to.,
f 1 - 25.
werkje kan tot een aangenaam geschenk voor de jeugd
dienen. De afbeeldingen zijn voor den prijs vrij wel uitgevoerd, vooral P1. 7, een' Patrijshond voorstellende; de
ineeste zijn kopijen van reeds zeer dikwerf gecopieerde afteekeningen Mt RDEPON en SCRREBER. De tekst kon beter
bewerkt zijn. Zoo heeft men b. v. onder No. 3 de once,
eene Amerikaansche kattensoort, bl. 2, die op bl. 4 nog
eenmaal voorkomt, met Felis jubata verward. De afbeelding (1' once van RUPPON) heeft betrekking tot eene soort,
die in de koudere en bergachtige streken van Perzie en in
China voorkomt. Ret ware to wenschen, dat men de jeugd
niet dan goede en gegronde begrippen mededeelde; anders
moet men later weer afbreken, wat eerst is opgebouwd, en
dikwerf blijven de eerste indrukken lang bewaard. Wij zullen uitvoeriger verslag over het geheele work geven, wanneer wij al de Afleveringen ontvangen hebben.

Geschiedeni8 roan NAPOLEON. Vermeldende zone kinder-,
leer- en jongelingsjaren ; militaire loopbaan ; veldtogten ;
Consulaat en Keizerschap ; veldslagen ; hroonsafstand;
verblijf op het Eiland Elba ; de soogezegde honderd dagen ; hernieuwde afstand ; verbanning naar het eiland
Sint-Helena ; Gouvernement ; testament; anekdoten , enz.
enz. ens. Door ALEXANDER DUBIAS. Te Amsterdam, bij
J. C. van Kesteren. 1840. In gr. Bye. 335 bl. f 2 - 90.

B ij de menigvuldige, gedeeltelijk zeer bruikbare levensbe-

schrijvingen van NAPOLEON, kan het tharis aangekondigde
work alleen daardoor belangrijk zijn, dat het den bekenden
Franschen Tooneel- en Romandichter ALEXANDER DUMAS
tot Sehrijver heeft, en men alzoo van dit welig vernuft nieuwe treffende voorstellingen en schilderingen verwachten mag.
Fehter laat de beperktheid van het werk niets anders dan
zekere oppervlakkigheid in de behandeling van zulk eon rijk
onderwerp toe. Niet alto tijdperken van NAPOLEON' S leven
worden nogtans even beknopt hehandeld, en, niettegenstaande de verdediging van den Schrijver door den Vertaler ,
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is de ingenomenheid van den Franschnian met den afgod van
zijne natie to groot, dan dat hij onpartijdig zou zijn. Do
Vertaler heal dit ook zelf gevoeld, en zich hier en daar genoodzaakt gezien, eene noot tot teregtwijzing aan den voet
der bladzijden te plaatsen. Behalve erge Gallicismen als:
het plan dat de eerste Consul kwam van te schetsen," stootten wij onder het lezen op afgeivezen voor afwezend, patricho voor patricische, zich verheft hebben voor zich verheven
hebben, terroretische voor terroristische, MARAT voor MURAT,
Thom voor Tonijn, wijkte voor week.
Wij durven deze levensbeschrijving minder voor de beoefening der Geschiedenis, dan voor leetuur tot uitspanning
aanbevelen, daar men in dezelve, behalve den onderhoudenden toon, eenige minder algemeen bekende bijzonderheden vindt , waaronder vooral het testament van NAPOLEON
met deszelfs codicillen en de lijst der door hem nagelatene
goederen zeer merkwaardig is.
JAN KOPKENS; gewigtige waarheden in den norm van ver-

telselen. Uit het Engelsch van Nem ARCET. Met Voorredo en Bijroegsel van Prof. a. w. T1JDEMAN. Te Utrecht,
bij R. Natan. 1840. In gr. Savo. 192 bl. f 1 - 80.
n eenen tijd, waarin rolls de geringere standen der maatschappij moor, dan vroeger plaats had, zich bezig houden
met de overweging van staathuishoudkundige onderwerpen,
en het onderscheid tusschen den toestand van armen en rijken, bet voordeel of de schade, te weeg gebragt door de
aanwending der natmuarachten, door de machinerie en den
vrijen of beperkten handel, niet slechts in de gehoorzalen
der geleerden of in de vergadering,en der wetgevers behandeld worden, maar waarin zelfs de fabrijkiirbeider, de ambachtsman en de landbouwer daarover redetwisten ; en hier
en daar door geweldige middelen het bestaande trachten te
veranderen ; in zulk eenen tijd zal geen weldenkende het afkeuren , dat de Sehrijfster,, die reeds vroeger zich goedkeuring en room verwierf door hare Grondbeginselen der Staathuishondkunde , in gemeenzame Gesprekken, nu zoodrmige
onderwerpen, waarvan de bevooroordeelde en partijdige beschouwing aanleiding geeft tot ontevredenhcid en aanspoort
tot oproerige oulverwerping van Ileigeeri Mittig of oriVermij-
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delijk is, in den vorm van verhalen ingekleed, aan de overweging van hare lanclgenooten aanbiedt. Het hock bevat de
volgende vertelselen : I. De rfjhen en de arinen, of de
dienstraardige Toovergodin. Van den overvloed der rijken
leven de armen. Het arbeidsloon. Deszelfs verdubbeling zou het lot van den nijveren handwerksman geenszins
verbeteren ; evenmin als eene vcrdubbeling van alle prijzen
het lot van den producent of den koopman. III. De drie
Beuzen. Fene voorstelling van het nut, hetwelk de wind,
het water en het vuur toebrengen, om de kraeht der menschen te versterken. IV. De bevolhing betoogt, hoezeer de
minvermogenden door onberadene huwelijken ziehzelv' en de
kinderen, die zij voorthrengen, allerlei Iced en ellende, en,
aan de maatsehappij den kanker der arinoede veroorzaken.
V. De. landverhuizing. Aanmerkingen over het al of niet
geradene der landverhuizing. VI. De Armen-tax, zijnde de
gedwongen opbrengst tot onderstand der armen, waarvan de
Schrijfster het sehadelijle tracht aan te toonen. VII. Bet
inroeren der illachines, of goedhoope en dare manufacturen,
waarin het groote nut en het onmisbare van deze uithreiding
of nitwinning van mensehenkrachten verdedigd wordt. VIII.
Buitenlandsehe ,handel, of het bruidskleed. De huitenlandsehe Handel, zelfs de vrije invoer van gefabriceerde goederen van die soorten als er ook Brij ons gemaakt worden, is
niet als nadeelig voor de natie to aehten, brengt voordeel
aan, zelfs bij den uitvoer van geld voor gefabriceerde koopwaren. IX. De koornhandel, of de pros van het brood.
Dezelfde redenen, die voor den vrijen handel in het algemoon pleiten, zijn toepasselijk op den graanhandcl.
VVij ontkennen niet, dat in dit vverk veel gevonden wordt,
hetwelk ge.sehikt is, om op cone verstandige wijze over sommige der bier behandelde zaken te doen oordeclen. Maar
wij vonden ook Teel, hetwelk in het geheel niet van toepassing is op ons vaderland en landgenooten. Wij twijfelen
er niet aan, of onze lezers zullen dit reeds opgemerkt hebben bij onze opgave van de titels en inhond der vertelsels.
Zelfs Prof. T IJD EM A N sehijnt dit bier en daar gevoeld te hebhen, en traeht te vergeefs het to hewimpelen, onder anderen wanneer zijn llooggel., in het naschrift, het vertelsel:
Do landverhuizing aanprijst, als dienstig tot waarsehuwing
tegen bet plan, ern Nederlandsche landlieden in de borenlanden van. 'Suriname to 1«ten, colonisoren. In zoo ver
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het boek bestemd is om een Volksboek to zijn , gelooven wij,
dat hetzelve veeleer den behoeftige zal verbitteren tegen,
dan verzoenen met eon' staat van zaken, die hem veroordeelt om van honger to stem en," gelijk dezelve door Prof.
CRESS ULIEZ genoemd wordt. Mogt de uitgave van dit geschrift aanleiding geven aan een' verstandigen en kundigen
landgenoot, om zijne krachten to besteden, ten einde de
hier behandelde onderwerpen nicer overeenkomstig den toestand van onzen landaard voor te stellen; dan zou, naar ons
oordeel, eerst voorzien worden in den eisch van eene behoefte, die ook door dit werk, naar het ons voorkomt, niet
is vervuld.

Handboek voor elle standee, bevattende : aanwijzing van
elle de in het Rijk, bestaande Ministerien, Begerings-departementen , hoogere en lagere .Regtbanken, Baden,
Commissariaten, Collegian, Lands .- en, Provinciale Besturen, voorbeelden van Bequesten, Modeller& van verschillende onderhandsche Acten, enz. enz. enz. tot gebruik, voor ellen, die lnj hoogere en lagere Besturen jets
te verzoeken, to reclamdren of voor to dragen hebben,
ook voor hen, die zonder hulp van Practizijns onderhandsche verbindtenissen willen aangaan. Of de nieuwe
Koninklijko Secretaris, herzien en met de Nederlandschc
Wetgeving in overeenstemming gebragt. Door Mr. P. r.
TIMMERS VER II OE VEN. Te Dordrecht, bij Blussé en van
Brawn. 1840. In gr. Bro. 02 bl. f 4 -80.
Bijdragen tot bekendmaking van de voornaamste taken van
den Handel der Ilrederlanden, en van dien van Hamburg ;
opgehelderd door de berekening der meeste artikelen, wake
van Amsterdam naar Hamburg en van Hamburg near Amsterdam gezonden worden ; ook door den, Effecten-handel
en de Wissel-arbitrage over beide plaatsen. Met opgave
der Logarithmen, um, rolgens de grondslagen , die iedero
rekening aanbiedt, bij elke verandering op eene gemakkewijze de pari der beide markten te leeren kennen,
en vele belangrijke aanmerkingen enz. Te Utrecht, bij
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N. van der Monde. 1337. In gr. Ovo. XXII en 288
bl. f 3 -80.
Verzameling der jaarlijhsche Verslagen, omtrent den staat
der Provincien, aan de Heeren Staten door derzelver
Gedeputeerden. 1838. To Arnhem, bij C. A. Thieme.
1839. In kl. 8vo. 406 bl. f 2 -50.
De titel van het eerste hier aangekondigde werk is zoo
uitgebreid, dat wij ons daardoor van zelve ontslagen gevoelen van alle verpligting tot mededeeling van den inhoud. Dit
alleen mop volstaan: al wat de nieuwe Koninklijke Secretaris belooft to leveren, dat kan men ook bij hem vinden;
echter niet alles even omstandig en breedvoerig. Onderscheideno rubrieken, waaromtrent men elders alles meer in de
bijzonderheden kan to weten komen, zijn zeer kort en bij
wege van zeer algemeene opgaaf behandeld; andere daarentegen zijn bijzonder uitgewerkt. Het bock is van velerlei
dienst; maar het maakt het bezit van een aantal andere
werken, betrekkelijk dezelfde onderwerpen, waarover hier
gesprolen wordt, geenszins overtollig,
,Naar ons toeschijnt is No. 2 een werk, voor den handel
van hooge wetenschappelijke waarde. Eigenlijk is het slechts
de eerste aflevering van een werk van zeer grooten omvang,
dat zieh niet alleen tot de Nederlanden en Hamburg bepalen
zal. Maar mogt de zieh niet gcnoemd hebbende Schrijver
onverhoopt verhinderd worden zijnen reuzenarbeid te voltooijen, dan is dit book , opgedragen aan den Heer w. n a
CLERCQ , Directeur der Handelmaatschappij, echter voor hetgeen daarin behandeld wordt volledig op ziehzelve. Ook
hier geeft de titel op, wat men in doze bladzijden vinden
Lan. Een meer volledig verslag zou bijna niet anders kunnen bevatten , dan een afsehrift van den korten inhoud der
mededeelingen bl. XIII—XXII van het voorwerk; en, behalve dat zulk naschrijven weinig beteekent, zou het ook
to veel plaats wegnemen. Wij kunnen dus niet anders, dan
niet de aaneengeschakelde lezing, maar de behoorlijke studio, de lezing en herlezing van elks rubriek van tijd tot
tijd, en het gedurige raadplegen van hctgeen hier geleverd
wordt, aan alien, die tot den geachten handelstand, vooral
tot den groothandel , behooren, ernstig aanbevelen. Opmerking verdient order anderen, bij het inGevocrde decimale
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ntelsel, het altijd blijvcnd onderscheid tusschen lictgeen in
de cone en hetgeen in de an-dere stad genacten is, zoodat
h. v. de uitlevering der moat to Rotterdam vrij wat minder
is dan to Amsterdam, daaruit ontstaande, dat, hocwel de
mindere meting over eon last de uitlevering scherper maakt,
echter de meters aan de Maas niet karig zijn voor den ontvanger (bl. M8). Brave schippers worden alzoo weleens,
zegt de Schrijver, buiten hunne schuld, van ontrouw verdaeht, schoon het verschil alleen ligt in de onderscheidene
wijze van meten.
De verzameling der jaarlijksche Verslagen omtrent den
stoat der Provincien, aan de IIeeren Staten door derzelver
Gedoputeerden gedaan, over het jaar 1838, is niet onbelangrijk voor de Statistiek enz. Voortgezet wordende, zullen uit dit werk belangrijke bijdragen voor de Geschiedenis
des Vaderlands Initnen ontleend worden. Aileen begrijpt
eon ieder, dat dergelijke Verslagen niet moor behelzen,
dan men el' openlijk en oflicieel in wil mededeelen. Hetgeen men daarin vindt, is dus niet overal en altijd boven
nadcre toetsing verheven.

Nederland bij eenen Algemeenen Oorlog. Te Haarlem,
Y. Loosjes. 1840. In gr. 8vo.
f : - 50.

Doze welgeschrevene brochure, waarvan de Schrijver 'rev-

',men heeft anothem te h]ijven, bevat ter inleiding in weithge woorden, dat men bier geenszins cell volledig betoog
omtrent bet staatkundig stelsel van evenwigt van Europa
moet verwach ten, maar dat bet korte uittreksels behelst
uit een werk, hetwelk door den Schrijver weldra over dit
belangrijk onderwerp ter perse zal worden gelegd, ten erode in doze oogenblikken eenen eenigzins dieperen blik op
den zorgelijken staatkundigen toestand des Vaderlands naar
buiten to doen werpen.
De Schrijver schetst voornamelijk met vlu.gtige, moor
juiste trekken, het ge3ehiedkundig overzigt van do rol, die
de voorma/ige Repnbliek der Vereenigde Nederlanden in de
bnitentandsche stantkunde, tot behoud van het evenwirt
der Alop,-endheden van Europa, gespeeld heeft, door 10.
.Neerlands staatknndigcn toestand in betrelcking tot de algerneene staltsgesteitilteid van Ey ropq na to pan en to on-
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derzoeken ; met andere woorden, het in verband met het
staatkundig evenwigt van hetzelve te beschouwen ; om,
2(t., de ncutraliteit van Nederland, waarvan thans bij eenen
algemeenen oorlog, sprake is, te overwegen.
net stelsel van staatkundig evenwigt was in de oudheid
onbekend, en komt eerst in de nieuwere Geschiedenis , ten
tijde van de magt van KAREL V en den strijd van FRANS I
tegen dezelve, te voorschijn, en ontwikkelde zich nog meer
onder HENDRIK IV en RICHELIEU. /loch, toen, na den
Yrede van Munster, het Huis van Oostenrijk de ron des
voorspoeds zag tanen, en Frankrijk onder co n wr.rtr XIV
voor het evenwigt van Europa op deszelfs heart te magtig
werd, vormden zich tern hetzelve verschillende Coalition,
onder de leiding van wi ',LEM III , Koning van Engeland,
waaraan, zoo we/ als aan den Successieiiorlog, het Nederlandsch Gemeenebest een onmicldellijk en kraehtig deel nam.
Het was voornamelijk' het belang onzer Voorvaderen, dat
Frankrijk niet in het bezit der Belgische Provincien geraakte , waarnaar het zoo vurig reikhalsde. Het staatkundig evenwigt word behouden bij den Vrede van Utrecht en
bevestigd door het Barrieretraktaat.
Thans zijn de zaken geheel veranderd: door de Fransche
heersehappij word het Europeesch evenwigt geheel verbroken, en na den val van NAPOLEON door eene Pentarchie,
of de heersehappij der vijf groote Mogendheden, vervangen ;
die door de vereeniging van Belgie met Nederland eenen
voormuur voor Frankrijk meendo op te rigten ; hetgeen
ter in 1830 block een zeer zwakke to zijn, daar hij met den
eersten stout inviel, en Nederland van de eerste Mog,endheid
van den tweeden rang tot cone van den derden of vierden
vervie/. Indien nu het geval plaats grijpt, dat de groote
Nogendheden, die alleen de staatkundige magt in Europa
uitoefenen, over de cone of andere zaak ernstig verschil
krijgen, zoo als zulks plaats gehad heeft, zoodat daardoor
een algemeene oorlog kan uitbarsten, is het een hagchelijk
tijdsgewricht voor al de overige kleinere Staten. Moeten zij
de eene of andere partij kiezen, of zich onzijdig houden?
Dit tracht de Schrijver in zijn tweede gedeelte te beantwoorden. Wat Nederland betreft, het kan geenszins zich aan
de zijde van Frankrijk seharen ; want dan werden eensltlaptt
deszelfs schepen en kolonien, zijne laatste hulpbronnen,
door de Engelschen weggenomen. Verklaart bet zich, met
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de verbondene Nogendheden tcgen Frankrijk, dan loopt het
grootelijks gevaar, om den eersten stoot to moeten verduren
en geheel of gedeeltelijk door de Fransche legers te worden
overstroomd, daar Belgie nu nict dan als cone Fransche Provineie kan aangezien wordcn. Nederland moot dus onzijdig
blijven ; het moot zich in staat stellen, om, door zich met
andere kleinere Staten tot een verbond van gewapende nentraliteit te vereenigen, ter land en ter zee deszelfs onzijdigheld kraclitig to kunnen handhaven. Dit is de slotsom van
het onderzoek des ongenoemden Schrijvers, met hetwelk wij
volkomen instemmen; ofschoon wij niet inzien; hoc ons Vaderland, bij den vervallen staat van deszelfs geldmiddelen,
die ontzagwekkende hooding zoude kunnen aannemen. Wij
kunnen den Schrijver zijne rcdeneringen over het op den
duur onbestaanbare der vereeniging van Belgie met NoordNederland niet zoo gaaf toesternmen, al heeft hij dezelve met
eene lange aanteekening aan bet slot van dit geschrift traehten te staven. A posteriori is alles waar ; maar wie heeft
dit vijftien jaren a priori zich kunnen voorstellen? De
scheiding van Belgie cn Nederland was bet gevolg der Julijomwenteling. Ware die nict voorgovallen, en had bet 1Vederlandsche bestnur sommige misslagen weten te vermijden
en Meer vastheid en klem ten toon gespreid, zoo zoude deze
scheiding nimmer hebben plaats gegrepen, en het verschil
tusschen het Zuider- en Noorder-decl van het voormalige
Koningrijk der Nederlanden had, door verloop van tijd,
voor eene nicer in elkander vloeijende cenbeid plaats gomaala. lAr ij wensehen vurig, dat de Voorzienigheid Europa
en de beschaafdc wereld voor do onafzienbare rarnpcn van
eenen algemeenen oorlog moge behocdcn, waarvan voorzeker ons Vaderland in deszelfs tegenwoordigen toestand het
eerste slag,toffer zijn zoude.
als Voorstander van het
Vaderland en deszelfs heilzance Instellingcn, gelijk suede
in eenige andere betrekkingen, geschetst. Eene Redoveering, met Aanteekeningen en Bijvoegsels, van HERMANNUS BOUNAN. Te Utrecht, hij J. G. van Terveen en
Zoon. 1840. In yr. Bro. VIII en 168 bl. f 2 - :

JODOCUS IIERINGA, ELIZA ' S ZOON,

G elijk Prof.

BOUIRAN

zijncn voortreffelijkcn Ambtge-
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in cone Kertelijke Rode, als Voorganger der
foot HERING
Christelijke Gemeente, en Prof. VINT( deszelfs Opvolger,
hem, in cone Akadernische Oratie, als Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid, naar verdiensten geroemd had, zoo schetste
de eerstgenoemden hem naderhand in bovenstaande Redevoering , uit zulk een oogpunt, als voor het gehoor, tot welk
hij Coen sprak , het incest gepast was, namelijk voor het
Utrechtsche Departement van de Maatschappij Tot Nut van
't Algemeen, waarvan HERING A vele jaren een zeer werkzaam Lid was: Merin vond de Redenaar geschikte aanleiding, om zijnen Toehoorders i.eerst te herinneren, wat
RINGA voor het Yaderland en deszelfs Instellingen deed, en
zdaarna voor te stellen, hoe hij het deed." — In het eerstc
stuk worden eerst deszelfs verdienstelijke pogingen voor de
vaderlandsche belangen, bij onderscheidene gelegenheden,
kortelijk voor de aandacht gebragt, en vervolgens deszelfs
ijverige en nuttige medewerking tot menige vaderlandsche
Instellingen aangewezen, zoo als de reeds gemelde Maatschappij, tot welker Afdeeling de Redenaar het woord voerde, — een Matigheidsgenootschap, — het Koninklijk Nederlandsch Instituut, — het Bijbel- en het Zendelinggenootschap, — en de Zondagsscholen. — In het tweede stuk
wordt aangetoond, dat hij dit alles deed met onpartijdige en
evenwel onverdeelde belangstelling, met volharding en
standvastigheid, — met wijs beleid en vaste overtuiging , —
en met eenen Christelijken geest, als het beginsel, waarnit
alles voortvloeide. — Dat deze belangrijke stof met keurige
netheid en deftigheid van stijl voorgedragen wordt, zal men
van den lloogleeraar BOUMAN wel verwachten, en dat alzoo
een waardig Man door eenen waardigen geprezen worth, zal
men wel gaarne gelooven, zonder dat wij daarvan cone proeye bijhrengcn.
Bet overige en verre het grootste gcdeeltc van dit bock,
bl. 147-1e8, bevat Aanteeheningen en bijvoegsels, waarin
de Beer BOURAN over verscheidene bijzonderheden van HE^
to NG A's leven en werkzaamheden uitweidt, die hij in de Redevoering mar even aangeroerd had, of waarover hij, naar
hot bijzondere doel van dezelve, niet zoo zeer spreken kon.
Zij zouden dus bijdragen kunnen lcveren aan den genen, die
in staat mogt zijn, cm cone voiledige, onpartijdig geschrevene en welgestelde Levensbe.schrijling van dien uitmuntendon vaderlandsehen Gotlgeleertle zamen to steflon: in alien
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gevalle maken zij, hoc fragmentarisch ook , een belangrijk
gedeelte van dit gesehrift nit, waarvoor men niet minder,
clan voor de Iledevoering, den Mededeeler dank verschuldigd
is, en waaruit men den verdienstelijken u E nINGA naar den
geest kan leeren kennen, wiens ligehamelijke beeldtenis, en
daaronder het fac-simile zijner naamteekening, voor den titel
geplaatst, dit boek versiert, en zijnen vrienden en hoogachters tot een aangenaam aandenken zal zijn.
Ada van Holland. Len Gedicht door NICOL AAS BEETS. Te
Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 18.40. In gr. 8vo. XII
en 80 bd. f 2 - 50.

D ear zijn onderwerpen, die van den eenen kant voor eene
poetische behandeling zeer uitlokkend zijn, maar die van
den anderen kant daarbij groote moeijelijkheden opleveren.
Er is in het een of ander voorval , in deze of gene situatie
jets, dat den Richter treft en bij hem den lust doet geboren
worden, om zijne krachten er aan te beproeven. Doch wanneer hij zich tot den arbeid (Diehters, ergert u niet aan het
woord!) nederzet, ondervindt hij zwarig-heden , die hij bij
de eerste keuze niet had vermoed.
Het komt nee. voor, dat het onderwerp van dit dichtstuk
van den Heer BEETS tot het getal der zoodanigen behoort.
ADA van Holland, de doehter van Graaf DIEDERIJR, in haar
prille jeugd door de staatszucht harer moeder ADELIIEIDE
tot een huwelijk en tot het aanvaardcn van de Grafelijke regering gedrongen, en welhaast in eenzame ballingschap op
Texel verkwijnende, het laat zich zeer goed begrijpen , dat
dit onderwerp de verbeelding des Dichters treft, en dat hij
zich tot de behandeling daarvan opgewekt gevoelt. Er is
veel dichterlijks in de situatie van de jeugdige ADA ; en reeds
heeft onze STARING dit gevoeld, toen hij de ongelukkige in
een zijner gedichten voorstclde en bezong, gelijk zij was in
hare ballingschap op Texel. Doch van ^den anderen kant
heeft het onderwerp zijne groote bezwaren. Voor een dichtstuk van langeren adem komt ADA Rec. voor eene minder
geschikte heldin te zijn. Stille lijdzaamheid kan de dichterlijke trek van haar karakter zkjn; de belangstelling voor
haar wordt opgewekt door hare j-eugd en door haar ongeluk.
Maar zij is te lijdelijlc ; zij heeft te wr•inig lcraeht, en is to
/10EKBESCIP. 1341. NO. 3.
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jeer enkel de speelbal van anderen, dan dat zij overigens
veel belang kan inboezemen. Dat is ook bij de behandefing
van den Beer s EET S zigtbaar geworden. Bij heeft gepoogd,
haar can romantisch belong te geven, door eene heimelijke
fickle bij haar to vooronderstellen voor SANJAART. Poch
juist hierdoor komen hare zwakheid en lijdelijkheid nog meer
aan den dog. Zij biedt geen den minsten wederstand tegen
den wil barer moeder, als deze hoar huwt aan den Graaf
VAN LOON, en zelfs Been strijd wordt daarbij in haar bespeurd. Ware bet nog de zorg voor het welzijn des vaderlands, dat hoar bewoog, om hare liefde op to offeren, zoo
zou men ecrbied voor hare beweegredenen hebben; nn kan
men slechts medelijden met hare zwakheid gevoelen, maar
eeri medelijden, dot met een zeker gevoel van minachting
gepaarcl goat. In de wezenlijkheid is hoar gedrag niet onnatuurlijk , maar voor eenc diehter/ijke behandeling leent
het zich tech slecht. Er is to weinig van de heldin in hare
gesehiedenis, dan dat zij zeer zou interesseren. De Dichter
heeft dit gevoeld, en vandaar de rob, die hij hoar boat spe/en bij de belegering van Leydens burgt. Door hondt zij
zich groot en heldhaftig ; maar is dot in overeenstemming
met haar overige karakter? Vanwaar dan overigens die geheele lijdelijkheid? Is die overeen te brengen met hoar
trotsren van a ANJA ART, waar deze haar in Leyden tot overgave komt dringen? Zoo komt het Rec. voor, dot de voorstelling van ADA iets onzekers heeft, iets wankelends, wat
het gevolg is van het gebrekkige des onderwerps, em althans met eenige uitvoerigheid behandeld to worden. In den
trant van STARING ' S diellIAGLICie Levert ADA eene gesehikte
stof op; voor grootere strikken minder. Na eenmaal dit ondc,•rwerp to hebben gel-cozen, heeft de Diehter er van gemaakt, wat et- Nan te maken was.
Eene tweed° aanmerking geldt het karakter van An A's
moeder, de wednwe van Graaf DIEDERIJK, ADELIIEIDE. Is
dot zoodanig, als de Gesehiedenis bet ons leert kennen?
Was zij de vrouw, bij wie, gelijk hier, zacht gevoel zich
met fierheid en kracht paardc ; die, ja, zelfbeheersching
genoeg bezat, om datgene to doen, wat zij pligt en belong
rekende, moor wic dit toch moeite kostte; wier boezem
.smachtte naar het Heed der ronwe," en die verlangde
zich der droefbeid to kunnen toewijden; van wie het heeten mogt:
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De melk blijft altijd in haar blood,
2n, streve ze ook in 't spoor haars vaders,
Nog leeft haar moeder in haar aders,
En daarom drong een tranenvloed
Door Adeiheides vingren henen.
Is het in haar karakter, wat wij bij de ontmoeting tusschen
haar en ADA 1ezen?
De moeder zweeg, en was bewogen
Van eerbied voor haar kind. Len traan
Verduisterde andermaal hare oogen.
of:
Mijn eenig kind, vergeeft gij mij?"
Borst ze eensklaps nit met bange snikken,
Yertederd door de zachte blikken
Der onderworpno.
Rec. twijfeit daaraan veer, en gelooft daarenboven, dat
zulk cone voorstelling het gedrag van ADA nog onbegrijpelijker worth, als zij zonder tegenstand in eenen echt toestemt;
waartegen haar hart, dat een ander bemint, opkomt, en
dien zij (en to regt !) onbetamelijk acht, terwij1 het lijk
haars vaders nog onbegraven staat. Alleen de vrees voor het
heerschzuchtig en geweldig karakter der onvrouwelijke
ADELIIEIDE kon haar daartoe nopen. ADELIIEIDE is dus,
naar Recs. oordeel, en historisch en poötisch (in verband
met A DA) misteekend. Op zichzelve beschouwd, met voorbijzien van haar historisch karakter en van den invloed,
dien zij bier op ADA uitoefent, heeft de sehildering veel
fraais. Was zij een denkbeeldig persoon, en werd zij niet
voorgesteld als degene, die hare zwakke dock ter dwingt tot
eene daad, waarvan deze en als kind en als jonge maagd
een' afschuw moot hebben, de voorstelling ware regt dickterlijk. Nu is zij Diet manachtig genoeg; terwill ADA to
zwak en to onbeduidende is, en wij bij deze, nu de Dichter
toch eene geheime liefde bij haar vooronderstelt, ook meer
strijd tusschen licide en pligt mogten verwachten.
Als geheel liet het stuk Rec. dan in meer dan een opzigt onbevredigd. Maar in de bijzonderheden vond hij veel,
wat hem een nieaw bewijs was van des Dich.ters groote gavon en echt patischen geest. De bcschrijving van ADA
I 2
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bI. 12 en 13, is schoone pokij; schilderaehtig die van de
kniclende doehter, den zegen harer moeder afsnteekende,
bl. 18:
0 lieflijk was zij, dus geknield,
Daar, als zij 't hoofd voorover hield,
Geheel de schat van blonde lokken,
Gelijk cen stroom van gouden vlokken,
Ter neervloeide in haar moeders school,
En het den hall van marmer bloot ;
Want zie, opdat zij neergebogen
De hand to beter voelen mocht,
Wier zegen zij zoo ijvrig zocht,
Had zij den sluier afgetogen.
Vol kraeht en schoonheid is, op zichzelve beschouwd, het
geheele verhaal van het gebeurde to Leyden, en niet minder fraais bevat de laatste zang, die AD A op Texel schildert, ofschoon de beschrijving van den dageraad en gerekt
en gervanierd is, hetgeen de uitwerking wegneemt. Schier
op elke bladzijde vindt men ook bier do duidelijkste bewijzen, dat BEETS waarlijk Dichter is, en bij dichterlijk gevoel en verbeelding een groot meesterschap bezit over
de taal.
Doch ook op enkele bijzonderheden moot Rec. aanmerking
maken. Eene enkele maal wordt de lezer door eene on-verwachte en kwalijk aangebragte wending geheel nit de
stemming gerukt, waarin de Dichter hem gebragt had.
Men oordeele doze andcrs in vele opzig ten schoone regcls:
Dus sprak zij met bestorven mond;
llaar wane-, was block ; hoar oogen hlikkcn
Met ongewone glinstring rond
Haar hand beefde, en haar kniOn knikten.
't Was de overspanning van de ziel,
Die alles in een vrouw deed trillen,
Wier kracht alleen bestond in WILLEN
Als ze in hoar lagen zetel viol.
Zij drukte 't kloppend hoofd er tegen,
Als zocht zij heal en baat bij 't keel
En zacht bekleedsel van haar stool,
Gantsch rood /luweel met gond doorregen.

ADA VAN HOLLAND.

129

Hoe heeft de Dichter er dezen laatsten regel kunnen bijvoegen? Voelde hij dan niet, dat hij daardoor de uitwerking
van het vorige waarlijk schoone en treffende wegnam? Dat
die prozaische beschrijving van het bekleedsel van den rug
des zetels (nog hinderlijker door dat ongelukkige gantsch)
een wanklank is bij de aandoenlijke voorstelling van AD EL..
HEIDE ' S droefheid ?
Jammer, dat ook hier en daar eene minder gelukkige nitdrukking, een stootende of prozaische regel hindert. Waarom
b. v. het anglicism° behouden, bl. 13:
Een wolk , te droef voor een zoo Jong?
Waarom een regel, als bl. 42:
Vaische ophef mag geen geestkracht hieten
Waarom de stoplap, bl. 53:
Naar meden Banjaart raker stone!?
Waarom het onhollandsche, bl. 65:
Een teedren gloed had voorgedaan
Men noeme deze en dergelijke dingen geene kleinigheden
de grootste Dichters lieten zich daaraan gelegen liggen.
ERDIJK achtte de taal te hoog, om haar te verwaarloozen ;
voxn EL achtte zuiverheid en sierlijkheid vereischten in den
Dichter. Het toont of achteloosheid, of onkunde, Of eigenwaan, wanneer men het beneden zich rekent, om ook op
dergelijke zaken te letten. Hare verwaarloozing stoort , veel
meer dan de Dichters dikwijls meenen, den indruk hunner
stukken. bee. hoopt, dat de aanwijzing van soortgelijke
vlekken den Heer BEETS opwekken moge, om ze in het vervolg to vermijden, en ook daardoor zijn schoon dichtertalent
te volmaken.
Eene fraaije plaat, ADA op Texel voorstellende, versiert
cut gedicht.

Auswahl Niederlindischen Gedichte. Ins Deutsche iibertragen, nebst knrzen historischen, biographischen and Niederhindische Sitten mid GebrRuche schildernden Bemerkungen. Bearbeitet von r. w. v. x At vi 1, to a. II Theil.
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Essen, bei G. D. Blideker ; Rotterdam, bei
In /d. 8vci. XXII oral 518 Seite. f 3 -

Badeker.,

WV hebben van het eerste Stuk deter vertalingen (*) een
vrrj breedtoerig verSlag gegeven; toevallig word het later
geplaatst, dan wij vvenschten, en vandaar, dat de Beer TON
X A v V I L t oN in zijn Vorwort dit Tijdschrift niet kon noenaen
under de beoordeelingen van zijn werk ook in Nederlandsche
Naandsehriften, die hem ender de oogen kwamen. Wij willen juist niet beweren, dat hij, die zich a Behr viele, besonders belehrende, Beurtheilua gen gewanscht hatte," van ons
200 bijzonder veel zou geleerd hebben ; maar ons verslag
heeft hem toch nog al eenige, zoo wij meenen bescheidene
wenken en aanmerkingen medegedeeld, terwijI wij ten behoove van ons publiek enkele proeven mededeelden. Bij de
beperkte ruimte, waarover wij kennen beschikken, houde
de verdienstelijke Vertaler het ens ten goede, dat wij daaromtrent ditmaal iii geene bijzonderheden treden, het voornaamsto noemen, en een paar bijzonderheden nit de aanteekeningen opvat ten.
Het bekendste nit de bier vertaalde Nederlandsche Gedichten bestaat in: fragmenten nit SPANDAW ' S Vrouwen ; een
paar vaderlandsche Romancen (Mans 1. Jan Haring en Lievon ffeere) van Tollens ; het Dichterlijk Geluk van denzelfden ; do dood van Claasens, uit de Hollandsche Natie ; de
Kermis der Goden, door STORM VAN ' S GRAVESANDE; de
Herder op het Slagveld van Cannae, door D. J. VAN LENNEP
(niet D. L. gelijk er staat), en het Treurspel: Jacob Simonszoon de Bijk van L. w. VAN NERKEN, dat in zijn geheel
geplaatst wordt en ruim honderd bladzijden druks inneemt.
Maar wij keuren het good, een vaderlandsch Treurspel in
zijn geheel aan den buitenlander to doen kennen. Dergelijke
vertalingen gieten meestal kortere gedichten over: zal men
echter de poe'zij eener Natie kennen, dan moeten ook uitgewerkte dichtstukken niet onbekend blijven , en onder doze
minst het vorstelijko Treurspel, waarin zich de kraeht der
pazij vertoont, poetische dictie gevonden wordt, en, wanneer de inhoud uit de gesehiedenis des Vaderlands ontleend
is, de volksgeest in racer dan een opzigt durchhellt. In
sornmige opzigten ware echter eene andere keuze, b. v. van
(5 )

Vaderl. Letteroef. veer 1840, bl. 218.
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een Treurspel van BILDEEDIJK, welligt verkieslijker geweest; want, hoe uitmuntend ook de Bijk zij, wij hebben
er, die in gang en versificatie gelukkiger zijn. Evenwel
moeten wij, zal der waarheid worden hulde gedaan, bekennen, dat VON HAIIVILLON in, de overbrenging niet ongelukkig is geweest. Duitsche Alexandrijnen bevallen ons evenmin als Hollandsche Hexameters ; en woorden , als Landvogtei,
Sehaffoth en anderen, dunken ons even min poetisch als
Hoogdwitsch. Ook maken de Hollandsehe namen van plaatsen
en personen bier en daar eene vrecrnde fignur. Maar, gelijk
wij zeiden, wij zullen niet tot bijzonderheden afdalen. Omdat wij bij voorkeur het goede willen vermelden, zullen wij
daarvan tech iets bijbrengen.
Een moeijelijk over to brengen couplet door de rijm vond
VON NAUVILLON voorgeworpen (met het Duitsche boek voor
ons schrijven wij van zelvo Germanismen) in Lieven Heere :
,Ga heen, en moog de Spanjaard raden,
Hoe veeg bet binnen sta;
Gij draagt de helft maar van de brieven ;
Wil hij ook de andre helft van Lieven,
Ilij zwemme en zink hem na!"
Maar de Vertaler kiest allergelukkigst niet den voor- maar
den toenaam des helds tot rijmwoord , en brengt vloeijend over :
In deinem halben Briefe forsehe
Der Feind unzsonst nod, Sinn ;
Wit er den Best? bei Lieben Heere
Kann er ihn finden, lief int lifeere;
Er komme da bier kin!"
Een gelukkig overgebragt couplet is bet volgende nit
Diehterlijk.

TOL-

LENS

Ginds sleept, langs klip en, steenrotsbrok,ken,
Net de aakligheid des nachts alleen,
Zich konaas zanger voort, vergrijsd van beard en lokkon,
Door najaarsmist en stormen been.
't Is doodsch en ledig in zijn hallen ;
Malvina slaapt in 't graf en Oscar is gevallen:
Geen afkomst, die hem de oogen sluit !
llij mengt zijn klagten met de orkanen .....
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0, zalig is hij met zijn tranen,
Want Ossian behield zijn luit.
Wij laten de moeijelijkste uitdrukkingen cursijf drukken,
en voegen er de vertaling bij, waarvan wij omgekeerd het
min gclukkige auszeichnen :
Seht, wie dort kings der Felsen mauer
Kin Kona's Barde trauernd schlucht ;
In (lankier, feuchter lVacht, wo schwerer Stiirme Schauer
Dim durch die greisen Locken streicht,
Wankt er aus seinem °den Hallen.
:Halpin ° nahm der Tod, sein Oscar ist gefallen,
Kein Enkel, der sein Augo schliesst!
Er haucht die Wehmuth aus in Lieder,
Uncl Ossian fiihlt Fronde wieder,
Die der Gesang ins Herz ihm giesst.
Het laatste alleen is wat mat. Sed claudite jam rivos, cot.
Do aanteekeningen geven, zoo als de titel aanduidt, ophelderingen, tot onze geschiedenis, zeden en gewoonten enz.
betrekkelijk. Onder veel goods en gepasts sluipen hier eenige fouten. Zoo zegt vox MAIIVILLON, dat DE GRO or in zijnen koffer v die Fahrt Aber die Naas" deed. leder weet,
dat tussehen Loevestein en Gorkum de Waal stroomt. (Bladz.
425.) Zierikzee heet eene Festung (bladz. 429), maar is
dit niet, en was het nooit meer, dan elke stad vroeger versterkt was. Ja, apropos ! daar wij nu toch in Zeeland zijn:
Die Provinz Seeland hesteht aus vielen grossen and kleinen
Inseln (von ivelchen letzteren inehre hlosse Sandflaehen sind,
die nur zur Ebbezeit trocken &her Wasser stehen)14. s. to."
Wij bedanken den Duitscher zeer voor de eer, aan — niet
vielen , want die zijn er niet, maar eenige schorren en
platen aangedaan, om ze tot eilanden to verheffen. Ook het
vervolg dier aanteekening (bladz. 435) is eene nieuwe bijdrage tot der-onkunde aangaande die jammerlijk miskende
provineie. De Heer VON m Au vt L L or; doet het voorkomen,
alsOf men geene andere gemeenschap op de Zeeuwsche eilanden onderling heeft, dan dat men zich het laagste der ebbe
ten nutte maakt, om de stroomen to doorwaden. Fen zonderling misverstand, waartoe de watertogt der Spanjaarden
van St. Philipsland naar Duiveland in 1572 aanleidingschijnt
tr
g etyg even to hebben !!
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Bij de vermelding onzer voornaaniste Dichteressen , bladz.
452, had ten aanzien van J. C. DE LANN OY wel mogen gezegd zijn, dat zij onder de Dichters der vorige ceuw — en
ook van vroegeren tijd — de eenige is, wier luint zich niet
op het lagere gedeelte der boort beweegt, vooral in verband
tot het bladz. 509 gezegde.
ganz NieOnjuist is het, wanneer bladz. 461 staat :
derland wird nichts gebrannt als Torf." Het tegendeel is
bekend genoeg. Even onwaar wenschen wij, dat het volgende op bladz. 509 zij: * Es ist gar keine Seltenheit, einen nieder!andischen Dandy, oder eine niederlcindischolVIerveilleuse versichern horen, sie lessen nie ein hollundisches Work, and besuchten nie ihr vaterlandisches Theater." Dit is immers niet waar ? En zoo het waar is, dan
Seltenheit."
took stellig
In alles kennen wij de ophelderingen van den Vertaler
weder befallen noch verneinen. Zoo bekennen wij, de inrigting der speel (h... ?) huizen niet to kennen, en dus
buiten bcoordecling to moeten laten het gestelde bladz.
473-477.
D

Het Jaar der Dwaasheid, een geschiedkundig Verhaal tit
de NV-11de Eeutv, door 1. r. sosnijx. Te Gorinchem ,
bij A. van der Mast. 1840. In gr. 8vo. 368 bl. f 3 - 60.
"let dentbeeld van den Freer n o SD IJ K om den bernchten
windhandel in tulpen tot het onderwerp van een verhaal te
kiczen, is niet ongelukkig. Met regt mogt hij het den
naam geven van het jaar der dwaasheid, en hij heeft die
dwaasheid hier en daar good getcekend. De tooneelen,
waarin die handel wordt geschetst, zijn regt geschikt, om
den Iezer de zotternij der menschen van dien tijd, het spel
der hartstogten bij dien windhandel, het bedrog en de
schnrkerijen daarbij geplecgd, te doen kennen. Dat is dan
nu ook het beste gedeelte van dit boek. De intrigue van
den Roman, ten zij deze geschreven ware door een' meester
in het vak, liet zich vooraf raden. Van de honderd waren
er zeker negentig Romansehrijvers , wier them zou zijn:
een meisje, wier vader zich door den tulpenhandel laat
medeslepen, bemint eon jong menseh, die de dwaasheid inziet en schnwt, maar die daarom door den vader wordt
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verstooten, door wien een tulpenhandelaar worth begunstigd, totdat eindelijk de bommel losbreekt, en papa, door
do edelmoedigheid des verstooten minnaars getroffen en gered, in het huwelijk stemt. Ziedaar ook het thema van
den Reer so snux , niet zeer origineel van vinding, noch
zeer belangwekkende, omdat ieder den uitslag wel raden
kan. Naar hij heeft daarenboven zijn boek van de eene
zijde met langwijligheden gerekt, en van de andere zijde
met onwaarschijnlijkheden gevuld. Tot de eerste behooren
vele van des Schrijvers redeneringen en beschrijvingen, een
goed deel van de partij bij n ESID ERIII s, en van het gobeurde bij OVERLAND ER j tot de laatste, de geheele gesehiedenis van MARGAR ETHA ' S wegvoering door den student
met al hare bijzonderheden. Verstaat de Hoer ROSDIPC
Latijn? Hee komt het dan, dat in de tot vervelens toe
bijgebragte Latijnsche spreekwijzen van den student zoo vele
fouten zijn? Men kan niet overal aan drukfouten denken.—
Recs. oordeel komt dus hierop neder : daar, waar de Schrijver de dwaasheid van het jaar 1636 heeft beschreven, is
hij niet ongelukkig geslaagd; maar de overige gedeelten
van zijnen Roman laten veel te wenschen overig.

Portefeuille van oorspronkelijke en, vertaalde Verhalen en
Legenden, door Tit. GOTTFRIEDI. Iste Stuk. Te Groningen, bij K. van Meurs. 1840. In gr. 8vo. 200 bl.
f 1 - 80.

Een drietal Verhalen worden bier den lezer aangeboden,
waarvan het laatste naar het Hoogduitsch, de beide eersten
dus waarschijnlijk oorspronkelijk zijn. Rec. twijfelt er aan,
of men in de Rederijkers in Brussel in, 1559 het karakter
van GRANVEL LE joist zal geteekend vinden en het geheele
verhaal waarschijnlijk achten; of het voor den Schrijver
raadzaam geweest zij, in het tweede verhaal eene beschrijving van het tournooi te geven, en of het derde r1 ,3, vertaling wel zeer waardig was: maar onder het groote aantal van
verhalen, die verslonden worden, zijn er zeker vele, die
niet beter zijn, en gewcne leesgezelschappenlektunr levert
ook dit Deeltje op. Daartoe wil Rec. het wel aanbevelen,
ook in het belang van den uitgever, die milt eene aanmoe-
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diging verdient, en wien wij daarcm eon goed debict toewensehen.

Een geschiedkundige Roman van A. S C HOPPE, gel).
Uit het Hoogdititsch. Te Antsterdam, hij ten
Brink en de Vries. 1839. In gr. Cm 267 hl. f 2- 75.

11aiAr.

wEisr..

Wie bek end is met de bekwaamheden der talentvolle Schrijfster zal niet twijfelen, of dezc geschiedkundige Roman houdt
harm room staande. De mannen van het Fransche Schrikbewind en de gruwelen, in naam der vrijheid gepleegd, homen bier regt goed uit ; vooral het karakter van den eigenlijk lairen hool'dpersoon is met juistheid geschilderd, en de
edele CIIARLOTTE CORDAY, die den mood had, om, met opoffering van haar eigen leven, Frankrijk van dit monster to
verlossen, is de handeling, waarop de Roman eindelijk nederkomt.
Vertaling en correctie laten nog al wat to wenschen over.
Wij weten, het oorspronkelijke niet hebbende, niet, aan
wien het zij toe to schrijven, dat men bladz. 49 leest : Arline
&emit! ook elders Nynheer. leder weet, dat de minste
onderscheiding van titels destijds in Frankrijk contrabands
was, en niets hoogers, dan Citoyen, geduld. werd. Zoo
staat elders, bladz. 45, van een cent: bier was de Vertaler
in zijn vaderland. Dergelijke kleinigheden ontsieren het
kostuum. Allerdings, bladz. 86, is eenGerrnanismus; ktcam'
to hooren, (had zoo even gehoord, venait d'anir) bladz. 168,
eon Gallicismus. Ook alleen voor :Haar, dat bier herhaaldelijk voorkomt, is Hoogduitsch, doch schijnt vrij algal-leen in
ouzo taal to worden. Pinkers voor wenkbraauwen (bladz. 21)
is eon zonderling woord. Eilen (ijlen), gemagtigde (gematigde) partij, verdiger (verdediger), bl. 2, 62, 76 enz., zullen drukfouten zijn. — Het werkje is, als gczegd, onderhoudend gesehreven.

Het haishruis, of de rerderfelfjhe gevolgen van het Joaoverdrinken, door De. BOTTCHER. Naar den
sit bet lloogduitsch. Te Keevordem, Lij D. N. van der
Scheer. 1 g 40. ra,

la. Oro. 93 bl. f
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floe men ook over de middekn denke, die in den laatsten
tijd zijn aangewend tot wering van het schromelijke misbruik
van sterke dranken, — het doel moet ieder menschenvriend
toejuichen. Dit werkje kan vooral den zoogenoemden gemeenen man de oogen openen omtrent dien geese! der maatschappij, die oorzaak van tallooze ellenden, het misbruik
van sterke dranken. Daarom prijst Rec. het van geheeler
harte can. Of echter de zaak wel van de regte zijde wordt
aangevat, en er geene andere middelen aan to wenden waren, om het schandelijke misbruik, vooral bij den gemeenen
man ten platten lande, te keer te gaan, is eene andere
vraag, waarop Rec., daar het er hier de plaats niet toe is,
welligt elders nog wel eens terugkomt.
Woorden nit den Dijbel, Door elken day van het jaar 1841.
Te Groningen, hid* II. J. Schierbeek, Jr. kl. form. f :- 15.
e Heer N. tonna r, te Groningen, verzamelaar dozer
PWoorden
, bragt die bijeen naar aanleiding van een gelijkA.

sodrtig Engelsch werkje. Hij zendt ze in het licht met de
woorden van den Roomschkatholieken Geestelijke LEANDER
VAN ES, wiens hoogsehatting van den Bijbel genoegzaam bij
alle Christenen bekend is. Wat hij ook hier van de woorden des levens zegt, toont, hoezeer hij ze als de bron beschouwt van licht, kracht, troost en rust; terwijl de teksten, door den verzamelaar bier voor elken dag van het jaar
opgenomen, ons, over het algemeen, welgekozen toeschijnen; vooral heeft dat betrekking op die , welke voor den
zondag gesteld zijn. Voor den tekst Januarij 19, I Thess.
I. vs. 10, had wel een andere kunnen gevonden worden. Op
Maart 22 treffen wij de plaats uit Joel II. vs. 28 aan. Op
Junij 7 vinden wij dezelfde woorden door PETRus, hand.
II. vs. 17, aangchaald. Den laatsten tekst vinden wij hier
zeer op zijne plants; minder voegt die uit Joe/ in Maart.
Wat behoeven ook gelijkluidende plaatsen opgegeven te worden ? er is overvloedige rijkdom. Ook had de tekst op November 2, Efez. IV. vs. 30, gepaster in de Pinksterweek
kunnen geplaatst worden. Hebr. XIII. vs. 16, Jac. I. vs.
27 en dergelijke waren welligt bier beter geweest.
Bij huisclijke Godsdienst mogen doze Woorden stof tot
stichteiijke overdenkingen opleveren, en de arbeid van den
verzamelaar voor velen nnttig zijn Het boeksken verdient
alle aanprijzing.

BOEKBESCHOUWING.
Common tatio Theologico-Philosopha de FRANCISCI HEMSTERRUSII meritis in Philosophiae loco de Deo hominisque cum Deo conjunctione explicando , a facultate
Theologica Academiae Groninganac praemio aureo ornaia , Auctore LUDOVICO SUSANO PETRO MEYBOOM,
S. S. M. Cand. , qui ei brevem vitae F. HEMSTERRUSI r
canspectum adjecit. Groningae , apud J. B. Wolters.
1840. Form. oct. maj. XXVII et 184 pag. f 2

D eze Verhandeling, die ons voorkomt eigenlijk nicer tot
de Geschiedenis der Wijsbegeorte dan tot de Godgeleerdheid to behooren , is door de Theologische Faculteit te
Groningen met goud bekroond ; en dit niet ten onregte ,
want zij draagt alle blijken van eene grondige en zorgvuldige bearbeiding , waarvoor het voorgestelde onderwerp
van alle kanten bezien , en hetgene, dat de Schrijver bieromtrent in de schriften van zijnen Auteur gevonden heeft
over het geheel duidelijk voorgesteld is. Bij de uitgavc
heeft hij cone korte lcvensschets van denzelven laten voorafgaan , waarvoor men hem dank verschuldigd is.
Ter beantwoording der prijsvraag naar de verdiensten
van F. HEMSTERRUIS in de verklaring van dat gedeelte
der hvijsbegeerte , dat over God en de vereeniging der
nzensehen met God handalt , heeft MEYBoom, in het ecrste deel zijner Verhandeling, deszelfs wjsgecrig gevoclen
omtrent dit onderwerp, hem op den voet volgende, ontwikkeld, en in het tweede deszelfs verdiensten in dit opzigt aangctoond.
In de Iste afdeeling van het ecrste deel toont hij dan,
volgens IIE m STE n nu ' s aan , hoe de nzeizsch tot kennis van
God komt , d. 1. hoe on van waar,, door welke vermogens , langs welken weg, en volgens welk beginsel van het
schoone, verbevene en volmaakte, hij daartoe geraakt. 2.
BOEKBESCB. 1841. No. 4.
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Door welke bewijzen hij het bestaan van God betoogen kan.
3. Hoedanig hij brigs dezen weg God in deszelfs wezen,
kennis en liefde leert kennen. — Loffelijk en nuttig is het,
dat MEYBOOM hier en doorgaans bij het, cinde van elk
hoofdstuk kort zamentrekt, wat men uit het gezegde, als
het gevoelen van HEMSTERHUIS over het behandelde gedeelte, mag opmaken.
Bij den aanvang der 2de afdeeling , die over de vereeniging hanelelt , welke er tusschen den mensch en God bestaat, merkt MEYROOIVI op, dat er, volgens nEIVISTE RRUTS een onderscheid is tusschen die van God met de
menschen en die van de menschen met God , en dat de
eerste {p. 71) »physiek hierin bestaat, dat God der men» schen Schepper is, en hun physiek deel onderhoudt en
»bestuurt ; en moreel hierin, dat Ilij hen bemint, op het
»naauwst met hen wil vereenigd zijn , en zich door hunne
» gelukzaligheid en deugd gelakzalig gevoelen , en hun de
» grootste vorderingen in kunsten en wetenschappcn zelf als
»'t ware ingeeft." (?) Vervolgens wordt onderzocht ,
hoe en waar de tweede, de vereeniging van den mensch
met God, te zoeken is, namelijk in zekcre ge/ijksoortigheid
van de mensehelijke natuur met de Goddelijke , gelegen in
de vermogens van zijnen geest , en wel voornamelijk werkzaam door eon zeclelijk orgaan , dat HEMSTERHUIS den
mensch toeschrijft, en daardoor in de liefde tot het goede,
of, zoo als hij het vermogens nog algemeener noemt , in de
liefde. Door vermeerdering van den trap dezer gelijksoortigheid kan de mensch zijne vereeniging met God vermeerderen: de hoogste trap van beide .is to vinden in de hoogste
volkomenheid van alle vermogens en de hoogste overeenstemming tusschen dezelve. Deze vereeniging betoont zich
door zckcre uitwendige vereering, maar vooral door het
vormen van 's menschen wil rta2.r den wil van God. — Uit
dit alles volgt, dat er tusschen God en de menschen eene
gemeenschap is als tusschen een' yader en zijne kinderen,
die hij uit liefde tot i elijkvorrnigheid aan zichzelven opleidt.
Deze vereeniging zal eeuwig vorderen ; welke stelling in
het betoog der drie volgende ontwikkeld wordt : 1. De
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ziel is onsterfclijk. 2. Dit Leven is met het toekomende
ten naauwste verbonden , als deszelfs aanvang en als 't ware
eerste beginselen. 3. De liefde is voor den mensch, in
alle eeuwen van zijn bestaan, de hoogste volkomenheid ,
en de hoogste vereeniging met God, waartoe hij in eeuwigheid meet opklimmen zal. Uit het tot hiertoe voorgestelde wordt door IHEYBOo m nog zeer kort opgemaakt , wat
de philosophische clenkwijze van HEMSTERHUIS was over
God en 's menschen vereeniging met Hem. — Als aanhangsel geeft hij nog deszelfs gevoelen op over de gesehiedenis der Godsvereering en der Godverloochening; om hieruit te doen zien , hoe, naar deszelfs meening, het menschdom langzamerhand gekomen is tot het vinden en kennen
van God.
In het tweede cleel dezer Verhandeling worden de verdiensten van HEMSTERHHIS ten opzigte der behandelde
stof aangetoond , en wel 1. door vergelijking van deszelfs
wijze van philosopheren met die van anderen, zoo wel onder de nieuwe als onder de sonde Wijsgeeren; waarbij het
ons voorkomt , dat ME YBoom die vergelijking nict had behoeven uit to strekken tot die, welke na HE MSTERHUIS
geleefd hebben , ten ware hij had kunnen aantoonen , dat
zij van denzelven jets gewonnen en overgenemen hebben.
Het onderscheid zal, volgens MEYB 001W hielin bestaan
hebben, dat HEM STEM1HIS het zinnelijk en het geestelijk
beginsel in den mensch vereenigd , met voile zelfbewustheld , in aanmerking nam ; terwijI anderen dit of niet , of
zonder er zelve bewust van to zijn , gedaan hebben. Of
dit laatste niet te fijn gesponnen is, of anders niet duidelijker en volledigcr had moeten aangetoond worden, zonden wij nog al betwijfelen. — 2. Door de besehouwing
van het cigen karakter der Wijsbegeerte van HEM STER'furs , en wel ten opzigte van hetgene , dat hij daardoor
zocht , van de bronnen , waaruit , en van de vermogens ,
waarmede hij uit dezelve putte, en eindelijk van de wijze
van voordragt zijner onderzoekingen. — 3. Door de opworking, dat hij , met vermijding van de voornaamstc dwalingen der Wijsgeeren, datgene geleverd heeft , waaraan
K2
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het menschelijk verstand behoefte had , en vat hct naaste
komt aan de Christolijke waarheid. Hoewel ME r B o
reeds to voren met regt opgemerkt had, dat het nosh door
de prijsvraag van hem gevorderd word , noch voor hem ,
als Jong mensch, welvoegelijk was, de gebreken van eon'
groot' Man aan to wijzen , hecft hij nogtans nu met geen
minder regt, ofschoon met bescheidenheid , deze drie dwalingen aangewezen: dat HEMSTERHUIS a. de bedoelde verecniging moor van 's menschen , dan van Godszijde beschouwt; b. moor op den enkelen mensch, dan op het
menschdom zict; c. to beslissend een zedolijk orgaan in
den mensch aanneemt. — Ten opzigte der nadering van
het wijsgeerig gevoelen van HEMSTERHUIS tot de Christelijke waarheid , vindt MEYBOOM in den door denzelven
ontworpen mensch eon zekcr beeld van JEZUS; in de gemeenschap der menschen met God een zcker afbeeldsel
van de Kerk; in de manier van voordragt van philosopheren
icts overeenkomstigs met de locrwijze van JEZUS. Hoewel
doze vergelijking bier en daar hoog genoeg opgedreven is,
willen wij het hem echter in de hoofdzaak wel toegeven ;
maar het is dan toch wonder, dat hij niet onderzoekt , van
waar het kwam , dat HEMSTERHUIs die overeenkomst niet
schijnt gevoeld , althans zich daarover niet uitdrukkelijk
verklaard le hebben. — Ten slotte gceft mEYBo om nog
drie dingen op to merken: 1. Waaraan heeft HEMSTER-curs de voortrefrelijkheid zijner Wijsbegeerte to dankcn
gehad? Antwoord: (p. 177.) Aan de Natuur,, de Geschiedenis, de Kunsten, zijne Vrienden , SOCRATES,
cnniSTUS welken laatsten hij steeds voor oogen schijnt
gehad to hebben, hoewel hij Hem niet dikwijls noemt, dat
bij het philosopheren zoo Diet zijn mogt , en nog veel minder met het zijne overcenkwam. (?) 2. Vanwaar komt het ,
dat HEMSTERH u is als Wijsgeer bljna door iedercen veronachtzaamd is? Antw. Van de gesteldheid des tijds, waarin
hij leefde; van de geringe verspreiding zijner schriften; van
de denkwijze der meeste Wijsgeeren van dien tijd over de
Wijsbegeerte, voor welke hij to cenvondig was. 3. Wat
nut kan de Wijsbegeerte nog van hem trekker ? Antw.
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Van hem leeren alles zamen verecnigen, waaruit de menseh
gekend kan worden ; cinder anderen ook onderzoeken , wat
er is van het bestaan en den zetel van een zedelijk orgaan,
dat hij in den mensch gesteld heeft, maar waarin hij nog
niet zoo diep doorgcdrongen is, als waartoe latere waarnemingen, meent MEYBOOPII, aanleiding geven; welk een en
ander wij , met hem, aan de genen, die dozer zaken meer
kundig zijn, gaarne overlaten.
Het bovenstaande moge voldoende zijn , am den veclbevattenden inhoud en de manier van bearbeiding dezer
wel bewerkte Verhandeling te doen kennen. Zij is ook
over het geheel in een' goeden Latijnschen stijl geschreyen ; to welken opzigte wij MEYBOOM' S verontschuldiging
onjtrent hetgene , dat uit den aard der nieuwe zaken meer
van de zuiverheid afwijkt , gaarne, wat zij gelden kan ,
wil laten gelden; en voor het overige, zonder in verdere
beoordecling te trcden, verecnigt hij zich met het oordeel
der Hooggelcerde Mannen , die deszelfs arbeid getoetst en
gekcurd en (r het merk van deugdelijk goud op gezet
hebben.

Bijbeloefening over het Evangelie van Joannes. Door
U. VAN HEYNINGEN Predi1ant te Illeppel, enz. Istc
Deel. Te Schoonhoven, bij S. E. van Nooten. 1840,
In gr. 8vo. XVI en 358 bl. f 3 – 30.
»Niet gemakkelijk ," zoo schrijft VAN HEIN INGEN
Voorrede , bl. III , »nict gemakkelijk geloof ik , dat de
voorraad van Bijbeloefeningen, ander welken naam en in
» welken vorm dan aok uitgegeven , te groot zal worden ,
» zoo zij maar Bijbeloefeningen zijn, die den Bijbel beter
»lecren verstaan en denzelven met meer nut leeren gebrui» ken ; zoo zij de Bijbelsche kennis vermeerderen , Bijbel» schen zin hevorderen en tot cenen Bijbelschen wandel
» opleiden : want nog altijd houd ik vast aan het beginsel ,
»svaarop de Protestantsche Kerk gcvestigd is, dat de Bij»bel, en wel de Bijbel alleen , de zuivere broil is , waaruit
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s de kennis van de Christelijke Godsdienst kan geput wors den." Met doze betuiging zal ieder onpartijdige instemmen , vooral die bij ondervinding weet, dat overal , waar
bijbelsche voorstelling ingang vindt en behoudt, rust heerscht
en lust gaande blijft, om den Bijbel alleen als veilig rigtsnoer te volgen. Hoe eenvoudiger die voorstelling is, hoe
meer de hooge waarde des Bijbels zal gevoeld en erkend
worden. Na alles, wat de Eerw. TAN HEYNINGEN als
Bijbeloefening heeft in het licht gegeven, is ook dit geschrift, hopen wij , bij velen hartelijk welkom.
»lVlijne Bijbeloefening (bl. XIII, XIV) is wel B eene ei» genlijk gezegde Commentarius , voor geleerden bij uitnemendheid geschikt , in welken alles , wat door geleerden
»ter verklaring is bijeengebragt , opgenomen en beoordeeld
» wordt; maar zij bevat toch, zooverre mijne krachten zulks
Ntoelieten, Gene duidelijke verklaring van het Evangelic
»van JoINNEs, waarbij ik wel andere uitleggers en, zoo
»ik hoop, niet zonder vrucht geraadpleegd heb , echter
» geenen derzelven slaafs gevolgd ben. — Het was echter
»niet alleen mijn doel , het refit verstand, maar ook het
» ware nut van dit Bijbelboek to bevorderen , en mijne Les zers te doen opmerken , welken indruk het op hen be» hoorde to maken , welke uitwerking bij hen to weeg to
brengen: ik wilde eon stichtelijk huisboek vervaardigen ,
» om geloof en Godzaligheid bij mijne Medechristenen te
»bevorderen." — Met dozen tocleg ziet deze Bijbeloefening het licht. Naar dozen maatstaf moet dit geschrift worden beoordeeld. Zoo wel voor het publick , als voor onszelven als Rec. , hebben wij gemeend deze woorden van
den Schrijver te moeten mededeelen.
Het eerste Deel dan dozer Bijbeloefening over het Evangelie van JOANNES behandelt de zes eerste Hoofdstukken
van 's Apostels geschrift. Eon doorloopend verslag kunnen
wij natuurlijk van dit werk niet geven. De aard en aanleg
van zulk cone Bijbeloefening, als doze is, zouden daartegen opkomen. Hierom bepalen wij ons tot eenige bijzonderlieden. In de eerste plaats kora dan in aanmerking
bet gebruik , dat VAN HEYNINGEN van de Oordeelkunde
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gemaakt heeft. Het is good, dat hij niet elke kleinigheid
heeft aangeteekend. Dit behoort meer in eon Commentarius , dan bier thuis. Over het algemeen zal men reden
hebben, om de handelwijze des Eerw. Schrijvers good te
keuren. Hij toch moot slechts slotsommen van onderzoek ,
het onderzoek zelve niet mededeelen. Hier geven wij
slechts twee voorbeelden , waaruit men beoordeelen kan,
wat wij bedoelen. H. IV: 35, 36 wordt de lezing, door
VAN HEYNINGEN op goode gronden , door GODESRACH
aangevoerd, gcvolgd. Zoo schrijft hij , bl. 221: »Het
woordje en, waarmede dit vers (36) begint , behoort niet
»tot den tekst , is niet van JOANNES, maar integendeel
»moest het woordje alrede, dat in het vorige vers voor»komt , en in het oorspronkelijke het laatste woord van
»het vers is, tot dit vers gebragt worden. Alrede one» vangt de maajer zijn loon," enz. Het andere voorbeeld
vindt men bl. 243-245. Het is te uitvoerig , om hier te
worden medegedeeld, maar bewijst het goed gcbruik , dat
VAN HEYNINGEN voor zijne Lezers van de kritiek des Bijbels weet to maken, zelfs al stemt men met hem in de
keus der lezing niet in. In het uitlegkundig gedeelte vindt
men meestal, ofschoon niet slaafs, VAN DER PALM gevolgd. Dit zij niet met minachting gezegd. Integendeel
houden wij dit voor goed , omdat de Bijbelvertaling van
lien beroemdcn Man to re fit vecl opgang heeft gemaakt,
en de Bijbeloefening van VAN HEYNINGEN daardoor misseinen nog uitgebreider nut zal stichten. Intusschen zonden wij hem wel durven radon, het oorspronkelijke meer
te volgen , waar het bepalend lidwoord , ;1 , TO) gemist
wordt. Het is toch bekend , dat do eerste vertaling meestal
uit de Latijnsehe overzetting vervaardigd is, waardoor in
onzc Staten-overzetting, en ook in de vertaling van VAN
meer dan &!!ne onnaauwkeurigheid op dit punt
DER PALM,
is overgebleven. Ten bcwijze staan hier twee voorbeelden : 1 0 . H. III: 29: die de bruid heeft, is de bruidegom. Zoo heeft het VAN REYNINGEN, onze Staten-overzetting en VAN DER PALM. 2 0 . H. V: 27. omdat Brij de
zoon des mensehen is. De aangehaalden hebben alien
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vertaald alsof or de Art. (b) stond. Deze vertaling is niet
naauwkeurig. IN is bruidegom. Omdat hij zoon des
mensehen is. Dit drukt de eigenlijke bedocling uit. De
persoon van DEN bruidegom , van DEN Zoon des menschen
wordt niet aangeduid , maar wel hunne hoedanigheid. Het
Latijn der Vulgata kon dit fijne der Grieksche taal niet
overbrengen. Ook ons taaleigen is daartoe betcr gcschikt.
De Eervv, VAN HEYNINGEN houde ons deze aanmerking
ten goede , en doe er zijn voordeel mode.
Over het algemeen hechten wij onze goedkeuring ook
aan de wijze, op welke VAN HEYNINGEN bij het verklaren
juiste en menschkundige aanmerkingen mededeelt; b. v.bl. 214, bij H. IV: 30. o Zij dan gingen uit de stad en
»kwamen tot Hem. De vrouw moot dus bij hare stadge» nooten eenen goeden naam hebben gehad , dat haar be»rigt zoo veel ingang vond. Ware zij toch eene vrouw
» geweest, die haren goeden naam der openlijke verachting
»had prijs gegeven, haar berigt zou seen geloof hebben
»gevonden. Die zijne achting verliest , verliest ook zijne
»geloofwaardigheid." Niet minder juist en belangrijk
is hetgeen wij bl. 262 vinden aangeteekend aangaande den
genezen man, die , volgens H. V: 15 , was heengegaan ,
en den Joden geboodschapt had , dat hem JEZUS had gezond gemaakt: »Bovendien heeft zijne kennisgeving niets
»van cone aangifte in bet nadeel van JEZUS, maar veeleer
» het tegendeel ten doel, zoo als wij mogen opmaken uit
»vergelijking van het l2de vers. Zij hadden hem gevraagd:
» wie is de mensch , niet , die gezond gemaakt heeft,
»maar, die tot u gezegd heeft : neem uw beddeken op en
»wandel? Hij nu heeft naauwelijks JEZUs leeren kennen,
»of hij boodschapt den Joden, dat het JEzus was , niet ,
» die tot hem gezegd had: neem uw beddeken op en wan» del, maar, die hem gezond gemaakt had. Mij dunkt"
(en hier zal niet ligt icmand zijne toestemming weigeren)
»dcze tegcnstelling spreekt duidelijk in 's mans voordeel
» en doct zijne kennisgeving niet voorkomen als cone aan» gifte, maar als de vermelding der hem bewezene weldaad,
»the den schijn van zoo schandelijke ondankbaarheid ganti
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»schelijk opheft," enz. Eene schoonc commentaries op
aanteekening: Hct is een ongegrond
?ermoeden, dat de man dit met een boos opzet zon gedaan hebben , om JEZUS te verraden; hij achtte zich
veeleer verpligt, zijnen weldoener als zoodanig bekend
te maken.
Pit is nog eene goede eigenschap dezer Bijbeloefening ,
dat b. v. H. III: 16 volgg. niet, op voorgang van andere
Uitleggers, beschouwd wordt als eene uitweiding van
JOANNES, en wel op grond, dat JOINNES altijd laat
merken , waar hij aanmerkingen bij de woorden van den
Hear voegt. Het is loutere willekeur , bier en op het einde
van dit Hoofdstuk de woorden van den Evangelist, niet die
van JEzus of van den Dooper , to willen hooren. Daarom
had Rec. ook wel gewenscht, dat VAN HEYNINGEN H. IV:
2 geene aanmerking van den Evangelist gezocht had (zie
bl. 171 volg.). Het daar voorkomende behoorde tot het
gerucht, dat den Pharizeers ter oorcn kwam. Zij hadden
gehoord , dat JEZUS meer Discipelen maakte en doopte
dun JoINiv ES, en dal wel niettegenstaande Hij zelf niet
doopte, maar zijne discipelen. Dit vreemde maakte de
opmerkzaamheid der Pharizeers gaande, die, zoo als men
H. II: 25 ziet, uit den doop , door JOANNE& verrigt , tot
icts groots en gewigtigs besloten. JEZUS ontweek alzoo
de woede der Pharizeers niet, zoo als VAN HEYNINGEN
meent , bl. 172, maar hunne achterdocht. Van JEZUS
schijnen zij allecn bij geruchte iets vernomen to hebben:
zij hadden GEHOORD. En dat JEzus door Samarie MOEST
pan , (men zie het Pe; niet voorbij) kan wel alleen aan
het jaargetijde , door de hoogte der rivier , aangeraden
zijn , als waardoor JEZUS door het hoogere Samarie , zonder de rivier over te trekken, de opmerkzaamheid der
Pharizeers moest ontwijkcn naar Gallica.
Nog erne aanmerking zij ons vergund , op dit gedeelte
van 's Mans . arbeid te maken. Zij heeft betrekking op de
voorstelling H. IV: 52 , bl. 235. VAN DER PALM heeft
aangeteekend: Te e'en ure na den middag , volgens Joodsche dagrekening ; dock JOHANNES bedient zich sondijds
VAN DER PALM ' S
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van de Romeinsche , die met de onze overeenkomt. VAN
HEYNINGEN merkt op: »Dat is, naar de Joodsche ver» dceling van den dag, des namiddags om een tire. Waar» schijnlijk echtcr moeten wij flier aan onze dagverdeeling
» denken, en dit van 's avonds om zeven ure verstaan. An» ders ware toch de man wel dien eigen dag van Kana
» naar Kapernaum wedergekeerd." Die laatste zwarigheid
valt weg; want met het invallen van den avond was do
vorige dag ten cinde. Verg. MATT H. XXVII: 62. Zoo
vertrok de vader,, hetgeen in zijne omstandigheden natuurlijk was, dadelijk , en lets later zijne bedienden , die elkander ontmoeteden, nadat de dag verstreken was; zoo
konden dan ook de bedicnden van den dag van gisteren
spreken , zonder nacht gehad to hebben. Door onze berekeningen moeten wij ons, bij het ophelderen des Bijbels ,
niet in verwarring laten brengen.
Wat eindelijk de, aanmerkingen aangaat, door welke de
Schrijvcr het nuttig gebruik van dit Bijbelboek heeft getracht te bevorderen , daaromtrent kan ons oordeel niet dan
zeer gunstig zijn. Die aanmerkingen , al loopen ze somtijds
wat breed tilt, b. v. bij H. IV: 24. God is con geest , enz.
van bi. 195 tot 21/ , zijn meestal zeer geschikt naar de behoefte des tijds , om » inzonderheid (Voorrede , bl. XVI)
» opmerkzaam te waken op hetgeen thans noodig is in het
» oo.g te houden tot beslissing van het geloof, dat JEZUS
»is de CHRISTUS, de Zoon Gods." Men zal overal ontwaren , dat hij (Voorrede, old.) mogt schrijven: »De
» waarheid heb ik in hare eenvoudige duidelijkheid zoeken
» voor to stellen en in hare kracht to handhaven , en de
»kennis der waarheid heb ik zoeken dienstbaar te maken
aan de bevordering der Godzalighcid." Ook zonder nader bewijs, hetwelk iedere bladzijde kan opleveren , zal
men ons, zoo als wij hopen , bij ons onpartijdig oordeel
over dit work , op ons wccrd gelooven. De Ecrw. Schrijver moge in onze aanmerkingen , welke hij honden mag
voor hetgeen zij zijn, aanmerkingen van een' Reeensent ,
zonder lets meer , con bewijs zion , dat wij zijn work hebhen getoetst, en evenwel zoo weinig , wat de hoofdzaak
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aangaat hebben gegispt ; een' spoorslag te meer om dezen zijnen arbeid met lust en ijvcr voort te zetten en te
voltooijen. De Lezer late niet na, de belangrijke Voorrede en de daarop volgende Inleiding te dezen.
Eene enkele aanmerking hebben wij nog op de uitvoering. Zij gelet de duidelijkheid. In een geschrift , waar
het Grieksch hieroglyphisch zou zijn , moet op het eursijf
gelet worden. Bl. 160 moest regel 1, 2 en 3 niemand —
niet alien , niet velen , gedrukt zijn: niemand — niet allen, niet velen. DA is welligt den Schrijver ontgaan. Anders is de uitvoering overeenkomstig met de waarde en
inhoud van het werk , eene wezenlijke aanbeveling voor
den eerstbeginnenden Uitgever TAN WOOTEN. Hij ga
voort, degelijke werken , degelijk van zijne pers in het
licht te zenden!

Leerrede ter gedachtenisviering der villentwintigjarige
Evangeliebediening in de Doopsgezinde Gemeente te
Hoorn, van JAKOB POL. Uitgesproken den 29 September 1839. Te Hoorn , bij Gebr. Vermande. 1839.
In gr, 8vo. 40 bl. f : - 50.

D e zeer gepaste tekst voor deze feestrede is Tit. II: 11-15.
De Redenaar geeft, na eerie omschrijving van den zin der
woorden, als verdeeling zijner rede op : dat hij een blik
wil vestigen op hetgeen de zaligmakende genade Gods hem
in zijne Gemeente gewecst is , »vooreerst in zoo verre zij
haar ons ten dezen zochten ten nutte te maken , en daarna
onder hetgeen ons wedervaren te haren aanzien hoofdzakelijk gekenmerkt heeft." Duidelijk of gelukkig uitgedrukt
is deze verdeeling niet, gelijk in het algemeen de stijl van
den Eerw. POL niet gemakkelijk is, vooral oak door de
vele to lange volzinnen. In het cerste deel gaat de Redenaar na, hoe hij zelf zich van zijnen pligt heeft gekweten,
en hoe de Gemeente zijn onderwijs heeft aangenomen; terwijl in het tweede deel ecnige bijzonderheden , de Gemeente betreffende , worden herinnerd. Het geheel is zc-
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ker voor de leden der Hoornsche Gemeente cene aangename gedachtenis, en worth, haar door haren Leeraar als
zoodanig , op haar verlangen , aangeboden. Algemeene
helangrijkheid bezit deze feestrede minder. De Eerw. P 0 L
genicte nog , lange het voorregt, ijverig in zijne Gemeente
werkzaam te zijn, en ondervinde op zijnen arbeid den zegen des Heeren !

De ontleedkundige Ziektekunde, hare strekking en grenzen, en den algemeenen invloed , dien zij op de Ge- neeskunde uitgeoefend heeft ; beschouwd door RI s UENNO D 'AMADOR, Hoogleeraar te Montpellier. Uitgegeven door F. VAN DER BREGGEN, CZ., Med. Doct. en
Hoogleeraar te Amsterdam. Te Amsterdam, bij J. F.
Schlcijer. 1839. In gr. 8vo. 291 bl. f 2 - 90.

Z

iekte is cenc eigenaardige aandoening van het legend
menschelijk ligchaam waardoor deszelfs vcrrigtingen niet
naar behooren uitgeocfend worden. Ziekte is derhalve eene
eigenaardig gewijzigde rigting van het leven: Zij kan dus
slechts bij het leven erkend en nagegaan worden. Ziekelijke aandoeningen gaan nogtans in meerdere of mindere
mate met veranderingen in het ligchaam gepaard. Deze
zijn in sommige gcvallen blijvende, zoodat na den dood
afwijkingen van den oorspronkelijken vorm en zamenstelling gevonden worden. Bij de behoefte aan ontleedkundige
kennis van het menschelijk ligchaam voegde zich later ook
die der kennis van de afwijkingen , door ziekten daarin
voortgebragt. Deze nasporingen zijn somwijlen uit nieuwsgierigheid , somwijlen meer ter bejaging van lets zeldzaams
gedaan, dan om ziekteveranderingen Bade te slaan, ten
einde daaruit later nutte gevolgtrekkingen voor de behandeling van ziekten te trekken. De zucht , om lets zeldzaams lc vinden en mede te deelen , deed de ziektekundige lijkopeningen op zichzelve slaan en blijven , en er
bestond in zekeren zin Beene Ziektekundige Ontleedkunde,
althans niet zoo als die later en nu beoefend worth. Dc
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tegenoverstelling van leven en dood bleef ook hier Gene
strenge scheiding volhouden. Indien or ook een zekcr verband tusschen het gebeurde bij het leven en het overgeblevene na den dood werd gezocht , dit waren meer op zichzelven staande pogingen, dan een vereenigd streven.
MORGAGNI was een der eersten , die in hctgeen vddr
hem onderzocht was, in verband met zijne nasporingen,
moor orde bragt, en zijne waarnemingen, met die zijner
voorgangeren, volgens een' meer wetenschappelijken leiddraad rangschikte. Niet ten onregte wordt hij door somrnigen beschouwd als dezen tak der wetenschap cone andere
en verbeterde strekking gegeven to hebben.
Men mogt vooronderstellen, dat deze pogingen vanmoRG A GNI door anderen zouden zijn voortgezet en uitgebreid ;
maar het was of de overvloedige stof, door MORGAGNI
verzameld, velen deed denken , dat er door hen weinig of
niets meer behoefde gedaan to worden. Het valt toch zoo
gemakkelijk, to rusten bij hetgeen anderen gedaan hebben.
MORGAGNI heeft veel gedaan, want nu nog zal men zelden hem to vcrgeefs raadplegen ,.en men zou van hem kunnen zeggen , dat hij een' reuzenarbeid verrigt heeft, zonder
daarom to beweren, dat de wetenschap met reuzenschreden zich uitgebreid heeft, vooral wanneer men moor op
het multum dan op midta let. Weinigen slechts zijn hem
zoo nagevolgd; maar deze zijn ook met ongemeene vlijt
werkzaam geweest. Getuige onder anderen STOLL, BUNTER ROEDERER en WAGL -ER, van welken laatsten onder
andercri GENDRIN met den hoogsten lof gewaagt. Zoo als
het echter tot op BICRAT met de Ontleedkunde gcsteld
was, kon ook de Ziektekunde niet tot die ontwikkcling komen , gelijk wij haar thans gcvorderd zien. Nasporingen
omtrent het dusgcnoemde weefsel der deelen moest van zelf
leiden tot eon onderzoek van het ziekelijke , waarin eon
weeftel ontaarden kan. Ziet daar mode cone der aanleidende corzaken tot do uithreiding der beoefening van de
Onticedkundige Ziektekunde in den nieuweren tijd.
Wij schrijven geone geschiedenis van hare vorderingen
vn uitbreiding. Aan cEt. onderzoek is het work gcwijd,
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welks vertaling wij hiermedo aankondigen. Wij bepalen
ons dus fe zeggen, dat de pogingen van BICHAT, om van
de Ontleedkunde een meer toepasselijk gebruik voor de
Geneeskunde te maken , in zijn geboorteland, en ook buiten hetzeke , de zucht voor Ziektekundige Ontleedkunde
aangewakkerd hebben. Wanneer enkele mannen , als novIUS, BONN, (*) BRUGMANS, E. SANDIFORT, om geene
andcren te noemen , ook voor dezen tak der wetenschap
werkzaam waren , sluimcrde bij zoo velen tot dusverre de
eigenlijke lust tot eene voortgezette beoefening. Welligt
werd en wordt nog rnenigeen door veic schier onoverkomelijke zwarigheden zoo niet afgeschrikt , dan Loch teruggehouden. Enkele mannen , in de gelegenheid haar te kunnen bC0CfClICTI, ALEXANDER, BROERS, G. SANDIFORT,

SCHROEDER VAN DER KOLK, SEBASTIAN, TILANUS,

w. vuoLix, toonen , werkzame voorstanders van haar
te zijn.
Hetgeen tot dusverre slechts enkelen verrigten meer ingang te doen vinden , en om over het algemeen de zucht
tot de beoefening van dezen tak van wetenschap meer aan
te wakkeren, daartoe worden in deze dagen niet weinige
pogingen in hct werk gesteld. Tot in Zweden toe dringt
de zucht voor Ontleedkundige Ziektekunde door , zoo als
in de Hygiea , rnedecinsk och pharmac. .illanadsskrift.
Stochh. 1839, B. 1. H. 1, Gene belangrijke Verhandeling
van "(us s gevonden wordt, over de betrekking der pathologische Anatomic tot de Geneeskunde, en den wederkeerigen invloed , werken zij vroegcr en tegenwoordig op clkander uitgeoefend hebben. Ook dozer dagen zag eene
vertaling het licht van een der zoo belangrijke werken van
ANDRAL. (V) De steeds werkzame Hoogleeraar VAN DER
(*) Met pnoegen hoorden wij, door den Vertaler, onder
de verdiensten van wijien den Hoogleeraar 13011N, hi. 153,
noot, ook deszeifs Diss.ertatie vermelden, de continuationibus mentbranantni, wellce, in zekeren als uit de verte,
een licht ontstoken heeft voor het later door EICIIAT zoo
Irani ontvvikkelde leerstuk der weefsels.
(t) Eene beeordeeling of liever eene aankondiaing van
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wil tot hetzelfde einde het geneeskundig publiek
met eon werk van soortgelijken inhoud bekcnd waken. Hij
heeft de Verhandeling van RISUENNO O 'AMADOR in onze
taal overgebragt.
Uit het Voorberigt van den Vertaler blijkt , dat de Verhandeling van den Hoogleeraar D ' ABIADOR het bekroonde
antwoord is op cene prijsvraag, uitgeschreven door de Koninklijke Akademie der Geneeskunst te Paris. Haar onderwerp was: den invloed na te gaan, werken de Ziektekundig,e Ontleedkunde op dc Geneeskunde heeft iiitgeocfend van den tad van MORGAGNI af. Doze bekroonde
Verhandeling is opgenomen in de "Unwires de l'Acadeinie
Royale de ZIe'decine, Welke hier te lande wel bekend zijn,
maar , gelijk de Vertaler te regt aanmerkt , niet in zoo
veler handen bitten als zij zulks verdienen.
De Verhandeling is dan ook de aandacht wel waardig.
Zij is in eenen zeer goeden geest geschreven. De Schrijver tracht overal, zoo veel mogelijk , den middelweg le
hoiden, en laat derhalve ieder zijn regt toekomen. Hier
en daar is zij evenwel niet van oppervlakkigheid vrij to pleiten , vooral waar de Schrijvcr had behooren moor in de
geschiedenis der wetenschap in te dringen. (*) Dit is een
gebrek , hetwelk vele Fransche Schrijvers over de Geneeskunde aankleeft. Zij zijn to zeer met de voortbrengsels
van bun land ingenomen; zij zijn met andere talon niet
genoeg bekend ; zoo blijven zij onbekend met hetgeen buiten
Frankrijk in de wetenschap onignat, en de vooringenomenheid gaat voort met zich te verleiden.
Naar het

BREGGEN

dit werk, in afwachting van het tweede Deel, vindt men
in dit Tijdschrift, N'. X. Aug. 1839. bl. 418 en volg.
(*) De Vertalar heeft dit gebrek hier en daar trachten
to verhelpen. Ilij had daarbij nog kunnen voegen de werken
van RECKER en LESSING, over de geschiedenis der Geneeskunde, bij de vermelding van die van EBLE en FRIEDLaPiDER.
CO Hier en daar heeft de Vertaler er nog den naam van
cenen vaderlandsehe Ontleedkundige, bijgevoegd. — Maar
wordt , over het algemeen , r n nu ERIK RUTSCH niet te weiOmdat zijn eerste kabinet geheel te niet is
nig
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echtcr op cone nicer dadelijke nasporing van de bewerktui.s
ging aankomt, daar is de Schrijver geheel te huis in hetgeen de Zicktekundige Ontleedkunde in de laatste tijden
heeft uitgewerkt Men mist nogtans de namen van enkele
Ontleedkunciigen, die voor de Ziektekunde zeer werkzaam
zijn gewecst , onder anderen JAMES HOPE, BRIGHT, ROBERT HOOPER en die van anderen, zoowel in Duitschland
als Nederland. Over het geheel bevat deze Verhandeling
veel, dat wetenswaardig is. De stijl is vloeijend, en heeft
ook bij de vertaling nict verloren. (*) De Vertaler hceft
bier en daar, gelijk hij zelf opgeeft , het stuk bekort, en
ook de orde eenigzins veranderd , door afzondcrlijke, zoogenoemde jlrticles van den Schrijver zamen te voegen,
waardoor de verdeeling der vertaling en het opschrift der
Hoofdstukken van het oorspronkelijke verschilt. Desgelijks
heeft de Vertaler het eerste Hoofdstuk van het oorspronkclijke met zijne inleiding zamengesmolten, waardoor men
het eigenlijke opschrift van het eerste gedeelte der Verhandeling mist, en dit bij het tweede eenigzins afsteekt ,
waarboven men leest: »Oplossing van de drie Vraagstuk» ken der ontleedkundige ziektekunde, en hunne toepassing
» op de kennis der ziekten."
In het eerste gedeelte der Verhandeling heeft de Schrijver zich ten doel gesteld eenige wetten te ontvouwen, Welke de Ontleedkundige Ziektekunde in hare geschiedkundige en wijsgeerige ontwikkeling gevolgd is. Zij zijn de
volgende: 1°. Hare kiem bestond bij het ontstaan der Geneeskunst , even als dit het geval was met al de andere
bestanddeelen der Genceskunst. 2°. Zij vertegenwoordigt
gegaan, en door zorgeloosheid zijne tweede verzameling zoo
verspreid is geraakt, dat er naauwelijks een praeparaat meer
over is, zijn deszelfs verdiensten omtrent de Ontleedkuncle
daardOor minder geworden?
( 3 ) Aanmerking zoude kunnen gemaakt worden op de
vertaling van phases door tijdstippen, op bl. 44. Ili. /02 is
cliniquernent niet vertaald geworden, terwijl de zin zulks
toch medebrengt. Maar wij willen niet bij kieinigheden
blijven stilstaan.
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in de Gcschiedenis der Genceskunst de inwendige , weldoordachte en logisChe ontwikkeling der wetenschap. 3°.
Zij heeft in de veranderingen , welke zij ondergaan heeft,
de vormen aangenomen van de stelsels , die achtervolgens
in de wetenschap de bovenhand gehad hebben. 4°. Zij
heeft in iedere harer stelselmatige hervormingen cenen vermogenden invloed gehad op de andere takken der Geneeskunst en den voortgang van derzelver ontwikkeling bevorderd. 5°. Zij is ten laatste geeindigd met haar beginsel
to buiten te gaan en zich tot een uitsluitend stelsel te vormen. — Na deze vijf punten ontwikkeld te hebben, gaat
de Schrijver tot het toepasselijk gedeelte zijner Verhandeling over, en bchandelt hij : 1°. Het vraagstuk van de
organische verandering ; 2°. spreekt hij over de betrekkingen der verandering tot de verschijnselen , of het vraagstuk
van de Semiotic a , , en c;. . over de vraagstukken der oor.
zaken , of der Diatheses. In een vierde Hoofdstuk volgt
Gene beschouwing van het vraagstuk der organische verandoting , uit het oogpunt van de genezingsleer. In een
vijfde volgen als ter voltooijing , bij eon algemeen overzigt » Laatste algemeene beschouwingen over de betrek» kingen van do veranderingen , de verschijnselen en de
» oorzaken, uit het oogpunt der genezingsleer en der ge,uneeskundige practijk." Met een kort , maar doeltreffend
woord besluit de Schrijver doze in vele opzigten belangvijke Verhandeling.
Wij zullen het hierbij laten berusten. De Verhandeling
zelve is Loch voor geen uittreksel vatbaar, en zij verdient
ook in haar geheel gelezen to worden. Het is vooral de
gcmatigde toon, waarin zij geschreven is, waardoor zij
zich ook zcer onderscheidt van de Verhandeling van den
Heer SAUCEROTTE, welke met haar naar den prijs gedongen heeft. Men zal hier veel vinden, hetwelk overwaardig is om geweten to worden; men zal het stuk over
het geheel nict onvoldaan uit de handen leggen , wanneer
men ook hier en daar , gelijk wij reeds hebben aangemerkt , iets meer gewenscht had. Mogt door deze poging
van den Hooglceraar VAN DER BREGGEN de beoefening
BOEKBESCH. 1841. ND. 4.
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der Ontleedkundige Ziektekunde meer opgewekt worden
Het wordt toch steeds meet en meet duidelijk , dat, om de
verschijnselen des levens wel to leeren kennen , men bij
den dood als ter schole moet gaan ; en het is ecrst op het
grondgebied des doods, dat onze kennis der behandeling
van de levende bewerktuiging behoorlijk gelouterd wordt.

Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de Geschiedcnis
der Vaderlandsche Hervorinde Kerk, sedert het jaar
1572, door G. D. J. SCHOTEL. 2de-5de *levering.
Te Dordrecht, bij van Houtrijve en Bredius. 1839, 40.
In gr. 8vo. Van bd. 67-542. f 4 - 20.

M et genocgen Zion wij hier de voortzetting van een work,
welks aanvang en strekking wij in ons Tijdschrift voor
1839, N°. IV, bl. 153-156, loffelijk aangekondigd hebben. De Schrijver,, die de eerste Aflevering met do vestiging der Hervorniing in zijne Vaderstad geeindigd heeft,
gaat nu in de vier. volgende, waarmede het eerste Deel gesloten wordt, voort met voornamelijk levensberigten mode
to deelen van de Predikanten , die aldaar, van lien tijd af,
de gezuiverde leer verkondigd hebben, van JOHANNES
1APPIUS , in 1572, tot JOHANNES DIBBETZ, overleden
in 1706. — Doze hier en daar wel wat dorre lectuur
wordt gepast en nuttig afgewisseld door cone beschrijving
van de godsdienstige gesteldheid van Dordrecht in het
laatst der 16de en begin der 17de Eeuw, bl. 163-177,
en vervolgens wederom van dezelve in het midden en chide
der 17de Eeuw , bl. 337-363. — Achter' alles volgen
nog cenige Atanteekeningen, behelzende bijvoegsels en verbeteringen op verschillende plaatsen van het eerste Deel ,
en eindelijk cone plaat met de fac-similes der naamteekeningen van de in hetzelvc vermelde Dordschc Predikanten. — Het gehcele work is rijkelijk voorzien met cone
menigte van onderaan geplaatste aanteekeningen , die de
Schrijver met milde, Ref. had haast gezegd met overdadige
hand uitstrooit , tot opheldering , bevestiging of uitbreiding
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van het in den tekst gezegde , of tot vermelding van hiszonderheclen , die daar geen plaats konden vinden , of tot
aanhaling van vele en velerlei schriften , waarin iets , dat
tot het behandelde onderwerp in eenige betrekking staat ,
gevonden wordt: men bewondert 's Mans uitgebreide letterkundige kennis to dezen aanzien , zoo, wel als deszelfs
vlijt en geduld in het verzainelen van allcs , wat hiertoe
Voor een verder versiag of uittreksel is een
behoort.
werk van dozen aard niet vatbaar. Onder zoo vele
Dordsche kerkelijke Mannen van de l6de en l7de Eeuw
zullen ook wel, gelijk ten alien tijde met verschillende
wijzigingen , Dii minorum gentium geweest zijn: misschien
zou dus Ref. onder dezelve eene keus gedaan , en alleen
de voornaamste en beiangrijkste Helden , door eene meer
uitvoerige en karakteristieke beschrijving , kenbaar gemaakt , en de overigen , home] in hunne tijdsorde , slechts
met een kort woord vermeld hebben: misschicn ..... :
doch ieder heeft zijne eigene wijze van zijnen letterkundigen kost kiaar to maken , ieder zijn' eigen schotel of
Schaal , om dien op to disschen ; en hierover wil Referent
thans geen Criticus zijn. Dit alleen wil hij in het algemeen
opmerken , dat vroegere oudheid— en letterkundige nasporingen en mededeelingen wel eens geleid hebben, om aan
alle , zelfs aan de minst beduidende voorwerpen en bijzonderheden een groot gewigt te hechten , en daaraan eenen
tijd te doen besteden , die de moeite inderdaad niet beloonde : doze ondervinding der verledene lijden wenscht
hij , dat de Geleerden van den tegenwoordigen tijd , in welk
vak ook, zich ten nutte zullen maken , opdat zij voor
zichzelven altijd met een waar en duurzaam vergenoegen
op hunnen arbeid mogen terugzien , en voor tijdgenoot en
nakomeling de wetenschap waarlijk bevorderen ; want in
dozen zin blijft het tech altijd waar : Nisi utile est, quod
facimus , stulta est gloria.
Aanteek,eningen op de Nederlandsche Burgerliike Wetgeving
tot Ilandleiding bij de studio en toepassiny der Wetten:
L2
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Door G. PLIESTER. Notaris to Zevenaar. Te Arnhem,,
bfj I. A. Nijhoff. 1840. in gr. 8vo. VIII en 105 id.
f 1 - 25.
Specimen juris gentium et publici, de navium detentione,
quae vulgo dicitur Embargo, quod.... ad publicam disceptationem proponit F. F. ICARSEBOOM, Jur. Inn Cand.,
ad diem 25 Junii 1840. Amstelodami , apud J. D. Sijbrandi. 1840. 8vo. maj. XIV et 124 p.
Specimen juris nautici inaugurale, de navium detentione,
quae vulgo dicitur Embargo, quod .... pro gradu doctoratus, summisque in jure Romano et hodierno honoribus
ac privilegiis in Academia Lugduno-Batava, rite et legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit
F. F. KARSEBOOP1, ad diem 4 Julii 1840. Amstelodami,
apud C. A. Spin. 1840. 8vo. maj, X et 142 pag.
-Van deze drie regtsgeleerde geschriften kan in het algemeen niet anders dan loffe/ijke melding worden gemaakt.
Zeer belangrijk. en oordeelkundig zijn de aanteekeningen op
de Nederlandsehe Burgerlijke Wetgeving, door den Notaris
PLIESTER, te Zevenaar. In zijn Voorberigt geeft de Schrijver verslag van de grondregelen, welke hij, in navolging
van no NAT, bij de uitlegging der wetten gevolgd is. Zeker
%al men in onze nieuwe Wetgeving, al ware het slechts
de wetten met elkander in overeenstemming te brengen, nog
al dikwerf tot deze en soortgelijke wijze van uitlegging de
toevlugt moeten nemen; maar men bedenke toch altijd, dat,
al is eene wet verkeerd, noch Regter noch uitlegger bevoegd is, er eenen zin aan te geven, die er niet in ligt.
DortAT verheft den Regter, bij zulk eene vrijheid van uitleggen, bijna tot Wetgever, in plaats van hem slechts, gelijk hij verpligt is, de wetten to laten toepassen. In een
naschrift achter het Voorberigt verklaart de Schrijver, dat
hem het werk van den Heer DE MARTINI eerst ter hand is
gekomen toen het zijne reeds afgewerkt was, zoodat de overeenkomst hier en daar toevallig is, en voorts de zeer
eenloopende wijze van beschouwing aan zijn kleiner werkje
eene plaats naast het grootere van DE MARTINI verschaffen
kan. Doch niet alleen van dien Beer verschilt onze Schrijver nu en dan in zijne opvattingen. Men ontmeet ook wel
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verschil met zijnen ambtgenoot M ABE. Laatstgernelde leers'
b. v. , bl. 203 van het tweede deel zijrts Handboeks voor Notarissen, dat de sehatters, bij eene boedelbesehrijving, indien er geene ontzegeling pleats heeft, en dus de Kantonregter niet daarvoor, juist bij het opmaken en sluiten van
het hoofd van den Inventaris, toevallig tegenwoordig is,
zoodat hij de deskundigen, v6Or zij waardèren, derhalve toen
den Eed heeft ,pfgenomen, dan toch moeten beeedigd worden, doch door den IVotaris. MAKE beweert dit in navolging van PIGEAun. (T. II. pag. 665. 4de Ed.) Maar PLIESTER houdt vol, bl. 84, dat het afnemen van den Eed in
het algemeen tot de Regtsmagt behoort, en dus andere ambtenareir, gelijk de Notarissen, alleen dan bevoegd zijn eenen
eed te doen afleggen, als de wet hun zulks uitdrukkelijk op-.
draagt, gelijk met betrekking tot hem, die tot den tijd der
inventarisatie in het bezit der goederen geweest is. Wij
zouden het altijd voor de Notarissen voorzigtiger aehten, in
dezen het gevoelen van Pt z ESTER te volgen, dear de be&diging der schatters door den Kantonregter gedaan, buiten
twijfel geldig is. Echter is er pen' gevaar in, waar de Inventarisatie geheel onverpligt is, of althans alle partijen meerderjarig zijn. Doch in zulke omstandigheden is geheel de
beeediging overtollig. De wet vordert haar niet. — Bij bl. 1
en 2 op Art. 2 der algem. bepal. van wetgeving viel ons in, of
men, voor tijdstip der algemeene bekendheid van Provinciale en
Stedelijke Reglementen, niet bij analogic zou kunnen vorderen eenen termijn, na de plaatsing in een Provinciaal biad
of in eene Stadscourant? Bl. 9 is Art. 182 van het Burg.
wel behandeld, maar het staat terzijde niet aangeteekend ; ook wordt er niets gezegd van de voortduring der
gemeensehap wel ten voordeele, maar nooit ten nadeele der
minderjarigen. Bet is ons zoo duidelijk niet, dat de Notaris,
gelijk de Beer PLIESTER leert bl. 48, op Art. 979. B. W.,
zonder daardoor de wet op het zegel to overtreden, de Acte
van Bewaargeving kan sehrijven aan den voet van een hem
open overhandigd olographieseh Testament, hetwelk op een
ongezegeld stuk papier door den rrflater geschreven is. Daarentegen lezen wij in Art. 979 niet, hetgeen, naar het derde
lid der aanteekening, den Notaris als pligt wordt opgelegd ;
en naar ons inzien zal de Notaris best doen, in de Acte van
Bewaargeving to melden, dat de Erflater op den omslag van
bet stuk , hetwelk hij zegt zijnen uitersten Nvil to bevatten
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de verklaring daaromtrent in tegenwoordigheid van de getuigen en hem Notaris geschreven heeft ; terwijl dan uit de
onderteekening der Acte van Bewaargeving de waarheid dier
vermelding bewezen wordt. Zoo komt er meer voor, waarover men met den Schrijver verschillen Lan. Zijn arbeid
strekke dus tot bevordering van vergelijkend onderzoek en
tot nadere toetsing van eigene meeningen.
En thans overgaande tot de Latijnsehe Verhandelingen van
den Heer EARSEB oox , merken wij vooreerst op, dat die over
het Embargo, uit het eogpunt van het Volken- en Staatsregt, vo/gens het vermelde, bl. IX en X der Voorrede, naar
oude, herlevende gewoonte op het Amsterdamsche Athenaeum, een geheel onverpligt opgesteld en uit verkiezing
openbaar verdedigd geschrift is; dat de Heer KARSEB 00 DI,
op aandrang van zijnen hooggesehatten Leermeester, Prof.
DEN Tgx , tot die uitgaaf en verdediging besloten heeft, alzoo zijne Dissertatie, over het Embargo in het algemeen,
uitgebreid genoeg was, OM het gedeelte over het Volken- en
Staatsregt, afzonderlijk, te Amsterdam, en het tweede deel,
over het Embargo naar het Handelsregt, daarna, bij zijne
bevordering tot Doctor in de beide Regten, te Leiden te verdedigen; gelijk dan ook, zoo wij meenen, met alien lof geschied is. De Verhandeling, tot het Volken- en Staatsregt
betrekkelijk, begint al dadelijk met ecu onderzoek van onderseheidene definitien van het Embargo. Na de onjuistheid
der meeste tot dusver gegevene bepalingen te hebben aangetoond, Levert de Sehrijver de voigende definitie: * Het Em=bargo is eene daad van het Staatsbestuur, waardoor, onverwacht, of sommige duidelijk aangewezene, Of alle sehe* pen, die in doze of gene of in alle havens van deszelfs
* grondgehied of bij de kusten daarvan zieh ophouden, uit
* bedoeld lieu voor den Staat en zonder eenig bijkomend voornemen van toeeigenitig, gedurende eenigen tijd worden aangehouden en bet wegvaren er van geweigerd wordt, tot dat
* deswege antlers zal zijn hepaald." Bit is zeker eene wel
uitvoerige, maar loch met veel juistheid den waren aard van
bet Embargo omschrijvende definitie. Uitmuntend is het betong van het onwettige van het Embargo, op de Nederlandsebe schepen in 1832 door bet Opperbestuur van Grootbrittanje gelegd (bl. 28-30, vergeleken met bl. 23-27.) Imniers, naar de op dat punt in Engeland bestaande wetgeing , Lon bij cenvondig Beshlit van den Koning in Rade, in
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vollen vrede met ons land, dat Embargo niet worden bevolen, en zelfs, al wilde men aannemen , dat Nederland toen
met Grootbrittanje in oorlog was, dan zou nog dat Embargo
terstond moeten zijn opgeheven, toen het bleek, dat Britsche
schepen en goederen bij ons geen gevaar liepen. De Schrijver beschouwt en beoordeelt wijders de verschillende soorten
van het van staatswege op schepen en vaartuigen gelegd wordend beslag, naar de algemeen geldende beginselen van het
Volken- en Staatsregt. Dock, wat nu ook in dezen het regt
der liegeringen zijn moge, en het zij een gelegd Embargo
bilbjk zij of niet, welke zijn in zulk geval de regten en pligten van zeekapiteinen en schippers, reeders en assuradeurs?
welke questien van het handelsregt kunnen er uit rijzen ?
Tot beantwoording van soortgelijke vragen strekt de Akademisehe Yerhandeling, die oorspronkelijk het tweede deel van
geheel het .geschrift zou hebben uitgemaakt. Ook hier wordt
weder de zaak van alle zijden,.in alle gevolgen en verwikkelingen beschouwd. Men ziet ook hier, hoe moeijelijk zich
het hedendaagsche llegt in het Latijn laat behandelen: want,
schoon men zich met geene andere benamingen verstaanbaar
son kunnen uitdrukken, en wij dus to dien opzigte den
Schrijver niet berispen, welk zonderling Latijn zijn toch de
woorden bodemeria, avaria grossa en dergelijke? Zij staan
gelijk met tribunal primae instantiae, arrestum civile, curia
cassationis, judex cantonnalis enz. Maar SCIENTIAAUM commodum, bI. VIII der praefatio van het Spec. jur.
inaug., is geen kunstwoord, en toch geen goed Latijn.
Waarom niet dectrinae commodurn? Eenige schijnbare taaliouten hier en daar zullen denkelijk drukfeilen wezen. —
Wat het zakelijke van den inhoud betreft, behooren beide
Verhandelingen zeker onder de Akademische of daarmede
overeenkomende proefschriften van blijvende waarde.
Over de aloude Vrijheid van Handel en Nijverheid in Nederland. Door Mr. D. Te Deventer, bij M. Ballot. 1840.
In gr. Ovo. X en 319 bl. f 3 - 50.
'Wet dit werk kunnen wij op verre na zoo hoog niet loopen,
als onlangs in eene , zoo het heet, voorloopige aankondiging,
in het Letterlievend Maandschrift, geschied is.
lIct geschrift hceft, ja, in zoo ver verdienste, als het cen
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overzigt geeft van de maatregelen, welke onze voorouclers,
in het belang van handel en nijverheid, van tijd tot tijd
noodig hebben geoordeeld. Intusschen is al het daarorntrent
medegedeelde grootendeels ook van elders bekend ; men zie
onder anderen het werk van den Heer A. ELINK tarn, j//.:
De Belastingen, vooral die van den Handel, in verband
beschoutcd met het algemeen Volksbelang. 1828. In gezegde
werk van den Heer STEAK ziet men, niet slechts door redeneringen, maar door welbewezen opgaaf van het gebeurde,
uiteengezet, hoe weinig beschermende wetsbepalingen (gelijk
men veTbodswetten wel Bens noemt) het heilzaam doel bereiken, hetwelk men zich voorstelt, en hoe veel zij daaren-tegen den handel regtstreeks, en in de gevolgen ook de nijverheid drukken. Er is, over het voordeelige, regtvaardige
en noodzakelijke der handelsvrijheid, door zoo vele beroemde mannen reeds zoo veel geschreven, dat wij daarover niet
Bens zullen uitweiden, maar liever het werk zelve zullen
doorloopen, en bier en daar eenige aanmerkingen ons zullen
veroorloven.
Hoofdstuk I behandelt de maatregelen tot behoud van den
Staat, en de beseherming van de algemeene belangen der
ingezetenen tegen de strijdige bijzondere belangen van de
verschillende takken van nijverheid en van bijzondere personen. Maar hetgeen daar vooral ter sprake wordt gebragt,
komt minder bij het onderwerp te pas. Immers er wordt
hier hoofdzakelijk betoogd, dat men van ouds of te regt alien
zoodanigen handel met den vijand verboden heeft, als strekken kon, om hem tegen onzen Staat te versterken ; dat in
oorlogstijd wapening ter zee een onmisbare maatregel van
beseherming is, enz. ; dat men ook gezondheidsmaatregelen
nemen mag, opdat de pest niet met koopwaren wordt ingebragt , en dergelijke. Doch daarover kan ter goeder trouw
geen versehil zijn. Alle verbodswetten zijn nadeelig voor
bandel en nijverheid; maar de ondergang van het Vaderland
is het grootste nadeel. Dat men dus, in oorlogstijd, eenige
handelsvoordeelen moet opofferen ten beste van het algemeen, doet niets tot betoog van hetgeen de Schrijver zich
eigenlijk schijnt te hebben voorgesteid , dat het namelijk voor
de nijverheid van belang is, den handel gedeelte]ijk aan banden te' leggen. De volgende lioofdstukken zijn meer ter zake.
Zoo vindt men b. v. Hoofdstuk II: maatregelen tot het bebond van alle takken van nijverheid, en bescherming van
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derzelver belangen tegen de strijdige bijzondere belangen vain
die takken onderling, en van de bijzondere personen, welke
daarin een bestaan zoeltten. Hoofdstuk III: maatregelen,
strekkende voornamelijk in het belang der ingezetenen zelve,
als zcodanig en niet als neringdoende beschouwd; en Hoofdstuk IV : de uitvoering dier verordeningen en het algemeen
gevoelen er over, na het jaar 1794. Het Vde Hoofdstuk
treedt onder anderen in eene navorsching der oorzaken van
den hedendaagschen strijd over vrijheid van handel, waarbij
de Schrijver de hedendaagsche wanbegrippen over vrijheid
van handel, gelijk hij het tegenwoordig heerschende gevoelen noemt, tracht te wederleggen. Eindelijk komt er een
Besluit, waarbij wel het verbodsstelsel niet onbepaald wordt
voorgestaan, maar toeh het laisser faire aan meer beperkingen
wordt onderworpen, dan den handelstand aangenaam zijn
zal. Wij geven het toe: eenige begrenzing der vrijheid kan
ook in den handel noodig zijn. Het rondreizen van allerlei
vreemde kooplieden met menigte artikelen, ten einde die to
verkoopen in het Mein, is b. v. iets, hetwelk in bet belang
der gezetene winkeliers wel meer mogt worden belemmerd.
Hoch dit is dan ook de eigenlijke handel niet, die de steunpilaar van onzen Staat is. Maar wat baton b. v. verbodswetten tegen in- of uitvoer van granen? Wanneer is de
landbouw ooit wezenlijk en blijvend ondersteund door de belemmering, den graanhandelaar veroorzaakt ? Men vergelijke over al die wetten, plakkaten en verordeningen, door
den Schrijver aangehaald, het reeds hiervoren vermelde werk
van den Heer STERK j en wij vleijen ons, dat de lezer, na
die vergelijking, minder met het stelsel van beseherming,
en meer met dat der vrijheid van handel en nijverheid zat
zal ingenomen zijn, dan Mr. II.
Brie opmerkingen mogen ons verslag besluiten.
Vooreerst: Het is iets anders, te erkennen, dat niet alle
belastingen op handel en nijverheid kunnen gemist worden,
en dezelve alzoo als een noodzakelijk bread in het belang
der schatkist toe to laten: want in dat geval maakt men
die belastingen zoo min drukkend als mogelijk is, en schaft
haar grootendeels af, zoo ras er kans toe bestaat. En het is
iets anders, die belastingen, als noodig tot beseherming van
handel en nijverheid, to eerbiedigen ; in Welk geval die lasten zonden rnoeten worden behouden, al kon de schatkist
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die inkomsten missen. Die laatste besehouwing nu sehijnt
strijdig met eene welbegrepen Staatshuishoudkunde.
Ten tweede: Toen onze voorouders den handel van Europa in hunne magt hadden, konden zij al ligt verbodswetten
uitvaardigen ten voordeele der 1Vederlanders , doch ten nadeele der vreemdelingen. Maar, in den tegenwoordigen ttjd,
kunnen wij den vreemdeling geen handelsnadeel door zoogenaamde beschermende wetten berokkenen, zonder zelven een
gelijk of nog grooter nadeel te ondervinden. In enkele ge-vallen kan, als maatregel van represaille , eene verbodswet
nattig zijn; doch dit is dan inderdaad een toestand van oorlog , waarbij wederzijdsche partijen elkander benadeelen,
zonder dat eene der beide partijen er beter bij vaart, dan
wanneer de handel van wederzijden vrij ware geweest.
iieen! het is een dwangmiddel, dat, wederzijds volgehonden, eindelijk beide partijen, ten voordeele van andere
, in het verderf stort.
Ten derde: Onze voorouders zijn niet ten gevolge, maar
gedeeltelijk in weerwil hunner staatsinrigting en wetgeving,
groot geworden. Wij mogen hen in alles diet navolgen : wij
zonclen bet ons spoedig beklagen.
ons

De Germ#Eansche en .11Toordsche Monumenten van het Museum
te Leyden, kort beschreven door L. J. F. JANSSEN, Conservator bij het Museum van Oudheden te Leyden. To
Leyden, lyij S. en J. Luchtmans. 2840. In gr. 8vo. 70 bl.
f 1 - 30.

P e ijverige en kundige Conservator van het Leydsche Museum hceft door deze korte beschrijving der Germaansche
cn Scandinarische oudheden, in hetzelve aanwezig, aan alle
beminnaars der Noordsche en Duitsche Archeologie eene
groote dienst bewezen. Die beschrijving is naauwkeurig ;
men vindt den aard, de grootte, de afkomst van ieder
voorwcrp opgegeven, alsmede de namen der personen, door
wie sommige dier overblijfselen aan het Museum zijn toegekomen ; terwij/ de vorm en gedaante door de bijgevoegde
afbceldingen upgehelderd wordt. Eene lezenswaardige Voorredo client ter inleiding van deze beschrijving, die van cenen
bladwijzer en uitvocrige ophcldering der platen gevolgd is;
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zoodat de bezeekers van dit gedeelte van het oudheidkundig Museum te Leyden niets meer noodig hebben, om volledig van hetgeen bier voorhanden is te worden ingelieht.
Wij kunnen van eenen arbeid als deze niets meer dan bloote
aankondigers zijn, en het strekt ons tot genoegen, hier bij
dit werkje aan al diegenen, die belang stellen in den Noordschen tak der Archeologie, met nadruk ruimschoots te kunnen aanbevelen.
Geslachttafel der Koningen van Europa van 1500-1840,
en Overzigt der Staten regerende Vorsten en Staatsvormen
(in) 1840. Door Mr. G. DORN SEIFFEN , Bidder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw. Te Breda, bij Broese
en Comp. 1840. In gr. 8vo. 64 bl. f :
een kort berigt aan den lezer zegt de Hear DORN SEi Fdat voor de nieuwe gesehiedenis der volken van Europa die der regeerders zelve hoogstgewigtige bijdragen tot
de juiste beoordeeling der gebeurtenissen oplevert, en het
daarom dikwijls noodzakelijk is, de betrekkingen der Vorsten tot elkander te kennen. Hij werd daarom aangezet, om
de huwelijksbetrekkingen der Koningen van Europa bijeen
te brengen en, As eene bijdrage tot zijn Handboek der
nieuwe Geschiedenis, in het licht te geven; waartoe, zoo
als hij te regt aanmerkt, meer naauwgezetheid en geduld,
dan wel eigenlijke studie, moest worden aangewend. Na
de redenen opgegeven te hebben, waarom hij zich alleen
tot de Koningen heeft bepaald, en hier het overzigt der
Staten regerende Vorsten en Regeringsvorinen, als te klein
om afzonderlijk te worden uitgegeven, te hebben bijgevoegd, helooft hij binnen kort het gelijktfidige overzigt der
Wereldgebeurtenissen in het licht te zenden, waarmede de
taak, die lib zich hij het bewerken der algemeene Gesehiedenis had opgelegd, zal zijn afgewerkt. Wij kunnen nict
dan den Heere DORN SEIFFEN dankbaar zijn voor de moeite,
die hij voorzeker aan den droogen en onaangenamen arbeid
tot de vervaardiging van dien uitvoerigen en volledigen Geslaehttafel besteed heeft, die den hcoefenaar der nieuwe
Geschiedenis het nazien en opzoeken zoo zeer bespaart, en
kunnen dus dit werkje cart alle beminnaars der Geschiedenis en Genealogic, at zijn zij Been bezitters van de AlgeFEN,
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meene Geschiedenis van den verdienstelijken Schrijver, tern
sterkste aanbevelen, omdat zij bier bijeenvinden hetgeen to
voren overal verspreid was. — Voor eene eigenlijke beoordeeling is het minder geschikt, en het zoude ook van
eenen Recensent niet te vergen zijn, om alle data aan een
nieuw onderzoek te onderwerpen. Wij vertrouwen op de
naauwkeurigheid en juistheid van eenen Schrijver, die in
het y ak van Geschiedenis in ons Vaderland niet zonder roem
bekend is.
Vijfentwintig jaren, een Lied in 1840, door Mr. ISAAC DA
COSTA; voorgelezen in de openbare vergadering van de
tweede klasse des Koninklijk- Nederlandschen-Instituuts
van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten,
op den 16 Nov. van dat jaar. Te Amsterdam, bij D.
Groebe. 1840. ln gr. Bro. 36 bl. f : - 60.

J aren tang zijn er verloopen, zonder dat de Meer DA

COSTA

ons eenige proeve van belong gegeven heeft, dat het heerlijke dichtertalent, hem gesehonken, door hem nog werd
gebruikt. Enkele kleinere stukjes, door toon en strekking
weinig geschikt om de algemeene belangstelling op te wekken, bewezen van tijd tot tijd, dat hij de Her niet geheel
aan de wilgen had gebangen ; maar de klagt werd dikwijls
en algerneen aangeheven, dat hij, de waardige kweekeling
van onzen grooten BILDERDIJK, zoo weinig van zich
hooren.
Groot was dan ook de verwachting, toen men vernam,
dat DA COSTA, bij eene openbare zitting van de tweede klasse
des Koninklijken Instituuts, een dichtstuk zou voordragen.
Toen de voordragt had plants gehad, ging daarvan een niet
minder groote roep uit. Rec., Wien het, bij zijne yerwijdering nit de hoofdstad, niet gebeuren mogt den Dichter
zelven te hooren, vernam toch al spoedig de bewondering
en geestdrift, Welke het dichtstuk van DA COSTA had opgewekt. Men erkende gaarne het vreemde van zijne wijze van
voordragt; maar bet was de rates, niet de zoon van het
koude Noorden, maar die van het gloeijende Zuiden, die had
gesprok en.
Hot Lied in 1840 zict nu het Licht, en ieder, die belong
stelt in onze vaderlandsehe poezij, kan zelf oordeelen. En
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is nn de verwachting vervuld of bedrogen ? Bij Rec. meer
dan vervuld. Hij behoeft bet niet te ontvcinzen, dat hij in
langen tijd geen dichtstuk gelezen heeft, dat hem zoo zeer
heeft weggesleept, dat hem zoozeer den indruk gaf van
waarachtig bezielde taal te zijn. Hij heeft veel van onze
tegenwoordige Dichters der mode gelezen ; maar bij geen
hunner (ondanks hunne eigene, dikwijls genoeg herhaalde
verklaring) kwam de overtuiging daarvan bij hem zoo levendig , als hier. Hen benijdde hij hun talent of hunne kunst
Diet ; hier kwam de wensch bij hem op, dat hij van DA
COST /Cs gave iets bezitten mogt.
Bij eene herhaalde lezing werd die indruk niet verzwakt.
Rec. kan zich met de gevoelens, hier en daar uitgedrukt ,
in het geheel niet vereenigen. Het hoofddenkbeeld zelve ,
waarop het geheele stuk uittoopt, de regering van c HR I sTVS op eene gelouterde aarde, eene soort van duizendjarig
rijk, behoort onder die begrippen, welke der partij van
DA COSTA eigen zijn, maar die niet overal weerklank zullen vinden. In de aanteekeningen in het algemeen wordt
veel gevonden, wat geheel in den geest van bovengenoemde
partij is, gelijk die genoegzaam gekend worth uit de 1Vederlandsche Stem men. Zal Rec. daarop aanmerkingen maken? Wat zou het baton ? Ilij laat het liever voor hetgene het is, en wil alleen het dichtstuk zelve uit het oogpunt der poezij beschouwen.
De conceptie van het stuk is gelnkkig. Er zijn vijfentwintig jaren verloopen, sedert den tijd, toen de Dichter
aanving de hand aan de either te slaan,
en eenige der merkwaardigste punten uit de geschiedenis
dier jaren stellen zich nu bij de herinnering voor zijnen
geest, en leveren hem de stoffe der dichterlijke beschouwing. In eenen bezielden voorzang verwondert de Dichter
zelf zich, dat na zoo vele jaren de dichtgeest weder in hem
ontwaakt. De aanvang herinnerde voorzeker elken lezer den
aanvang van den heerlijken Duinzang van Prof. D. J. VAN
LEN NEP geplaatst in het eerste stuk des zevenden deels van
het Magazijn, verzameld door N. G. VAN KAMPEN , (*) waar
(*) Rec. kan den wenseh niet onderdrukken, dat
Hoogl. VAN LENNEP zijne verspreide gediehten tot eenen bundel verzamcic. Vele zijner stukken behooren ender de ju-
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de Dichter met hetzelfde denkbeeld, met dezelfde woorden,
schoon met eene andere beeldspraak, begint.. Reeds in dien
voorzang zijn heerlijke stukken. Als onwillekeurig voelt men
zich bij de lezing medegesleept, en het is alsof iets van dat
gevoel, dat den Dichter bezielde, toen
de Her, die sints lang niet meer ruischte,
Die sints lang tot geen harten in dichtmuzijk sprak,
Weer op eens van verrukking en hemellust bruischte
En in stroomende galmen het stilzwijgen brak,
in de horst van den lezer wordt overgestort. Hoe gelukkig
zijn de coupletten, waarin DA co sr A de wisselingen schildert, welke de harp van zijn' stam heeft gekend!
Heeft ze in glansrijker eeuw niet die hymnen doen rijzen,
Waar de Dochter van Sion bij opsprong in lof ?
Waar nog heden de Volken haar Koning in prijzen,
Schoon Jeruzalems kroon ligt gedoken in 't stof?
En Jeruzalem viel! en, EUphraat ! aan uw boorden
Fling het speeltuig ontsnaard in de wilgen verward!
Werd van daar ook niet nog in vermogende akkoorden
Prophecy en vertroosting gebracht tot het hart ?
En nog later zong Juda, daar 't, balling, zijn staf voert,
Of het waar' met een zweem van den vroegeren zwier,
Waar de Tang langs Lisboa zijn goudkorrels afvoert,
Waar zich Cordua baadt in den Guadalquivir !
Na den schoonen voorzang, gnat de Dichter tot het eigenlijke
onderwerp van zijn still( over, en besehouwt de' merkwaardigste voorvallen nit de laatste vijfentwintig jaren. In 1815
de slag van li'ateiloo en de vernietiging der Fransche heersehappij ; in 1817 het eeuwfeest der hervorming; in 1820
de revolutionaire bewegingen in het zuiden van Europa, en
in het vclgende jaar de dood van NAPOLEON; in 1823 het
eeuwfeest der hockdrukkunst; in 1830 de bekende gebeurtenissen in Frankrffic en ons vaderland. , die voor ons eerst
weelen onzer letterkunde, en Leven in de gedaehtenis van
het tegenwoordig gcslacht. Hunne verstrooijing zal ze voor
de nakomelingschap doen verloren pan. Dat moge de Bichter door eerie tijdige verzarneling verhoeden
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na tien jaren tot eenc heslissing kwamen ; de in 25 jaren
gemaakte vorderingen in kunsten en wetensehappen; de nitvindingen, in then tijd gedaan, en de rampzalige invloed
van semmigcn op godsdienstigheid, op geluk en zedelijkheid; de onzekerheid, die de aanstaande komst van NAPOLEON ' S lijk verwekt : dat aides maakt den hoofdinhoud van
het dichtstuk zelve nit, dat door eenen lierzang wordt besloten , waarin op de komst en heerschappij van cn RI ST U s
wordt gewezen, als op het eindperk van woeling, onrust
en ellende.
Rec. kan op deze wijze de belangrijkste punten van dit
uitstekende dichtsfruk aanstippen; maar wat hij niet kan, is
al de schoonheden aanwijzen, die hier worden gevonden. Hij
zou daartoe bijna het geheele vers moeten uitschrijven. Men
vindt hier eenen rijkdom van zaken, eene kracht van voorstelling , eene gelukkige keuze van uitdrukking, eene nitmunteude versificatie, die alle to zamen genomen dit diehtstuk tot eon der voortreffelijksten maken, die in de Jaatste
jaren bij ons het licht hebben gezien. Wie ke p t ook DA
COST A ' S dichttrant nit vroegeren tijd, en ion er aan kunnen
twijfelen, dat zich hier veel vereenigt , wat sieehts zeiden
alzoo vereenigd wordt gevonden i) Men zou geneigd zijn,
om nit de beschouwing schier van ieder jaar eenige regelen
ten voorbeelde to kiezen. Moeijelijk zou reeds de keuze
zijn daar, waar DA COST A over de hervorming spreekt en
LU TITER schildert :
Worstelend in de engte van zijn eel ,
Of zwervend door de stad der Cesars, vraagt bij beide,
Wat B een van beide heeft to geven ! ... En God zeide :
Haar zij licht !" en het licht verrees hem nit dat Woord,
Op Erfurts kloostcrstof heroverd !
of:
Dat Woord word leven in zijn zie/ , wordt in zijn mond
Hervorming! Gij bestondt!
lien overwinnend zwaard.
Nag rijker is de keuze, hij het gewagen van het fcest der
boekdrukkunst en de beschrijving van den zegen en den
vloek der drukpers, wicr vermogen met krachtige taal wordt
aangetcend.
't Was, wat ge ooit sedert werkte,
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0 Drukkunst ! 't was , het bleef , met nooit gekende sterktei
Vermenigvuldiging ! — van licht, van wetensehap,
Van woord, van wil, van macht ! Het was een reuzenstap
Ten hemel — en ter hel.
...... Zie die pers, die in haar jonge kracht
Den dag des Bijbels aan 't verdnisterd menschdom bracht ,
Sints, tegen God in kamp, verharde Zondekweekster,,
Verboden lust- en haat- en oproervlam-ontsteekster !
...... Zie haar legioen romannen
Gezondheid beide en schaamt' van maagdenwangen bannen,
En met haar sluipen in het eenzaam slaapsalet,
En in den droom, of zelfs de naehtwaak op het bed,
Gedachten mengen, die, in 't woelend bloed gevloten,
D'echt verontreinigen, eer dat hij werd gesloten !
Doch Ree. mag zoo niet voortgaan ; hij kan zich evenwel
niet onthouden van de mededeeling der beschrijving van den
stoomwagen.
Zie langs zijn tweelingslijn dien fellen Salamander !
Vuur sist het uit zijn buik , die rammelt over de aard.
Hij voert bevolkingen en legers in zijn staart,
Metalen tenten, die met bliksemende wielen,
Wat stand houdt, waar hij schreeuwt, verplettren en verniel en.
Hij runt, hij vliegt; hij rukt , verwaten en verwoed,
Afgronden in 't gezieht, en bergen te gemoet,
Die wijken, of, doOrboord, een open heirbaan laten.
De steden naadren tot elkander ; Volken, Staten
Doorkruiscn, mengen zich.
Ziedaar enkele proeven, als getuigen, dat Rec. naar waarheid hoogen* Iof aan dit dichtstuk geven mogt. Hij eindigt
met den wensch, dat DA c os T A niet weder zoo lang moge
zwijgen. Het is een heerlijk talent, dat hem toevertrouwd
is. Hij is aan zichzelven, aan het vaderland verpligt, het
niet in de aarde te begraven, maar ,er mede te woekeren.
Niemand zal hem verbieden, het ook tot de uitdrukking zijner bijzondere godsdienstige begrippen te gebruiken. Indien
hij slechts niet in razen en schelden het voorbeeld van zijnen
grooten mecster DILDERDIJK volge, kan niemand hem dat
regt betwisten. Ook zonder met hem in to stemmen, zal
men zijne overtuiging eerbiedigen , zijne geven bewonderen,
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en hem voor derzelver beoefening dank weten, gelijk zeker
alien, die smaak voor poezij bezitten, hem dankbaar zijn
voor het Lied in 1840.

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door A. J. VAN DER AA, onder medewerking van
eenige vaderlandsche Geleerden. Isten Heels 3de en Ode
AIlevering. Te Gorinchem, bij J. Noorduyn. 1839. In
gr. 8vo. 305-420, met nog 17 en 136 bl. f 3 -:
Orphea. Bloemlezing uit de Schatkamer van een' Romandichter. hide Stuk. Te Hoorn, bij de Gebr. Vermande.
1839. In gr. 8vo. 171 bl. f 1 - 50.
De beweging der Aarde, eene bijdrage tot de wiskundige
Aardrijksbeschrijving, door W. L. I VA ND R 1ste Luitenant
der Infanterie. Te 's Hertogenbosch, bij P. Stokvis. 1840.
In gr. 8vo. 42 bl. f : - 50.
De inrigting van het Ileelal. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J. P. REBEL. Te Groningen, bij J. B. Wolters. 1840. In kt. 8vo. 60 bl. f : - 20.

D e twee eerstgenoemde vervolgwerken zijnde, die wij
slechts met een woord behoeven aan te melden, en de twee
anderen kleine stukjes, waarvoor wij niet vele ruimte kunnen afzonderen, voegen wij deze vier stukken bijeen, die
overigens juist zulke naauwe raakpunten (3 en 4 uitgezonderd) niet hebben.
Met het 3de Stuk van het nuttige Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden eindigt de letter A. Het wordt gevolgd van eenige nalezingen en verbeteringen, gelijk ook
van de regterlijke indeeling van alle de artikelen dezer letter. Belangrijke misstellingen hebben wij niet aangetroffen. De 'leer VAN DER AA ontziet dan ook geene moeite,
om ieder artikel voor de uitgave zoo naauwkeurig te bekomen , als immer mogelijk is. Het ontbreke hem ook voor
het vervolg niet aan medewerking! Het 4de Stuk bevat
het algemeen overzigt over het Rijk , zoo wat deszelfs geschiedenis als tegenwoordigen toestand in de onderscheidene
!WET:DESCH. 1841. NO. 4.
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deelen van burgerlijk , militair, kerkelijk bestuur enz. aangaat ; mede zeer naauwkeurig bewerkt, en voorafgegaan
door eene vrij uitvoerige lijst van inteekenaren, aan welker hoofd de namen gevonden worden van Z. M. den Koning en andere leden der vorstelijke familie, benevens eene
opdragt aan de Zonen van onzen Kroonprins. Wij wenschen
op den dully den besten voortgang aan dit uitgebreid maar
nuttig werk, op weiks uitvoering de soort van het papier
onze voornaamste aanmerking is.
Ile Dichter Anonymus, uit het Iste Stuk der Orphea bekend, geeft in dit derde eene dichterlijke overgieting van
CATS dichtstuk : Het Spaansch Heidinnetje. Inderdaad eene
zeer dichterlijke overgieting, die zich door aangename afwisseling van versmaat, hier en daar door geheele omwerking , en, waar het , pas geeft , door zich aan de woorden
van Vader CA TS te houden, allergunstigst aanbeveelt. Bij
het letterlijk overgenomen bekende lied:
Schoon bloemgewas en edel krait,
Van 's hemels dau gevoet ,
is eene niet onbevallige muzijk gevoegd.
.Wie uwer," zegt Anonymus in den aanhef, van mij
een doorloopend berijmd verhaal verwaeht, zal zich bedrogen vinden ; want vOOr de bewerking van het stuk, zeide
ik tot mijzelven: wanneer gij eene gevaarlijke klip wilt vermijden , verhaal dan niet alles in gebonden stijl ; door de
tangdradigheid van c A TS te behouden , en welligt zijne nai1 iteit en zinrijkbeid te verliezen, zou uw verhaal gevaar
loopen van zoo onverdragelijk te worden, dat ieder lezer
het nit verveling of verontwaardiging wegwierp. Er is niets
beters op, dan dat gij de uiterst flaauwe plaatsen in proza
bewerkt, maar niet Lang rekt , en daar nu en dan een paar
naïve regels van c AT S laat invloeijen ; dit, dunkt mij, is de
beste wijze, om het stuk lezers, en vooral lezeressen , te
doen vinden." En zoo is het ook gedaan, ter veraangenaming en bevordering eener onderhoudende afwisseling.
Na eenige algemeene cosinologische aanmerkingen, beschonwt de neer iv A NGR de zes bewegingen der aarde : om
de zon om hare as — van de .ware as om de pool der
ccliptica (tcruggang der nachteveningen) — die der nutatie
— die der rijzing en daling op de ecliptica (door perturba-
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lien) -- en eindelijk de vermeende beweging der aarde met
het gansche zonnestelsel in de rigting, zoo als HERSCHEL
meende, naar [de westelijke knie van] het sterrebeeld Hercules. Ilet een en ander wordt vrij populair ontwikkeld. Het
boekje wordt ontsierd door enkele misstellingen, als: bladz.
21, dat de omtrek der aarde onder den equator 40 millioenen meters is, terwij1 tot grondslag der graadmeting niet de
equator, maar de meridiaan gediend heeft; bladz. 33, waar
de belling, der ecliptica den 1 Januarij 1840 opgegeven wordt
te zijn 23 5 27' 45", 91, terwijl die volgens den Connaissance des Temps is 235 27' 37", 80; bladz. 25, .dat er
meerder massa aanwezig is in het,vlak, dat de aarde volgens den equator doorsnijdt, dan in dat volgens de polen,"
eene goed gemeende, maar onjuiste uitdrukking, omdat in
een vlak geene massa is. Taalfouten, als vloeijbaren, bladz.
25; daar dezen Sinus negatief is, bladz. 35, beduiden minder , daar de Schrijver het beter weet. Wij moedigen hem
gaarne aan, om dergelijke oefening-en voort te zetten met
den ijver, waartoe meerdere tijdruinate in vrede den Heeren
Officieren gelegenheid schenkt.
Het stukje van den bekenden Dichter REBEL kan nit den
aard der zaak slechts oppervlakkig zijn. Behalve : hetwelk
een zeer schoon gezigt moet opleveren, wanneer zij (de manen van Jupiter) soms hij nacht alle te gelijk aan den hemel
staan," — hetgeen nit de onderlinge betrekking dier manen
niet geschieden kan; en de ontdekking van Uranus op den
13 Mei (lees Maart) 1781, hebben wij geene eigenlijke
fouten aangetroffen. Er ligt eene Jean-Pauliaansche tint over
het werkje verspreid, dat daardoor nu en dan min of meer
op den rand van het belagehelijke komt; maar men meet
bedenken, dat het boeksken bestemd is tot een leerboek
voor scholen en hilisgezinnen , om op eene hevattelijke wijze
de groote werken der schepping te leeren kennen. Als eerste aanleiding daartoe is het niet ongeschikt.

De Witkappen ; eon geschiedkundige Roman; door Mrs.
BR A Y. flit het Engelsch. It Deelen. To Groningen,
bij W. van Boekeren. 1840. In gr. 8vo. 765 bl. f 7 - 20.

D e Schrijfster van dit werk heeft zich door vroegere, ook
in onze tail overgebragte. geschiedknndige Romans van eene
M2
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zijde doen kennen, die haar eene vereerende p/aats geeft
dit yak van letterkunde. Hier schildert zij den opstand der
Gentenaars onder aanvoering van PHILIPS VAN ARTEVELDE ( 4 ) tern Graaf LODE wij E II, bijgenaamd VA N MALE
(1379-1382.) De titel rust op eene bijzonderheid, door de
Geschiedenis (t) opgeteekend, dat de opstandelingen zich
door zekere witte hoeden onderscheidden. In het geschiedkundige trouwens heeft de Schrijfster over het geheel hare
juiste middeleeuwsch-historische kennis te pas gebragt, en
blijkbaar de bronnen geraadpleegd, gelijk onder anderen
FROISSART (Chronigues de France etc.) door haar wordt
aangehaald. Zoo is ook de meesterlijke schilderij van den
bloei van Gent en Brugge te dien tijde niet uit de lucht
gegrepen, maar in waarheid op de Gesehiedenis gegrond. Met
deze geschiedkundige bijzonderheden verbindt de Schrijfster
de lotgevallen der hoofdpersoon, ANNA, de dochter van JAN
LYON, een" der opstandelingen, wier zeldzame schoonheid
de zinnelijke drift des Graven had opgewekt , en wier verleiding door hem op allerlei wijzen (doch te vergeefs) beproefd werd ; eene vinding, die bij het bekende karakter van
den wellustigen LODEWIJK II allezins waarschijnlijk is. Aan
eigenlijken knoop of intrigue ontbreekt het dezen Roman zoo
goed als geheel; want het eenige wie HENDRIK v AN CASs EL, de minnaar van ANNA, is — weet men reeds ter helfte
van het werk ; waarom het betel een geschiedkundig Tafereel, dan een geschiedkundige Roman ware genoemd. Dit
neemt evenwel niet weg , dat de aandacht bestendig wordt
levendig gehouden, en wij althans minder stootten op de
kennelijke zucht tot uitweiding en breedsprakiglieid in de
beschrijvingen, die, schoon op zichzelve de meesterhand
verradende, echter, door te grooten overvloed, andere Romans van Mrs. BRAY, b. v. hare overschoone Ines de Castro,
van de zijde der kunst min of meer ontsiert. Den Roman,
dien wij aankondigen, ontbreekt het evenwel niet aan eenige
(*) Rec. meent, dat onder den titel van dezen naam viiör
geruimen tijd een geschiedkundige Roman is in het Relit verschenen. Hij weet dien echter niet nader aan te duiden, en
is dus ook niet de meerdere of mindere overeenkomst met
deze geschiedenis niet bekend.
(-I) Hit incent Rec. gelezen te hebben in niEYCRI Anna!.
Flodr., die hij echter tot nazien niet bij de hand heeft.
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dier voortreffelijke partijen, waaraan de Sehrijfster haren
roem Diet het minst te danken heeft ; waarvan onder anderen de reeds vermelde beschrijving van den bloei der Vlaamsche steden, de komst van ANNA in de vergadering der opstandelingen, het vergeven van JAN LYON, de poging tot
moord des Graven en andere tot voorbeelden mogen verstrekken. De kennis der Schrijfster behoedt haar dan ook doorgaans tegen ongetrouwheid aan tijd en zeden, waarin zij
hare lezers verplaatst. Echter is haar D. II. bladz. 283 eene
vergelijking ontsnapt van sierlijk gekleede ridders bij
vissehen met fraaije schubben," die zij een' barer personen
in den mond legt. Zij weet echter even goed als wij, dat
doze vissehen toen, en nog lang daarna, niet in Europa bekend waren, waarom dan ook n a BOIs deze woorden niet
kan hebben gebezigd.
Van den Vertaler zal zijn: ,Deze geheele kleeding was
zoo weinig in overeenstemming met hen, die ze droeg, zoo
geheel afwijkend van zijne gewone levenswijze en opvoeding,
dat ieder toeschouwer dadelijk ziet, dat de winkel, waar
het pak gekocht is, al geleverd heeft wat zij vermogt, maar
dat de spraak, houding, en al wat van den persoon zelven
afhangt, nog altijd in de Kalverstraat of op het Spui to huis
behoort." D. I. bladz. 322. Bit is eene geheel mislukte
tirade, want-het middeleenwsche gaat er te eenemaal door
verloren; men moot zich als 't ware kunnen verbeelden, dat
een geschiedkundige Roman geschreven is in den tijd, waarin
hij den lezer verplaatst. Overigens moeten wij zeggen, dat
de Overzetter over het algemeen zijne taak vrij goed heeft
volbragt. Daar de titel echter opgeeft, dat de vertaling nit
het Engelsch is, komt het ons min of meer vreemd voor,
dat zij zoo vol is van ergerlijke Germanismen, als: schoon,
voor reeds (I. 33); gez,inning, voor gezindheid (I. 330);
vernalatigd, voor verznimd (I. 281); onbevangen, voor niet
vooringenonten (II. 89); verteren, voor opeten (II. 180);
dierbaar meisje, voor lief (theures lqadchen, IL 426). Is
het ook eene overzetting van eene Roogduitsche vertaling ?
Wij vonden den Vertaler min of meer in tegenspraak met
ziehzelven, wanneer hij B. I. bladz. 157 aant. zegt, geen
YROISSART (bov. aang. w.) te bezitten, en eene door de
Schrijfster naar eene Engelsche vertaling van dien Gesehiedeltrijver aangehaalde plaats niet in het oorspronkelijke te
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kunnen aanwijzen, terwiji hij, Vertaler, D. II. bladz. 232.
aant., eene plaats van FROISSART aanhaalt.
Nog moeten wij aanmerken, dat het beneden de bekwaamheden der Schrijfster en de waarde van den historischen Roman is, sommige personen, gelijk hier geschiedt, te noemen
naar hun karakter (b. v. Gouddorst), of naar hun bedrijf
(Ossenhop), hetgeen alleen in een boertig bock , en daar
nog naauwelijks, te dulden is.
De uitvoering heeft meer aanspraak op lof, dan de correctie , die juist de zuiverste niet is; en de onderwerpen der
titelvignetten zijn, hetgeen men niet altijd zeggen kan, met
oordeel gekozen.

DC Broedermoorder. flit het Engelsch van

GEORGE PAINE

Esq. Door STEENBERGEN VAN GOOR•
Deelen. Te Amsterdam, bij G. Portielje. 1840. In
gr. 8vo. Te zamen XII en 898 bl. f 8 - 90.

RATNSFORT JAMES,
III

D eze Roman heet in het oorspronkelijke the Gipsy (de
Heiden.) Doze titel behaagde den Heere STEENBERGEN VAN
niet zeer, omdat het woord Heiden dubbelzinnig is,
en .in onze tool zoo we/ een persoon beteekent, die noch
tot het Christendom, noch tot het Jodendom, noch zelfs tot
het Turkendom behoort, en eenen zoogenaamden goedgelukzegger, handkijker." Zijn Ed. had er nog kunnen bijvoegen
beerenleider, hondenscheerder en andere benamingen van
bedrijven, die door de Heidens gewoonlijk uitgeoefend worden. Zeer geleerdelijk wordt door den Heer STEENBERGEN
VAN GOOR het Latijnsche paganus in het Engelsch painim,
ja zelfs het reeds genoemde gipsy,, benevens het Fransche
Bohemien, aangevoerd, tot staving der dubbelzinnigheid van
het om deze reden afgekeurde woord heiden. Ofschoon wij
er nu juist geen gevaar in zouden gezien hebben , dat deze
Roman met den naam: De Heiden, de Waarzegger, of eenvoudiglijk onder dien van PRAR OLD of Lord DEVVRY in het
Licht ware verschenen, juichen wij echter de kieschheid en
afkeer van dubbelzinnigheid des Vertalers van ganscher
harte toe.
Deze Roman is geene historisehe, maar veel meer eene
familie-geschiedenis, Welker verhaal op geenerlei wijze in
eenig afzonderlijk tzjdvak der gt,sehiedenis ingeweven
Goon
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De karakters der hoofdpersonen PR ARaLD den Zigeunerhoofdman , van Lord DEWR Y en van den Kolonel DA.13NERS
zijn zeer belangwekkend; terwijl de Schrijver tevens regt
beminnelijke vrouwen in de verhaalde geschiedenis doet optreden. Het verhaal is onderhoudend en de ontknooping verrassend. Zelfs de uitweidingen, waarop men bij 's mans
vroegere werken wel Bens gevallen heeft, bevatten zoo vele
fijne menschkundige waarnemingen, zoo vele lessen van
levenswijsheid, dat zij den lezer, die niet enkel leest om
den draad der geschiedenis vermaakshalve te volgen, maar
die door zijne lektuur tot uitspanning ook wenscht onderrigt
to worden, voorzeker niet vervelen zullen. Niet zoo jeer
omdat wij eene proeve van den stijI des reeds zoo bekenden
Schrijvers noodig achten, als om eenige afwisseling aan ons
verslag bij to brengen, plaatsen wij hier de volgende beschrijving van het heidenkamp: aTusschen de hier en daar
verstrooide, vooruitspringende, in tie drooge hoeken tier
zandgroeven als ingenestelde eiken schemerden vijf of zes
morsige, bruinachtige lappen zeildoek, van welke niet een
grooter dan een gewoon tafellaken was, en die over halve
hoepels en kruiswijs in den grond gedrevene palen gespannen
waren. Zij strekten tot woningen voor eenige famili6n van
dien onbeschaafden, donkerkleurigen volksstam, welks aanwczen en geschiedenis onder el de wonderbare dingen, welke
wij dagelijks, zonder ze met eenige navorsching te verwaardigen, onverschillig voorbijgaan, geenszins tot de minst zeldzame verschijningen behooren.— Yoor den ingang van eenige
dozer kleine woningen zag men Heidinnen, met hare stroohoeden, roode mantels en zijden halsdoeken. Sommige,
verwelkt, gerimpeld en naar heksen gelijkende, droegen de
sporen van een veeljarig rondzwerven in wind en weder, als
ook van menigvuldige lotwisselingen; terwijl andere, op welker geelachtig bruine huid de rozen der jeugd en der gezondheid gloeiden, en welker donkere oogen, door zorgen
noch ziekten beneveld, als edelgesteenten helder flonkerden,
het ideaal van eenen volksstam vertoonden, die, reeds sedert lang van troonen en waardigheden verwijderd, naar de
verstrooide stukken en brokken van een wrak geleek, hetwelk de golven van het verledene verbrijzeld hadden. —
Aan de eene zijde, tusschen witte houtasch en de vederen
Nan gepluktn hanen en kalkoenen, zag men een vuur branden , waarover een groote ketel hing te koken, en rondom
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eene oude vrouw, die voor den haard hurkte , om, zoo als
het scheen , op dien ketel te passen, zaten, in gemakkelijke
houdingen, verscheidene mannelijke leden van den stam,
meest alien in wijde overrokken , welken men het duidelijk
genoeg kon aanzien, dat zij eenmaal andere eigenaars gehad
hadden. Eenige halfnaakte jongens, die zich met allerlei
spelen bezig hieiden, vulden het tooneel verder aan, en beloofden eenen rustigen stain van spitsboeven en landloopers
voor toekomende tijden."
Ile Vertaler schrijft: Ik wil geene zwam zijn, welke
men naar welgevallen kan uitpersen," en : D alsof eene, in
de Lethe gedoopte, zwam alles van de tafel van het geheugen had weggewischt." Wij zouden op beide plaatsen, in
plaids van zwani, spons vertaald hebben. Hij zal misschien
er zich over ergeren, dat wij bekennen, niet in de gelegenheid to zijn, om het oorspronkelijke werk met de vertaling
te vergelijken. Maar zoo veel weten wij toch, dat het Engelsche spunge de beide beteekenissen heeft van zwam en
spons. Verre, zeer verre zij het van ons, te meenen, dat
de Heer STEENBERGEN VAN G oo R dat niet weet ; het is misschien eene drukfeil, of wel wij vinder hier weder hevestigd , somtijds zelfs bonus dormitat R OM ER U S.
D

Bekentenissen van een' Boosdoener, of het Leven van
AMEER-ALI, den Thugger. Eene Indiaansehe GeschiedeNis, door Kept. MEAD ows TAYLOR. Naar de tweede Engelsche uitgare. II Deelen. Te Amsterdam, bij J. C.
van Kesteren. 1840. ln gr. 8vo. XX en 619 bl. f 8 - 50.

I
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ndien wij niet reeds van elders bekend waren geweest met
de Thuggers of Indische moordenaars, die zich, als eene broederschap van dienaren der Hindosche Godin BROWA NEE, tot
uitoefening van hun verfoeijelijk bedrijf geregtigd achten, wij
zouden dan de in dit boek verhaalde vreeselijke gebeurtenissen voor eene aaneenschakeling van de grootste onwaarschijnlijkheden houden. Maar nu valt er niet aan te twijfelen , of de wanbedrijven , waarvau dit werk het ijzingwekkende verhaal bevat , zijn naar waarheid geschetst. s In het
jaar 1810," zegt de Schrijver, D gaf het verdwijnen van vele
krijgslieden, langs de openbare weten, den opperbevelhebher aanleiding tot het uitvaardigen van eene dagorder, waar-
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bij hij de soldaten tegen de Thuggers waarsehuwde. In 1812,
na den door Thuggers gepleegden moord op den Luitenant
MOINSELL, trok de 'leer 11 A Lit ED, vergezeld van een stork
detachement troepen, tegen de dorpen op, waarin de moordenaars zieh ophielden; hij ontmoette een' geduchten tegenstand. 14Ien ontdekte, dat de Thuggers vele dorpen in de
omstreken van Sin douse bezetteden, en, reeds van vorige
geslaehten af, jaarlijks groote geldsommen aan het bewind
van Scindia voor deszelfs bescherming betaalden. Men berekende, dat er zieh to dier tijd alleen in die dorpen moor
dan negenhonderd ophielden. — In het jaar 1830, en reeds
cenige jaren vroeger, schenen de Thuggers tot eenen buitengewonen trap van stoutmoedigheid te zijn gekomen, zoodat het bewind niet langer onverschillig kon blijven omtrent
een kwaad, dat zulk eene vreeselijke en steeds toenemende
hoogte bereikt had. — Aan sommige der Thuggers, die gevat werden, en onder anderen ann r ERI NG n EA , een hunner
voornaamste opperhoofden, werd het leven gesehonken , onder voorwaarde van hunne makkers bukend te maken. Ook
A MEER - ALI was een van deze begenadigde berigtgevers of
aanbrengers, en wiens vreeselijke openharingen zoodanigen
indruk in dat land maakten, dat dezelve niet ligt vergeten
zal worden. Ik heb dezelve hooren verhalen in zulk eene
angstige spanning, als ik naauwelijks durf hopen bij mijne
lezers to zullen verwekken ; en ik kan, tot staving Van de
volgencle geschiedenis, er alleen bijvoegen, dat hij, volgens
zijne eigene bekentenis, die in alle opzigten door die zijner
medeaanbrengers bevestigd werd en in officiele stukken is
opgenomen, regtstreeks in den moord van zevenhonderd en
negentien menschen is betrokken geweest."
Of dit werk een welkom onderhoud zal opleveren, hangt
van den swank af, die bij sommigen slechts bevredigd wordt
door verhalen van misdaden en gruwelen. Maar voor de
kennis der natuurlijke en maatschappelijke gesteldheid van
den IIiudostan is hetzelve allerbelangrijkst. De Schrijver
heeft lange jaren in dat gedeelte van Azio vertoefd; terwij1
de betrekking, welke hij daar vervulde, tot waarborg verstrekt der echtheid van hetgeen hij aangaande de zeden en
gebruiken der bewoners van die streken en bij het besehrijven van plaRtsen en tooneelen vermeldt.
In zoo verre het werk vrij is van zoodanige voorstelling
der misdaad, als tot dezelve Eon kunnen uitlokken, is ook
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de zedelijke strekking niet te misprijzen. Recensent moet
evenwel zeggen, nooit in zijn leven een afgrijselijker bock
te hebben gelezen. — Taal en stiji getuigen voor de bekwaamheid van den Overzetter.

een oorspronkelijk romantisch referee( uit den jongst verlopen (verloopen) tijd, door J. II.
STERREN. Te Amsterdam, bij G. L. Koopman. 1840. In
gr. 8vo. 271 bl. f 2 - 50.

LUCRECE RERNARDIN,

D

e heldin van dezen Roman laat zich, tegen den herhaalden raad en de waarschuwingen van haren vader en hare
bloedverwanten, verleiden door eenen zedeloozen Franschman. Na den dood van haren vader huwt zij den verleider,,
en vertrekt met hem nit Amsterdam naar Parijs. De gevolgen van deze dwaasheid laten zich gemakkelijk gissen. Na
korten tijd komt zij, door haren trouweloozen echtgenoot op
de laaghartigste wijze verraden, in armoede tot de haren terug, en vindt slechts in de liefdadigheid van dezen het middel tot onderhoud van haar ongelukkig leven. — In dit verhaal heerscht eene zekere langdradigheid in de ingevoerde
gesprekken, vooral in de liefdesverklaringen. Ook troffen wij
sommige onwaarschijnlijkheden aan, zoo als, onder anderen, dat de leden van het geslacht BERNARDIN, dat zich
ten alien tijde door bijzondere gehechtheid aan de BOURsoNS
had gekenmerkt, en onder zijne leden verscheidene hooge
staatsbeambten telde, die waardigheden bij de troonsbestijging van NAPOLEON verloor, daar zij, die dezelve bekleedden, volstandig weigerden, den eed van getrouwheid aan
den Keizerlijken Parvenu, zoo als zij hem noemden, of te
leggen. Hoe dit daarmede bestaanbaar is, dat zij die waardigheden dan toch ten fijde van de Fransche Republiek hadden blijven bekleeden, betuigen wij niet te begrijpen. Maar
vooral hebben wij aan te merken, dat Luca hcr, wier naam,
als herinnerende aan de Romeinsche LUCRETIA, hier ook allerongelukkigst gekozen is, niet belangwekkend genoeg is,
om als hoofdpersoon voorgesteld te worden. Zij laat zich te
lomp, te zeer zonder tegenstand tot den val brengen, dan
dat onze jonge Lezeressen er zich niet over beleedigd zouden
achten, indien wij aan haar eene ondeugende zottin, die,
om ons eens ouderwetsch Hollandsch nit te drukken, ver-

J. R. S T ER R EN , LLICRECE BERNARDI?.

179

diend had bij tijds in een verbeterhuis opgesloten te worden, als een afschrikkend voorbeeld wilden voorstellen.
De schoone BLANCA. Een historisch Romantisch Verhaal,

door A. VON TROMLITZ. To Amsterdam, bij J. C. van Kesteren. 1840. In gr. Bro. 248 M. f 2 - 40.
J UANITA• De Hertogin VAN CLEVELAND. Twee Bomantische Verhalen, door denzelfden, Te Amsterdam, bij denzelfden. 1840. In gr. Boo. 314 bl. f 2 - 90.

Do heldin van No. 1. is de in de middeleeuwsehe Romans

bekende dochter van Keizer FREDERIK II.
Men kan dit bock juist niet onder de eerste klasse van historische Romans rekenen ; maar het laat zich met genoegen
lezen, en is voor den gewonen Romanlezer eene even gesebikte lectuur als No. 2, bevattende twee verhalen, waarvan het eerste in Spanje gedurende den strijd tusschen de
Carliston en Christina's, het andere in Engeland gedurende
de regering van KAREL II to huis behoort. Aanleg, nitwerking, vertaling enz. onderscheiden zich to weinig van
bet gewone, om opzettelijke melding noodig te hebben ; alken wenschten wij, dat de Vertaler van No. 2 op bladz. 3
Bever klimmen geschreven had dan klaveren, dat geen zuiver Hollandsch is, en op bladz. 120 liever ligchaam dan lijk,
daar hier van geen dood, maar van een levend mensch
sprake is.
De vruchtbare Schrijver van deze en verscheidene andere
Romans is voor omtrent twee jaren overleden, zoodat wij
welligt alleen nog het eene of andere tot nog toe onvertaalne van hem te wachten hebben. Zijn Schrijversnaam
VON TROIRLITZ was, naar eene in zijn vaderland vrij algemeene gewoonte, een aangenomene. Hij noemde zich naar
het kasteel TROMLITZ in het Weintarsche, waar hij in 1773
geboren werd. Reeds op zijn dertiende jaar trad hij in
Pruissische dienst, en werd in 1806 door de Franschen bij
Prenzlau krijgsgevangen gemaakt. Na den vrede van Tilsit
in Bergsche dienst overgegaan, woonde hij in 1811 den veldtogt in Spanje aan het hoofd van een regement Lansiers
bij, en verliet na den Parijschen vrede zijne militaire betrekkingen, om eerst to Halle, toen te Berlin, en laatstelijk te Dresden voor de letteren en zijn gezin te leven.
De Baron c. A. VON WITZLEBEN dit was zijn eigenlijke
naam — toad reeds in 1799, maar meest na het 'verlaten
zijner militaire loopbaan, als Romansehrijver op, en maakte
ook in ons vaderland eenen goeden opgang. Naar het oordeel van Rec. is VON TROMLITZ een Romansehrijver , wien
het niet aan smaak ontbreekt, en die doorgaans vrij onderals BLANCHEFLEUR
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houdend vertelt, maar wiens verdiensten tech doorgaans te
hoog worden opgevijzeld. Hij overleed den 5 Junij 1839.
Heibloemen. Drie Roinantische Verhalen, door s. SCliiiT z E,
L. STORCR en N. B. 'CURER. Te Anisterdain, bij J. C. van
Kesteren. 1839. In gr. 8vo. 288 hi. f 2 - 75.

M et het gewone compliment , dat de Schrijvers dezer drie
Verhalen in hun Vaderland met lof bekend zijn; dat doze
stukken inzonderheid met hooge goedkeuring zijn ontvangen,
en dat men hoopt, dat de lezer ze in een ledig oogenblik
met genoegen zal doorbladeren, wordt dit bundeltje door den
Vertaler aangeboden aan het 'steeds naar nieuwe Hornanlectuur hongerende publiek. N°. 2, de schoone Tooneelkunstenares, wint het niet alleen verre in omvang, maar ook
in waarde, van de beide anderen, de beide Candidaten en
het gedwongen Ricwelijk. Het laatste beteekent al zeer weinig ; het eerste is nog al niet onaardig, en het denkbeeld,
om eenen Kaudidaat, die zich voor eene opene predikantsplaats aanmeldt, in ligchamelijken zin op de schaal te wegen, op het titelvignet afgebeeld, heeft iets kluehtigs, waarbij men moet weten, dat het niet de eenige prod was. Dat
het vernederend kruipen voor hen, die zoodanige plaatsen
te begeven hebben, ook in ons Vaderland niet uit de lucht
gegrepen is — dat is maar al te waar. De Vertaler heeft
zijne taak goed verrigt.
J AKOB GLATZ, kleine Duitsche Familie van Groendal in
een nieuw Hollandsch gewaad, door P. RANOU VAN ARUM.
Een Geschenk voor de Jeugd. Te Amsterdam, bij P. van
Rossen. 1839. In kl. 8vo. 172 bl. f 1 - 50.
AT

V oor lezers , die met den lof, welke telkens vroeger, bij
aangekondigde vertalingen, aan de geschriften van dezen
Duitschen kindervriend is toegekend, minder bekend mogten
zijn, diene, dat aan eene eerste uitgave van hetzelfde werkje
zoodanig eene gunstige ontvangst ten deel viel, dat eene
tweede uitgave begeerd werd. Meer nog, dan in de vroegere uitgave, zijn de hier voorkomende stukjes naar onze
vaderlandsche zeden en gewoonten omgewerkt, zoodat thans
zoo wel de inhoud, als de bevallige vorm en de bijgevoegde
platen, .dit boekje nog geschikter doen zijn, om der jeugd
tot een nuttig en aangenaam geschenk te verstrekken.

BOEK BESCHOU WING.
Leerredenen door u. SPIJKER, Theol. Doct. en Predihant te Amsterdam. Te Dordrecht, bzj• Blusse en van
Braarn. 1840. In gr: 8vo. XXIV en 384 bl. f 3 -60.

Z

oo treedt ET nu uit onze Hoofclstad een nieuwe Held op
het veld der Kanselwelsprekcndheid openlijk op , gelijk wij
er onlangs een' uit onze Hofstad zagen verschijnen.
o L L , in zijne ifferkwaardigheden uit sle Geschiedenis
van JERE511A in Leerredenen. (*)) Wel nu, dat zien wij
gaarne: daar onze Nestor VAN DER PALM tot zijne rust
ingegaan is, en onze nog levende Veteranen , DERMOUT,
VAN HENGEL en ancicren , zich genocgzaam alleen tot hunne standplaats schijnen te bepalen, ofschoon wij het ieer
wenschelijk zouden achten , dat zij hunne plegtige stem
nog tens verder lieten hooren; zoo is het nuttig en Pen
gunstig teeken des tijds , dat Mannen in de beste kracht
Nuns levens (want aan jonge Redenaars zouden wij nog
meet zelfs y dan aan jonge Dichters , het nonum prematur
in annum, et quod ercurrit , zeer ernstig aanbevelen) met
waardigheid optredcn , en ter bevordering van het ware,
schoonc en goede in de Christelijke welspirekendheid, en
alzoo ook voor de belangen van het Godsrijk der waarheid,
dcugd en zaligheid , hunne stem verder doen klinken, dan
de grootcre of kleinere kring reikt, waarmede de Voorzienigheid hen het .naast orriringd heeft. Het verblijdt ons derhalve, den Eerw. SPIJ ER under de zoodanigen te mogen
tellen , en den room van een voortreffelijk Prediker , die
hem van Dordrecht naar Amsterdam vooruitging, door de
uitgave van Leerredenen hevestigd to zien. Goed vastgehoudene eenheid van plan, met de noodige verscheidenheld wel uitgewerkt; eenvoudige , zonder veel ornslag duidelijke Bijbeluitlegging; practische strekking en hartelijke
(*) Zie Vaderl. Letteraef. 1841. No.
BOEKBESCH. 1841. NO- 5.
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ernst, in alles zigtbaar ; vrijmocdige liberaliteit en populariteit; een levendige, doorgaans gemakkelijk onderhoudende, ofschoon wel eons door wat al to veel korte volzinnen en vermenigvuldigde sluitpunten afgebroken stijl ;
ziet daar zoo eenige eigenschappen , waardoor doze Leerredenen zich over het geheel zeer gunstig kenmerken! Een
kort overzigt van dezelve, met bescheidenc uiting des oordeels daarover, zij hiervan ten bewijze!
Van de twaalf Leerredenen, die dozen bundel uitmaken , zijn zes of zeven stukken van tijdelijke en plaatselijke
gelegenheid; namelijk de vier eerste , do twee laatste , en
eenigermate ook de zevende. Dit is wel eenigzins jammer,
omdat het misschien, bp het eerste aanzien, minder algemeen tot de lezing aantrckken zal; maar Recensent durft
nogtans over 't geheel van dezelve verzekeren, dat zij genoeg altijd en overal belangrijks bevatten , om naar stof en
vorm allezins lezenswaardig te blijven. Men oordcele uit
de volgende beschouwing.
Bij het vcrgelijken van den tekst der eerste Leerrede ,
Gen. XXVIII: 20, 21 , met derzelver onderwerp , zal men
terstond begrijpen , dat de eerste slechts van verre aanlciding is, om, in 1836, gedachtenisviering to houden van
Dordrechts verlossing in 1813; maar de toenmalige gevaren, waaruit men verlost was, en de godsdicnstig dankbare stemming, waarin men toen verkeerd had, to herinneren , is het eenvoudige en goede docl , dat bij elk punt
wel op het oog gehoudcn wordt; en met Gene korte en
zeer gematigde vermaning tot nadenken, wat er van die
stemming geworden zij , wordt het geheel besloten.
De titel der tweede Leerrede, die tijdens de Cholera , in
1832, uitgesproken is, luidt, naar den tekst,, Eph. V:
141 : » Ontwaak , gij , die slaapt !" wel wat te algemeen ,
opwekking tot waakzame en ijverige godsvrucht, en die
twee eigenschappen der godsvrucht hadden in het stuk zelf
misschien nog wat onderscheidener mogen aangewczen zijn;
maar anders is het thema goed toegepast op de toenmalige
omstandigheid, als wekstem tot zulke godsvrucht ; waarna
bij het hooge Owigt dier opwekking, als noodig , weldadig
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en verpligtend bepaald , en dit eew en ander zeer doelmatig en zonder overdrijving (waartoe men bij zulke gelegenheden wel cens vervalt) uitgewerkt wordt.
In dezelfde omstandigheid, ten volgenden jare, is de
derde Leerrede gehouden, handelende, naar 2 Cor. V: 7,
over den wandel des Christens op aarde door geloof. Gepast naar tijd en stof wordt de inleiding geriomeri uit de
behoefte aan de hoop des beteren levens. Na korte verklaring van den tekst, wordt eerst in 't algemeen ontwikkeld en met voorbeelden gestaafd, dat wij in dit leven van
alle bovenzinnelijke en godsdienstige waarheid geen aanschouwelijke kennis , maar alleen het geloof bezitten; en
daarna wordt de invloed aangetoond, welken dit denkheeld in de toenmalige tijdsomstandigheden hebben moest,
namelijk 1. »eerbiediglijk en bescheiden over Gods bezoeN king en derzelver oogmerken oordeelen ;" 2. »aan het»gene, dat God ons oplegt, ons gewillig onderwerpen ;"
3. »de toekomst zonder angstigen schrik tegengaan ;" 4.
»voor den hemel trachten gevormd te worden." Reeds
uit doze korte opgave van den inhoud ziet men, dat ook
deze Leerrede zich bij al haren ernst door hare bedaardheid aanbeveelt, juist hierdoor voor haren tijd zeer geschikt was, en in soortgelijke omstandigheid met vrucht
kan gelezen worden.
Gelijk het thema der vierde Leerrede , het scheppings-,
lied in den hemel, volgens Openb. 10, 11, door zijnc
ongewoonheid de aandacht tot zich trekt, zoo ziet men
ook met zekere bevreemding nieuwsgierig nit, hoe dit onderiver') , volgens de inleiding , gebruikt zal worden tot
eene voorbereiding voor het Kersfecst. — In het eerste
deel tracht SPIJKER zijne hoorders in te leiden tot »de
»kcnnis van het tafereel , waarin de eeuwige Schepper
» wordt voorgesteld, als het waardige voorwerp van den lof
» des hemels." — In het tweede deel spreekt hij over » de
»magt, de wijsheid en de liefde des Scheppers, als de
» regtmatige grondcn van den lof der hemelbewoners;"
doch bet hier aangevoerde is .2igenlijk meer do stof, die de
aardebewoners hiertoe hebben; en inderdaad van het ecr-N2
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ste , hoe waar ook , is in bijzonderheden nict veel Le zeggen ; althans het gestelde, bl. 86, 89, 97: »Het getal
» van Gods levende en redelijke schepselen, voor ons niet
te berekenen , is hun bekend ; — iedere stoffelijke en
» geestelijke kracht kennen zij in haren eigenlijken aard; —
»zij overzien het geheel der schepping in zijnen zamen»hang ; — al het hemelsche zal bovenzinnelijk wezen,"
komt Rec. overdreven en ongegrond voor; maar hij vereenigt zich nogtans gaarne met de aldaar gedane waarschuwing tegen het al to zinnelijk overbrengen van het aardsche op het hemelsche. — In het derde dee/ wekt de
Sprekcr op tot navolging van den lof der hemellingen, door
eerbied , vertrouwen en liefde, geopenbaard in den wandel. Hoe goed ook op zichzelf, onderscheidt het zich
nogtans niet door bijzondere betrekking op het thema; en
men zou hier ook meer van de aangekondigde voorbereiding voor het .Kersfeest verwacht hebben.
Onder de nicer algemeene Gelegenhcidsleerredenen behoort de voorlaatste, die , naar aanleiding van Hand. V:
38, 39, handelt over de altijd zegevierende kracht der
waarheid, en gehouden is ter gedachtenisviering der Kerkhervorming. Na eene vrij uitgebreide inleiding over den
tekst, wordt I. verklaard, wat door die kracht te verstaan
is; II. worden de gronden van ons geloof aan dezelve aangewezen; III. wordt zij in de geschiedenis van het Christendom aanschouwclijk voorgesteld; IV. worden uit die beschouwing eenige leeringen en vermaningen afgeleid.
Zonder te kort te doen aan de voortreffelijke bewerking van
dit eon en ander , wil Rec. echter in bedenking geven , of
het met tekst en eenheid niet overeenkomstiger zoude geweest zijn, allecn to handelen over de kracht der Evangelisehe waarheid: nu is het te vol, en het eerste stuk , gedceltelijk ook het tweede, te afgetrokken. De twee laatste
stukken, daarentegen , zijn in dit opzigt beter: daarin
wordt ook gepaste melding van de Kerkhervorming gemaakt; en in het vierde aangespoord »tot dankbaarheid
»voor het bezit der waarheid , tot blade verwachting van
»hare zegepraal, tot verdraagzaainheid omtrent dwalen-
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den , tot O'er voor de waarheid , en tot gehoorzame on), denverping aan hare kracht."
De laatste Leerrede is wederom een geheel bijzonder gelegenheidsstuk , namelijk, de Afscheidsrede van den Hoer
sP IJ KER van zijne Dordrechtsche Gemeente, naar aanleiding van Phil. I: 27 , zijne laatste vermaning aan haar
zijnde tot eenen Christehjken wandel, en als zoodanig voor
haar gewis zeer belangrijk ; maar ook de genen, die daarbij
Been plaatselijk en persoonlijk belang hebben , zullen , zoo
zij prijs stellen op Christelijke en hartelijke welsprekendheid, deze redo met groot genoegen lezen , als zecr gepast
naar het oogmerk inger0, hoog ernstig , uit het hart tot
het hart , met aandoening , zonder overdreven to zijn.,
freffend gesproken.
De zevende Leerrede, over Hand. IX: 36-42 , of
DORKAS, een voorbeeld van Christelijke weldadigheid ,
kan men naauwelijks als gelegenheidsrede aanmerken : zij
heeft wel, volgens de Voorrede, io in de oprigting van cone
weldadige instelling van dien naam to Dordrecht hare eerste aanleiding gehad"; maar zij is in haren inhoud zelven
zoo algemeen, dat zij overal nuttig kan zijn. Het is cone
zachte , kalme, naar het onderwerp over 't geheel geschikte preek : het voorbeeld van DOR KA s wordt in het
tweede en derde stuk_zeer goed gebruikt , om daarop terstond de opwekkingen en vermaningen tot weldoen te gronden. — Bij doze Leerrede viel het Rec. bijzonder in het
oog , wat hij ook in andere aantrof, dat "de overgangen
van het Gene deel of onderdeel tot het andere wel Bens wat
abrupt zijn , of eigenlijk , dat SPIJKER zich daarom niet
veel bekommert. Men kan het zekerlijk ook hierin door
het tegengcsteldc al te kunstig en hierdoor gedwongen maken; maar, met verstand aangewend, schijnt eene zachte
zamenbinding der deelen tot versterking van den band der
eenbeid , die alien omstrengelen moet, en tot het geleidelijk volgen van de aandacht des hoorders, niet verwerpelijk. — Zoo is het ook met de, bier en elders bij SPIJKER
voorkomende, korte , niet genoeg zamenhangende volzinnen , die in schiju nog vermeerderd worden , doordat
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Schrijver zeer dikwijls con sluitteeken zct, waar eon heel
of half lidteeken voldoende zou zijn. Zeer lange perioden
kunnen vermoeijen; maar daarom zijn zij niet onbepaald
te verwerpen; indien zij maar goed ingedeeld zijn , kunnen zij somtijds zeer goede uitwerking doen zeer korte
perioden, nu en dan eons met verstand en mate gebruikt,
kunnen cello gepaste levendigheid aan de stijl geven ; maar,
te veel en te dikwijls gebezigd, vermoeijen zij niet minder, en verbrcken de kracht van den geheelen indruk , gelijk het Rec. in doze Leerredenen w el eons alzoo is voorgekomen.
Ondcr de stukken , die in geene bijzondere omstandigheid hunne aanlciding schijnen gehad te hebben , vinden
wij flier voorcerst de vijfde Leerrede, naar aanleiding van
DAN. V: 27, het oordeel van God over de daden der men-.
schen voorstellende, zoo als het ons openbaar wordt door
ons geweten , door Gods Woord , en door het jongste gerigt. Eenc treffend ernstigo preek , die door eene korte
toespraak tcr waarschuwing , vermaning en bemoediging
besloten wordt.
In de zesde Leerrede handelt s Plj ER , volgens MARG.
XIII: 37, over de waakzaamheid van den Christen, waarvan hij , na verklaring van het voorschrift in den tekst, de
vereischten en de drangredenen aanwijst en zeer good ontwikkelt. Welligt badden de twee eerste stukken voegzaam
kunnen vereenigd worden , want de tekst behoefde goon
lange verklaring; SPIJKER weet ook anders doorgaans kort
en goed uit to leggen ; en het in het tweede deel »nader
doen kennen" van de hocfdzaak , die in het eerste deel
reeds behandeld is, doze onlogische handgreep, waarvan
velen zich bedienen , vindt men anders bij hem te regt
niet. — Voor het overige wordt, door achter elk der aangewezene punten eene korte toepasselijke vermaning te voegen , de aandacht gaande gehouden en het practische nut
bevorderd.
De achtste Leerrede, die PRI L. I: 21—.24 ten tekst
heeft, begint met eene droog historische verklaring van
denzelven , welkc men bij deze woorden , waarin zoo veel
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gavoei spreekt, zoo niet verwacht zou hebben. — Het
onderwerp is , het vcrlangen des Christens naar den
dood : doch indien het waar is , gelijk Rec. met SPIJKER
(bl. 207) gelooft , dat de Apostel niet zoo zeer het sterven
» in het algemeen , als wel meer bepaaldelijk den martel» dood , dien hij voor zich verwachtte," [of althans moge» lijk achtte] » heeft op het oog gehad," dan kunnen, meent
Rec., »de woorden , die Pa ulus bezigt ," niet »algemeen
» zijn, en" niet onbepaald » toepasselijk op het sterven van
» iederen waren Christen ," omdat de tocstanden to zeer
van clkander verschillen; en hij zou dus niet onbepaald
durven zeggen, » dat de Christen naar den dood verlangen
»mag." » Wij zijn gewoon," zegt SPIJ KER bl. 226,
227 , a het tegenwoordige leven met cone reis door eene
» woestijn to vergelijken" ; en wat hij er verder to regt bijvoegt , dient , om die wijze van beschouwing zeer to matigen; maar hij had er ook wel mogen bijvoegen, dat de
Bijbel ens daarin niet voorgaat, zoo min als het door de
gezonde rode gebillijkt wordt ; en hier of daar had het ongepaste of althans overdrevene , dat er in het verlangen
naar den dood zijn kan , b. v. ender verdriet en lijden , wel
mogen aangewezen worden. Voor het overige is het
eene goedc, stichtelijke preek , die met eene verrassende
wending, genomen uit het oogenblik van scheiding der
Christelijke vergadering, eindigt , om hierdoor tot crnstig
behartigen van het gehoorde plegtig op to wekken.
Uit den tekst, MAR L. VI: 17-29, doet de inleiding der
negende Leerrede al aanstonds , als ex abrupto, het thema
op doze wijze kennen: * Indien ik , M. H.! boven dit ge» deelte der Bijbelsche geschiedenis een opschrift plaatsen
»moest , hetwelk den zedekundigen inhoud daarvan aan» duidde, ik zou er boven schrijven de heerschapptj der
zonde" ; en dit wordt met eene korte aanwijzing daaruit
duidelijk voorgesteld. Na vervolgens in het eerste deel »de
»geschiedkundige hijzonderheden van den tekst herinnerd"
to hebben, wordt in het tweede » de hecrschappij der zon» de in de handelingen en de lotgevallen van do hier ver» melde personen" bcschouvd , en wel op doze zecr ge-
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paste wijze , in s A Lo E , »dat de zonde ieder onbewaakt
»hart innecmt, om in hetzelve hare heerschappij to ves»tigen"; in HERODES, »dat zij iederen onstandvastigen
»strijder ovcrwint , en hem maakt tot haren slaaf" ; in
HERODIAS, » dat zij hare ijvcrigste dienaars verlaagt tot
»hare bondgenooten , [zou het niet beter zijn »werktni»gen"?] om haar gebied uit to breiden"; in JOANNES
den Dooper en zijne leerlingen » dat zij in hare moedige
»tegenstanders de bestrijding van hare heerschappij met
»lijden en roues vergeldt." — Het begin van het cerste
onderdeel, dat onverwacht , maar gepast en treffend, dus
aanvangt , sta hier tot eene proeve van den stijl: »Wic
»het gewigt der verschillende leeftijden kent, zal niet zon» der lelangstaing den jongeling en de jonge dochter in
»het tijdperk van ontwikkeling en bloei gadeslaan. De
»onbedorven mensch is het schoonst in de jaren der jon» gelingschap. Geene droevige ervaring heeft hem dan nog
» terughoudende, verdrietelijk of bekommerd gemaakt. Het
»opene gelaat is de spiegel der ziel. Het reine mensche» lijke gevoel tcekent zich in zijne oogen. Hij gclooft, acht
» en vertrouwt alien. Wat hem omringt , draagt nog de
»rozenkleur van het Paradijs. Vol van onschuld en vol
» van hoop treedt hij de wczenlijke wergild in. — »Wei
»u, jongelingen en jonge dochters! als de trekken van dit
»becld in -u niet wordcn gemist. Gij smaakt dan eerie
»levensvreugde , waarvan de herinnering uwen ouderdom
»nog vervrolijken Lan. Geniet dit goede des levens! Want
»het gaat haastelijk voorbij , en eons voorbijgegaan , keert
»het nimmer zoo rein en onvcrmengd weder. Wij willen
»uwe levensvreugde nict verstoren v6Or den tijd. Maar wij
» willen u de jammeren van eon schuldig leven besparen.
»Daarom vermanen wij u, leert de govaren der zonde ken» nen! Bewaart uw hart , boven al wat to bewaren is!
» Geeft u nict zorgeloos aan de ingevingen der zinnelijkheid
of de verleidingen der wcreld over! Want ieder onbe» waaht hart wordt door de zonde ingenomen. Zj Pestigt
»in hetzelve hare heerschappij." — » Vertegenwoordigt u
»nog eons de jeugdige SALOME, op het feestmaal van
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oDES Zij is bevallig en sierlijk getooid. Maar het
»is de tooi der onschuld nict. Zij count uit in de kunst ,
»om door haren dans te behagen. Zij is de sehrandere
»leerlinge van hare booze moeder. Van haar heeft zij ge» leerd, onder het gedruisch der zinnelijke vermaken, an» deren to ontgloeijen, zelve koud te blijven; en op list en
»voordeel bedacht to zijn. Zoo is zij ingewijd in de ge»heimen der verleiding. Ook heeft zij in de school harer
»moeder geleerd, zonder blozen eens menschen hoofd op
» eene (n) schotel te vragen , en die (n) schotel aan to ne» men , als eon haar waardig geschenk. Neen! SALOME
»is in al haren vorstelijken tooi niet bevallig. Hoort het,
» jeugdige menschen ! Zonder braafheid en onschuld is
» zij niet bevallig. Hare booze ziel verraadt zich voor iede» ren verstandigen en braven , en kan zich niet verbergen.
» De mond, die zoo schaamtelooze Taal spreekt , kan nict
» fraai wezen. De hand, waar het bloed aan klccft, kan
»niet bevallig zijn." — Op diezelfde practische wijie zou
men het tweede en derde punt gaarne behandeld gezien
hebben; doch daar bepaalt zich de Redenaar alleen tot de
personen der geschiedenis , ofschoon or anders in dezelve
stof genoeg was tot dergclijke nuttige aanwending. Mogelijk hadden zelfs de zecr ernstige en gepaste vermaningen,
om de heerschappij der zonde in onszelven en anderen to
weerstaan , die in het derde stuk gegeven , en vooral tot
jonge lieden treffend gerigt worden, in het tweede nevens
de andere kunnen opgenomen zijn: doch , hoe men bierover ook denke , het geheel is een voortreffclijk stuk, dat
zijne plaats met groote sere beslaat.
In de Leerrede eindelijk , die ons ovcrblijft te verrnelden , de ticnde in dozen bundel , wordt de Christelijke
kennis van Gods zedelijke reinheid, volgens 1 JOAN. I:
5-10, beschouwd , en wel eerst derzclver voorwerp ,
card en gronden van zekerheid ; ten tweede derzelver invloed op de inwendige heiliging des menschen, en ten
derde de onmisbare gemoedsgesteldheid , zonder welke die
kennis haren hciligenden invloed op ons niet oefenen kan.
-- Rec. geelt hicrbij in bedecking , of de twee laatste
» ER
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stukken nict to veel in elkander loopen ; want indien de
invloed dier kennis op den mensal inwendige heiliging is,
dan is dit immers nict andere woorden op zijne gemoedsgesteldheid ; en wat is dan nog weder cone gemoedsgesteldheid , zonder welke zij lien invloed Met hebben kan?
De woorden, vs. 7: Het bleed van Jezus Christus ,
nen Zoon , reinigt ens van elle zonde, waarmede hier de
behandeling van het tweede stuk begonnen wordt , hangen
immers even zeer, als de naastvorige: Dan hebben wij gerneenschap met elkander, van de voorafgaande voorwaarde
of Indien wij in het licht wandelen , geljk Hi in het
licht is. De middelste woorden brengt SPIJAER tot de
vereeniging der menschen met God; maar zou het, vergeleken vs. 3, niet zijn, die der Christenen met elkander ?—
an welken zin SPIJK ER het meent , wanneer hij bl. 302
zegt: » Wanneer wij gewoon zijn, het zedelijke kwaad, dat
»in de menschen is, te aanschouwen, te beoordeelen, to
» ontleden , worden wij ligtelijk , zoo wij niet op onze hoe,.
» de zijn, door hetzelve verontreinigd. De Regter, de Goneesmeester , de Godsdienstleeraar mogen bier mijne ge»tuigen zijn," — is Rec. niet duidelijk : loopt de Regter
gevaar van misdadig to worden , doordat hij de misdaden
onderzockt en daarover vonnist ; de Geneesheer,, doordat
hij somtijds de gevolgen van der menschen zedelijke dwaasheid wegnemen meet; de Godsdienstleeraar, doordat hij
op de heerschende ondeugden en gebreken let en ze zoekt
to verbeteren ??) — Deze kleine aanmerkingen beletten
echter niet, dat men hier wederom eene zeer nuttige preek
vindt , waarin vooral de drie bijzonderheden van het tweede
deel aandacht en behartiging verdienen , namelijk : 1. »De
» kennis van Gods zedelijke reinheid doet ens de zonde ver»foeijen, als die ens aan God ongelijkvormig maakt. 2» Zij doet ens naar inwendige reinheid streven , als die ens
» voor de gemeenschap met God geschikt doet zijn. 3. Zij
» declt jets van de zedelijke reinheid, die in God is, aan
» onzen geest mede." — Nog eene opmerking ten slotte!
Deze Leerrede worth met eene vermaning in dergelijken
Torn, als boven bij de achtste vermeld is, besloten; en
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het slot der twaalfde heeft er insgelijks lets van. Met de
herhaling van zulke in het oog vallende plaatsen moet men,
meent Rec., uitcrst spaarzaam zijn , zoo zij niet al hare
kracht zullen verliezen: de eerste reis verrassen en treffen
zij, aithans indien zij goed aangebragt zijn; maar , te dikwijls herhaald, worden het al spoedig loci communes van
den Redenaar; ja men bemerkt aldra, dat zij niet altijd
gelukkig en natuurlijk aangevoerd, maar gezocht worden,
zoo men hem zelfs al nict verdenkt , dat het coups d'e'clat
zijn, waarmede hij schitteren wil; en hoewel Rec. het
laatste bier geenszins beweren of zelfs vermoeden wil, zoo
schijnt het hem echter toe , dat genoemde wending in do
achtste en tiende Leerrede niet zoo ongezocht en eigenaardig, als in de twaalfde , gcbezigd is.
De nieuwhcid en belangrijkheid der Leerredenen van
een' voor het eerst voor het groote Publick opgetreden Kanselredcnaar heeft ons ]anger, , dan gewoonlijk , bij dezelve
doen stilstaan. Moge onze aankondiging , met de mededeeling onzcr gedachten daarover , strekken , om dezelve
in hare waardc to doen kennen en aan te prijzen, en om
aan de voortreffelijke gaven van Karen Steller hulde te
docn, met den wensch, dat hij daardoor tot volmaking
der hcilige Welsprckendheid in ons Vaderland, en bovenal
tot bereiking van haar verheven en edel oogmerk , het zijne
mildelijk bijdrage !

nuss, een Voorlooper der Kerkhervorming,
of de dood poor waarheid en Christendom. Naar het
Hoogduitsch. Te Groningen , bij J. B. Wolters. 1840.
In gr. 8vo. 118 bl. f 1 –:

JOHANNES

D it geschrift bevat een duidelijk verhaal van de leer en
het treurig uiteinde van den bekenden .Bohemer Jo 'IAN NE s
Huss, die, even als zijn tijdgenoot, HIF.R0 NYAIUS VAN
PRA AG , (over Wien in het laatste hoofdstuk kortelijk iets
gezegd word') een der genen gewccst is, die men te regt
voorloopers der Kerkliervorming noemen Lan , daar hunnc
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beginsels en stellingen in de hoofdzaak overeenkwamen
met die, welke door LUTHER, ZWINGLI en anderen ,
cone ceuw later, zijn voorgedragen ; een van die merkwaardige Mannen dus , door welke de Voorzienigheid allongs veler oogen voor het licht der Christelijke waarheid
geopend , en die voor de gansche Christenheid gezegende
gebeurtenis voorbereid heeft. — De Vertaler heeft derhalve icts nuttigs gedaan met dit stuk in onze taal over te
brengen, waarin reeds mecr zulke monographien van de
Hervormers en hunne voorgangers bestaan. Daar het niet
voor Geleerden geschreven word , heeft hij met reden alle
geleerde aanhalingen en twee Latijnsche bijlagen weggelaten , en »in het ° erste hoofdstuk de korte schets van de
»verbastering der Christelijke Kerk , en van de toenemende
»heerschappij der Paussen, met eenige weinige trekken
» vermeerderd ," en hierdoor , zoo het schijnt , den wensch
des Recensents in de Alg. Kirchenzeitung van 1839 , Literaturblatt , N°. 95. s. 763, vervuld , dat » de Schrijver
» den lezer wat moor hadde willen orienteren." Voor
een uittreksel is dit werkje niet wel vatbaar,, of Referent
zou , gelijk zijn Hoogduitsche Collega , den vooraan geplaatsten inhoud der negen hoofdstukken moeten overschrijven; loch hij meent, dat het onderwerp zelf zich zijnen
landgenooten genoeg als nuttig zal aanprijzen: en gelijk
die Duitscher de bekendwording van zulke geschriftext met
den geest des tijds overeenkornstig to zijn aantoont , zoo
meent hij met hetzelfde oogmerk met den Vertaler kortelijk
to mogen zeggen : »Het voorbeeld van die Mannen kan
» ook in onze dagen , waarin nog zoo velen , ook buiten de
»Roomsche Kerk , het gezag van menschelijke leeringen
» en bepalingen op den troon willen plaatsen, niet genoeg
» worden aangeprezen."

Toevallige Gedachtcn van een' Evangelisch- Luthersch'
Regtsgeleerde over de vraag : Op welk eene wijze men
naar het Rik Gods trachten moot ? Alle redelijke zielen , ondcr het algemeenc Christendom , tot nader on-
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derzock dienstig. Uit het Hoogduitsch. vertaald en met
tianteeheningen vermeerderd door G. DE w. VAN L AKER VE LD KELLERMANN. Te Gorinchem, bij A. van
der Mast. 1840. In gr. 8vo. 47 'bl. f : – 50.
Dit werkje k-,virn in het oorspronkelijke reeds in het jaar
1746 in het licht , en behoort tot zoodanige ascetische
schriften , welker lezing en overdenking wij ook in onze
dagen nuttig oordeelen. Immers zoo lang er zijn onder de
belijders van het Christendom, » die de paarden achter den
wagen spannen, en het eerst en boven alle dingen , naar
cer , rijkdom en cen lekker leven , of naar eene nering in
de wereld trachten en streven , en die zich bij hun geloof,
hetwelk slechts in losse gedachten en veel praten bestaat ,
stijf en vast inprenten , dat het Hemelrijk of de ceuwige zalighcid hun onder de zoogenoemde verdiensten van CHRISTUs ter eeniger tijd stellig als eene toegift bij hunne cer,,
rijkdom en bij hun lekker leven of bij hunne zorgvolle nering zal toegeworpen worden ," is het niet ongepast , den
zoodanigen to doen gevoelen , hoezeer hun gedrag in strijd
is met de les en de belofte van JEzU s: loekt eerst het
Koningrijk Gods en zone geregtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. De naive en tevens
ernstige toon , door den Schrijvcr gebez.igd , is geschikt tot
overtuiging en tot bestrijding van heerschende vooroordeelen.
De lezing van het boekje zal voorzeker aan onze Christelijke landgenooten van alle gezindheden stof opleveren tot
nuttige overdenking.
Wij wenschen den jeugdigen Vertaler,, die gedurende
eene ongesteldheid , die horn in andere studie verhinderde ,
dit werkje vertaalde , eene gelukkige herstelling toe, en
twijfelen, niet, of voortgezette beoefening der godgeleerde
wetenschappen zal hem de op bl. 36 in de aanteekening
geplaatste bespiegeling over ADAM ' S val nog nader doen
toetsen; in welke verwachting wij onze bedenking tegen
bet aldaar beweerdc zullen terughouden.
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Over den invloed van het gevoel voor het schoone op de
zedehjhe vohnaking des inensehen , door s. P. SCHELT EMA , Stads Gen eesheer te Arnhem. Te Arnhem, bij
G. van Eldik Thieme. 1840. In gr. 8vo. 87 bl. f 1 -:

W

ij ontmoeten hier wederom den Schrijver over het Instinct (zie Traded. Letteroef. 1840. N. X. bl. 414) , ditmaal echter op den titel zonder bijvoeging van: Lid van
niet een geleerd Genootschap te zijn. Zoo hij zulks sedert
nict meer schrijven kon, dan ware het misschien het natunrlijkste geweest, thars op den titel , achter Stads Geneesheer,, te laten volgen: Lid van een geleerd Genootschap. Doch daar wij hiermecle onbekend zijn, zullen wij
ons in geenc gissingen verdiepen. Even min zullen wij
gissen naar het motief des geschrifts. De Schrijver zegt in
cen kort Voorberigt, waarin hij spreekt van den ongenoemden Recensent in de Letteroefeningen, (waarom »den
ongenoemden?" dit is toch in deze en andere Maandschriften zoo gebruikelijk , dat het tegendeel veeleer melding verdiende), hij zegt al wederom geen motief te hebben mode te deelen. Wij willen ons dan in deze privaatzaken niet verdiepen. I-Iet boekje, minder overladen met
aanhalingen dan de vorige brochure, is hoofdzakelijk gcrigt
tegen de zedelessen en zedelijke voorschriften, waaraan de
Schrijver weinig kracht toekent.. Alles konit meer aan op
zedelijk gevoel; clit moot in deszelfs oorspronkelijke kracht
bewaard en gehandhaafd worden tegen eenzijdige verstandsontwikkeling. De redeneertrant is ver verwijderd van hetgeen de Engelschen close reasoning noemen, en daarom
moeijelijk to volgen en te analyseren. Alles wordt .besloten met een gedicht van BURGER waarvan wij de schoonheid niet zoo levendig gevoclen, of het zou in den regel
moeten zijn:
,,Und der Sammler ran Lampert, arcs denen trimmer ein
Blatt wird."
"Wij zullen cvcrigens niet ontkenncn, dat do Schrijver hier
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en daar eenen zeer eigenaardigcn stip bezit: zoo als waar
hij tegen kinderbockjes op de scholen to velde trekt (bl. 85):
»Bellalye dat deze verhalen doorgaans tot de allerlafste behooren en derzelver opstellers rniserabele broodschrijvers
en courantiers of zoogenoemde romantische kindervrienden
zijn , die denken, dat zij , door op een' doucerensen toon
te piepen , den ruisten kindertoon gevat hcbben, of die ,
door de domste uitvallen, meenen zcer naif to zijn." Men
ziet het, dat de Schrijver bier warm wordt !
De aanhaling , bl. 52:
.Und leas der Verstand der Verstandigen nicht sieht,
.Das abet in Einfielt ein kindlich Genzaht."
gelijk de Schrijver zich nieent te herinneren , maar uit » Die Worte des Glaubens" van scull:
LER , en de eerste regel, waarvan het rnetrunz anders ook
nict good zoude zijn, luidt aldaar :

is rilet uit BURGER.

',Lind was kein Verstand der Verstandigen sieht."
En hiermede bevelen wij het boekje der aandacht van alien,
die in dergelijke lcctuur smaak vinden. Zoo wij hen, die.,
alle dingen beproevende, hot goede wenschen to behouden,
op eenige gevaarlijke plaatscn in dit boekje opmerkzaam
maakten, vreezen wij , dat de Schrijver ons , in een volgend geschrift, onder het getal der doucereuse piepers
zoude opnemen. Het blijve dan hierbij !

Geschiedkundige Aanteekeningen betrekkelijk het Slot
Loevestein. Met Platen en Kaarten. Te Gorinehan ,
hi]. H. Horneer. 1840. In gr. 8vo. 122 , 88 hi. geeartonneerd. f 4 – 80.
slechts een klein puntje
O fschoon de slerkte Loevestein
Nederland,

neemt zij echter geene
beslaat op do kaart van
onbelangrijke plaats in dcszelfs gesehiedenis. HEnin Art
DE RISYTER, de slagtoliers van de rampzaligc gebeurtenis-
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sen der jaren 1618 en 1619, inzonderheid HUYG Dr
en zijne edele bade en voortreffelijke dienstbode ;
zijn namen , Welker herinnering zich van zelve aan Bien
van Loevestein verbindt. Deze gedachte bewoog de Heeren c. G. BOONZAJER Notaris to Gorinehem , en J. G. w.
MERKES Kapitein–Ingenieur, Adjudant van Z. M. den
Koning, Gene geschiedkundige beschrijving dier sterkte in
het licht to zenden. Na cone aanwijzing van hare Egging,
stichting en inwendig voorkomen waarin men de pen van
den militair niet onduidelijk bemerkt , vo]gt een geschiedkundig ovcrzigt van de belegeringen, welke Loevestein hceft
ondergaan , waarbij natuurlijk vooral het heldenfeit van
HERMAN DE RUYTER ter sprake komt , en de vaderlandsche Romance, in haar geheel medegedeeld , waarin TotLEN S dit , zoo als HOOFT het noemt , »dapper stuk en van
geweldighen naadruk , hadd' het hem niet meer aan fortuyn , dan aan list en stoutheit ontbrookcn ," bezongen
heeft. Het uitvoerigste gedeelte des werks is de bijzonclere
geschiedenis , voornamelijk met betrckking tot aanzierdijke
staatsgevangenen , die naar Loevestein zijn overgebragt.
Veel van hetgeen vooral den grooten HUGO en zijne ontvlugting in den boekenkoffer aangaat , is natuurlijk van algemeene bekendheid. Veel is er ook, dat niet dan zeer
van ter zijne op Loevestein betrekking heeft , zoo als de
geslachtlijsten van HERMAN DE RUYTER en van PROUNING,
den bevelhcbber van het Slot tijdens de ontkoming van DE
G rt ooT; men zal het echter hier Diet zonder genoegen
aantreffen ; de een stelt in het cone, de ander in het andere meer belang. Zoo is het ook met het plaatwerk.
Aileen het gezigt op Loevestein, het situatiekaartje , en de
platte grond hebben cone cigcnlijke betrckking op de sterkte, die het onderwerp van het werkje uitmaakt; de portrettcn van DE GROOT en zijne echtgenoot, de afbeelding
van het poortje in DAATSELAAR 'S huis, waardoor DE
GR °or met zijnen medgezel in metselaarsgewaad vertrekt ,
van de geschilderde glazen mecre in dat huis , en van den
gedenkpenning op het ontkomen van den grooten man, zulten cen aangenaam toevoegsel geacht worden, evenzeer als
GROOT
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het facsimile Bens briefs van hem aan den Koning van
Frankrijk; -de afbeelding van zijn drinkglas , eerst uit A LKEMADE medegedeeld, komt later op een afzonderlijk
plaatje verbeterd voor, hetgeen minder we) staat. Ook
het gedenkteeken voor PAULUS WIRTZ in de oude Kerk te
Amsterdam, mede afgcbeeld, heeft in zooverre betrekking
op het onderwerp, als doze Veldmaarschalk de sterkte in
1672, met loffclijken moed en gunstig gevolg , tegen de
Franschen verdedigd heeft.
Van de bijlagen zijn sommige mcer , andere minder algemeen belangrijk; tot de laatste brengen wij b. v. de uitireksels uit oude hrieven , hicr bijgebragt , alleen omdat
Loevestein er in genoemd wordt; den wettigen afstandswijzer tusschen Loevestein en de voornaamste (meest garnizoens-) plaatsen des Rijks, en derg. Tot de cerste,
daarentegen, de nalezingen op het in den tekst gestelde.
De lijst van plane gronden en afbeeldingen van het slot
toont, dat den Schrijveren weinig onbekend is gebleven van
hetgeen tot hun onderwerp betrekking had. Iletzelfde laat
zich zeggen van de lijst der boekwerken, die »opzigtens
het slot Loevestein en deszelfs geschiedenis kunnen worden
nageslagen en voor dit werkje meerendeels zijn geraadpleegd." Bij zooveel echter,, als hier voorkomt, bevreemdde het ons, B eene de minste melding gemaakt te vinden
van dit Tiidschrift , waarin toch niet alleen, om van andere tot Loevestein niet regtstreeks betrekking hebbende
bijzonderheden te zwijgen, het een en ander (1831, Meng.
bladz. 646) over de ontvlugting der gevangene Remonstrantsche Predikanten voorkomt, maar ook (1822, Meng.
bladz. 18) met vaderlandsch gevoel een bezoek op het slot
door onzen warmen Vaderlander w. H. WARNSINCK, s z.
verhaald wordt.
Van de gedichten van vroegeren en lateren tijd , op Loevestein of deszelfs helden betrekking hebbende, worden de
meeste aangehaald of ook medegedeeld. Het speet en verwonderde ons , het fraaije vers van wijlen den Hoogl. S IMoNs aan Loevestein , beginnende:
0
BO.EKBESCLI. 1841. NO. 5.

198

GESCIIIEDIC. AANTEEK. OVER LOEVESTEIN.

Zijt mij gegroet, gij oude 'Buren,
.Aan Merwe, Maas en 'Waal gebouwd," enz.
voorbijgegaan te vinden.
Indien de kundige Schrijvers aan het geheel ecru% meer
behagelijken vorm hadden gegeven, zeu het bock ongetwijfeld tot algemeene lectuur geschikter zijn geworden , en
de Uitgever zich meer debiet van dit vrij kostbare (schoon
voor hetgeen gegeven worth niet te kostbare) bock mogcn
beloven , Jan , vreezen wij, nu het geval zal zijn.

Mr. PETRUS ROFSTEDE, Commandeur van de Orde van
den Ned. Leeuw, Oud-Gouverneur van Drenthe, Stoatsraad in buitengewone dienst , Curator van 's Lands
Hoogeschool te Groningen, Directeur van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem ,
Honorair Lid van de Maatschappij van Weldadigheid ,
in zijn Leven en Werhen , door Dr. a. J. NAS S AU, Lid
van het Prov. Utrechtsche Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, van de Maatschappij ter bevordering
der Opvoeding te .dthene , en van het .Ircheologischc
Genootschap , mede aldaar.
Leven is handelen ;
Waakzaamheid, vader/andsliefde.
Te Koevorden, bij D. H. van der Scheer. 1839. In
gr. 8vo. 46 bl. f 1- 50.

Deze levensschets is meer bcpaald belangrijk voor hen,
die als bewoners van Drenthe , of door eenige andere omstandigheid , tot den Heer H O FSTEDE in betrekking hebben gestaan, voor wie het dus aangenaam is des mans gedachtenis door een gedenkstuk als het onderhavige aan de
♦ergetelheid ontrukt te zien , en door wier medewerking,
blijkcns de lijst der inteekenarcn , dan ook de uitgave gemakkclijk tot stand kwain. Nogtans zouden wij onregt
doen aan des Schrijvers arbeid, indien wij hem de getui-
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genis niet gaven , dat hij van de stof, die to behandelen
viol , zoodanig gcbruik heeft gemaakt , dat men, zonder tot
het getal to behooren van diegenen , voor wie het werkje
eigenlijk bestemd is , hetzelve met genoegen zal lezen.
Voor de geschiedenis en beschrijving van het genoemde
landschap ontmoet men hier veel wetenswaardigs ; terwijl
de Schrijver de gelegenheid , wanneer die zich aanbiedt,
met ijver waarneemt, om de ecr van het gemeene vaderland , zoo als hij Nederland nocmt , to handhaven, gelijk
onder anderen blijkt uit het volgende : » Ziet , Mijne Heeren, als gij daar zit op den Drachenfels of Niederwald,
en het herdenken aan de lucht uwer burgwallen en grachten , aan de eentoonige weiden , aan den kaasreuk" en
den veendamp van uw. Vaderland , het genot der schoone
natuur om u heen stoort: slaat clan , bedaard , het oog op
de hutten der arme wijngaardeniers en landbouwers om u
toe, uit welke morsigheid en armocde alle gedachie aan
veredelde levensgenietingen verbannen; en prent u dan
vast in het geheugen , dat het genot dier heerlijke natuur
voor u, voor eon good deel , rust op de wclgevulde gondbeurzen , die u ruimen overvloed van meer stolleh jk genot
geven, en nog daarenboven den Rhijnlander,, jaar op
jaar, als eon made regen besproeijen. Die beurzen nu
zijn niet gevuld op Nannenwerth, noch aan den waterval
te Schaffhausen, maar in de koopstcden , op de kaas– en
botcrmarkt van uw plat, prozaisch Vaderland ; het zijn de
vruchten uwer polders en veenderijen , uwer schorren en
uiterwaarden. Ligchaam en geest maken met elkander
den mensch, en, zonder tijdelijke welvaart, wordt het
hoogere zielgenot terstond oneindig lager gespannen , om
spoedig geheel to versterven." Deze proeve zal, vertrouwen wij , onze getuigenis staven , dat de stO en de taal
zoodanigen zijn als men die van den vaderlandlievenden
Schrijver mag verwachtcn. Dat hij , na de breede lijst der
waardigheden van wijlen den Heere II0FSTEDE, ook de
lidmaatschappen van twee, drie Genootschappen, welke
men hem gegeven heeft, op den titel zet, geschicdt al02
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leen nit erkentelijkheid. De Schrijver zegt dit. Waarom
zouden wij het niet gelooven ? Hony soit qui mai y pense.

Gedachten van BLAIS,E PASCAL over den Mensch, vertaald
nit zijne aPensdes sur la Rdligion" etc. en met Aanmerkingen voorzien door n. posTaumus, benevens eene Levensschets van dien beroemden Geleerde. Te Groningen,
bij J. Oomkens. 1839. In gr. 8vo. XLVIII en 196 bl.
f 2-:

Een gedeelte van een end Franseh boek, in een nieuw
Nederlandseh gewaad, dat hetzelve zeer wel waardig is, en
dat er wederkeerig zeer goed aan past ! In eene lezenswaardige Voorrede, die wij den Lezer wel willen verzoeken
niet, gelijk wel eens het geval is, over te slaan, spreekt de
Heer POSTRIINUs, Predikant te Waaxens in Friesland, over
de belangrijkheid der kennis van den mensch en van onszelven tot voortgaande volmaking, over het daartoe nuttige
van deze Gedachten van PASCAL, en over hetgene, dat hij
aan deze uitgave van dezelve gedaan heeft, namelijk door
* zijne deels ophelderende, deels bepalende aanmerkingen,
met eene kleinere letter, ender iedere §, bij de gedachten
van den diepdenkenden Wijsgeer te voegen."
Hierop volgt eene Levensschets van dien grooten Wiskundige, maar ook n regtzinnigen en waarljk vromen Ka. tholijken Christen nit de 17de Eeuw in Frankrijk ; voor
. Terre het grootste gedeelte, met de noodige bekortingen,
eene getrouwe overbrenging van B OSSUET ' S sehoon ge.stelde Yerhandeling, Discours sur la vie et les one rages de
»PASCAL ," waaruit men den Man in zijne wetenschappelijke
en zedelijke waarde leert kennen.
De hier opgenomene Gedachten over den Mensch zijn ender de volgende rubrieken geplaatst: Verbazende tegenstrijdigheden, welke in de natuur des menschen, ten opzigte van.
de waarheid, van het geluk en nicer andere taken, gevonden worden, als eene inleiding op het volgende, waarin ,
na eene algemeene voorstelling van den mensch, over deszelfs grootheid, verwaandheid, zivakkeid en ellende, gehandeld wordt, (bl. 1-74.) Hierop volgen Zedekundige
Gedachten, (bl. 75-111) Gedachten over den dood, getrokA
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ken uit eenen brief van PASCAL , geschreven ter gelegenheid
van het afsterven van zijnen Yoder, (bl. 112 —139) en eindelijk Genzengde Gedachten, (b]. 140-196.) — Over het
geheel is de keus Ref. gelukkig voorgekomen; en er is
weinig van belang, dat hij weggelaten zou wensehen, of het
moest het een en ander zijn onder de rubriek Gedachten over
den dood enz., waar de voorstelling van PASCAL dikwijls
vrij duister en zonderling is, en POSTIUUMLIS wel veel gedaan
heeft, om 0de schors wel van de kern, den vorm en de uit0drukking van den inhoud te scheiden," maar nogtans
ware welligt eenige bekorting van PA SCAL'S woorden nog
beter geweest. Voor het overige acht Ref. het niet noodig, die oude Gedachten, maar die zoo veel degelijk goeds
en altijd bruikbaars hebben, en zich ook niet zelden door
kracht of verhevenheid van stijl aanbevelen, nu nog to beoordeelen ; en waar dit al voegzaam en nuttig mogt kunnen
geschieden, daar heeft P OSTR v mus hem het werk zoo good
uit de hand genomen, dat hij er over 't geheel wel in kan
berusten en zich mede vereenigen, of althans niet noodig
vindt hij eenig verschil opzettelijk stil te staan. 's Mans aanmerkingen toch toonen eenen liberalen, Christelijken, bong
practisehen geest, en dienen, om het door PASCAL gezegde
uit te breiden en to bevestigen, of nader to bepalen en te
wijzigen, of om hetgene, dat hij, naar het zwakkere licht
van zijnen tijd, nog duister inzag, bij het licht van meer
gevorderde Bijbel- en Godsdienstkennis der latere dagen, op
to helderen, en voor elk' redelijk denkend' Christen bevattelijk en nuttig to maken. Ref. durft dus dit bock, als een
geschrift van goede gehalte en blijvende waarde, welks Anytor en Commentator elkander wederkeerig waardig zijn, en
dat door des laatsten arbeid gewonnen heeft, gerustelijk aanprijzen. — Jets nit hetzelve ter proeve willende geven, zou
hij, zonder tang to zoeken, de algemeene voorstelling van
den mensch, bl. 16-22, hiertoe kunnen gebruiken ; maar
de uitgebreidheid veroorlooft bet niet, en hij bepaalt zich
dus, zonder het daarom in alien deele voor het voortreffelijkste te v!rklaren, tot § 31, 32 van de gemengde Gedachten : 0Het verstand," zegt daar Pa st AL , n heeft zijne orde,
0die grondbeginsels en betoogingen volgt; het hart heeft
peene ander°. Men bewijst het niet, dat men bemind moot
0worden, met de oorzaken der liefde te ontwikkelen : dit
Jr, z us cu It I ST liS en do bed +go
ZOLlde belagehclijk
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.p A ucus volgden meer de orde van het hart, Welke die der
.liefde is, clan die des verstands, want hun hoofddoel was
.niet, om te onderwijzen, maar om to verwarmen. Sint
.AEGUSTrjw deed ook alzoo. Deze orde bestaat vooral in de
puitbreiding over ieder punt, dat in verband staat met het
.doel, om altijd daarop te wijzen." En hierop laat POSTR Rains volgen:
Ubi caritas est, claritas est," zegt Huge
S. vICTORTS, een middeleenwsch Fransch Geestelijke, in zijn
swerk, de Sacramentis, Lib. II, Part. 13, Cap. II, dat is:
.Waar liefde is, is licht." De ware liefde verlicht door
to verwarmen, want zij is, naar bet Evangelic, geene wilde
.en oogenblikke]ijke aandoening, die als een zomerkoeltje
.voorbijgaat, nosh ook. eene hevige en bnitensporige op. welling des gemoeds, die tot allerlei inbeeldingen, gezig.ten en onzinnigheden overslaat, maar eene verliehte en
Dvrije denkwijze, die zich in een licfderijk en deugdzaam
deven openbaart. llij, die God in den zin van JEZRS
.zal beminnen, meet Hem als hemelschen Vader kennen:
.hij, die zijne medemensehen in den geest des Christendoms
.zal liefhebben, meet in hen " Gods geslaeht" eerbiedigen.
' Bet is hier in den hoogsten zin waarheid: .0nbekend
.maakt onbemind." Doze liefde is het hooge doeleinde des
.Christens: alles meet hem dat nailer brengen; wat
.hem daarvan verwijdert, is onehristelijk : zonder liefde is
. al ens weten niets; en zij is de geest en het leven der
' ware dengd. JEZIIS en PAULUS drongen zoo sterk op Naar
.aan, omdat in Naar het .al" en het a eene noodige" der
.menschen ligt. Zij geven geen leerstelsel, geen aaneen.geschateld geheel van zekere stellingen, zoo als later de
.Godgeleerden deden, zoo els zelfs Sint AUG -USTI NUS, die
' door zijne ongegronde leer nopens de bedorvenheid der
.menschelijke natuur niet stork opwekte tot warme men.sehenliefde, gedaan heeft. J EZr s en P A tut:, en de eer.ste boven alles, werkten op de opwekking van die kiem
.van Goddelijkheid in ons menschen, door verwarmende
.lichistralen van den Vader der lichten in het menschelijk
gemoed te laten vailen. De Meester wilde zekerlijk meer
verwarmen als (1. dan) .onderwijzen," zoo als PA SCA L met
regt zegt, meer verwarmen door onderwijs, naar ieders
.vatbaarheid: hij laat God in zijn' persoon, in zijne woor.den en /even, aan ens zien, zonder geleerd sehijnende
besehrijvingen van Hem te geven," enz. — Men verA
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,,bceldt zich ," zegt PASCAL in de volgende §, ',PLATO' en
ABISTOTEL ES gewoonlijk in groote mantels, en als perso',nen, die altijd even statig en ernstig waren. Het waren
',brave mensehen, die even als anderen met hnnne vrienden
lacht en en vrolijk waren. En toen zij ' hnnne wetten en
verhandelingen over de Staatkunde zamenstelden, geschiedde
.dit al spelende en om zich te verlustigen." (?1) suit was
,, het minst wijsgeerige en minst ernstige gedeelte van hun
leven." (?) ',Het wijsgeerige deel huns levens was eenvou', dig en gerust te leven." llierbij voegt PosT a um n s het volgende: ,Ja , PASCAL! de ware Wijsgeeren droegen seer
zelden den wijsgeerigen mantel: deze ware him te lastig
geweest, want zij gevoelden, dat zij mensehen waren.
.Jrz us canISTUS droeg hem ninamer, en daarom herkent
men Hem als den Zoon Gods en den Zoon des mensehen.
10, het ware goed geweest, dat zijne geleerde leerlingen
.niet zoo vele pogingen aangewend hadden, om Hem diem
',mantel om te hangen, welk fatsoen men er dan oak aan
zocht te geven ! Naar, gelukkig ! de Meester been hem
tettenmale weder afgeworpen ; Hij wilde den menseb niet
',in den mantel verhullen; hiertoe was Ilij to mensehen lijk. Ik wensehte, dat men J EZ US meer mensehelijk voor.stelde, en daardoor nader met ons mensehen in gemeen", scbap bragte; Hij sonde daardoor grooter en Goddelijker
worden voor ons, en tot ons boil weldadiger werken op
ons. Be Heer is voor mij nergens grooter, dan te tniddest
',der kinderen, die Hij op zijnen schoot en in zijne armen
.neemt, om hen zegenend aan den hemelsehen Vader aan to
.bieden. lk zie Hem nergens Goddelijker, dan dear Hij
de is met den blijden, een' traan bat vallen bij het graf
,, van zijnen vriend LAZARUS, voor zijne vijanden orn verge. wing bidt, en zijne Moeder aan de zorg van zijnen vriend
JOIIINES aanbeveelt," ens.
Beknopt geschied-, aardrijks- en fabelkundig Woordenboek
der classieke oudheid, voor ongeletterden, door J. H. A.
WEYTI son, Phil. Theor. Nag. Litt. Hum. Doe., Rector
der Latijusche Scholen to Harlingen. lste en 2de Aflevering. Te Amsterdam, bij Weytingh en van der Hurt.
f 1 - 20.
1840. 1n gr. Bro. 128
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et ontbreekt in onze taal niet aan Woordenboeken, waarin
men het meeste, algemeenst nuttige en noodige van hetgeen
het onderhavige werk bevatten zal vinden kan ; maar dat
zijn werken, waarin nog veel meer is opgenomen ; ze zijn
dus te omslagtig en kostbaar voor dengenen , die enkel verlangt, zich de eigennamen en derg., in de klassieke Schrijvers voorkomende, te vinden opgehelderd. Men kan wel
vragen, wie deze zijn, voor wie eene Nederduitsche Bibliotheca classica behoefte is ; maar dit en de gansche bedenking
valt ten.deele weg, wanneer men, de lijst van inteekenaren
ziende, bemerkt , dat bijna 200 exemplaren van dit werk
begeerd werden.
De titel wijst duidelijk genoeg aan, wat men hier te waditen hebbe. Het is ongeveer in het Nederduitseh; hetg,een
in het Latijn het werk is, welks titel wij zoo even noemden. Aldus schijnt het oorspronkelijke voornemen des beworkers geweest to zijn ; later evenwel heeft hij besloten ,
nok de verklaring er bij te voegen van benamingen en
knnsttermen, voor zoo verre die van het Grieksch en Latijn
afkomstig zijn. Hierdoor is evenwel de eenheid van het
werk geheel gebroken, en zal een andere titel voor hetselve noodig zijn. Ilet werk komt nu nader aan een zoogenoemd Conversations-Lexicon ; en, heeft de Schrijver deze
verandering gemaakt, n ten einde het werk nog meer van
algemeen nut to doen zijn," wij kunnen niet nalaten to
zeggen , dat het door nog moor bijvoegingen nog algemeener
nuttig had kunnen worden ; intusschen hij belooft, dat die
verklaringen niet veel zullen bezwaren, en in zooverre hebbe
men er vrede mode.
Zonder al to uitvoerig te worden, kunnen wij de acht
vellen druks, die het Woordenboek tot het Art. APOLLO..
s, us brengen , niet doorloopen. Zulks behoeft ook minder.
Wij zullen ens tot de eerste bladzijden bepalen, eene enkele opmerking uitgezonderd, die wij onder het verder lezen
maakten.
In het algemeen zij gezegd, dat de aanmerkingen, die wij
Taken, niets ontnemen aan ens gevoelen nopens het verdienstelijke van den arbeid des Schrijvers. Dat het gestelde
nopens historische, geographische en mythologische namen
doorgaande juist is, laat zich van den Doctor der oude Letteren verwachten. Deze verdienste both ook meestal de
Bib!, class. ; vandaar dat doze en de lIeer WEYT1NG uI dik-
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wijls in eene verschillende taal hetzelfde zeggen, en het allereerste artikel der Iaatste met de eerste woordelijk overeenkomt. Dit is echter niet altijd het geval, en wij willen
niet zeggen, dat de Beer WEYTINGR slechts uit dat andere
Woordenboek zou gecompileerd of vertaald hebben ; maar
juist omdat wij van het tegendeel overtuigd zijn, spijt het
ons, hier en daar het blijk er van to bespeuren.
Ook moeten wij zeggen, in de eerste bladen verscheidene
artikelen gemist te hebben, die wij er stellig hadden gedacht te zullen vinden. Wij noemen : Aba ; Abacene ; Abana ; Abarus ; Abderus ; aberratie ; Abradates ; abrupt ; Absarus ; absolutie ; Acamas ; Acarnania ; acceptatie ; Ache ;
Aeratus ; acrobaat ; ad-interim en meerderen. Gaarne geven
wij toe, dat, indien men niet onbepaald alles wil opnemen,
de kens moeijelijk is ; maar onder de bovengenoemde woorden zijn er toch verscheidene, die de 'leer WEY TIRO( ons
gaarne zal toegeven, dat niet ontbreken moesten.
Bij het over het gehee] juiste is toch van enkele artikelen
eene verkeerde verklaring gegeven. Wij brengen wederom
uit de eerste bladzijden twee voorbeelden bij: D Ab intestato.
Erven ab intestato is: als wettig erfgenaam eene nalatenschap
verkrijgen, over Welke door geen geldig testament beschikt
is." Beier en vollediger ware dit aldus gesteld: DEig. zonder testament gemaakt, of te zijnen behoeve verkregen to
hebben; ab intestato sterven, is dus : overlijden, zonder door
eene wettige uiterste wilsbepaling over zijne na te laten
goederen te beschikken. Erven ab intestato is: als wettig" enz.
Anachronisnae. Een missing tegen de tijdrekening." Niet
alleen tegen de tijdrekening. Die b. v. Leyden van het beleg
in 1574 door stoombooten liet ontzetten, zou een anachronismus begun. Men zie de meeste Pseudo-historische Romans.
Grondig, dat spreekt van zelf, kan in het bestek van zulk
een Woordenboek geene wetenschappelijke terminologie worden ontvouwd, noch leerstelsels ontwikkeld. Met dat al ontaarde in het vervolg des werks het vermijden hiervan in
geene oppervlaklcigheid! lliervan is niet vrij to spreken het
Artikel : Achromatise'', : D Kleurloos. Wanneer op sommige
verrekijkers lichtstralen vallen, ontstaan er veelkleurige randen. DOLL A ND (o) vond verrekijkers uit , die dit niet hebben , en daarom achromatische genoemd worden." leder
deskundige ziet van deze verklaring de oppervlakkigheid in.
De ons geltecl onbekende Schrijver zou het verkeerd be-
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grijpen, wanneer hij onze aanmerkingen aan vitlust of betweterij toeschreef. Enkele wenken te geven, die hem in het
vervolg welligt dienstig konden zijn, was ons eenige oogmerk ; en wij zullen or ons over verblijden, wanneer het
nut beantwoordt aan bet doel van den Schrijver.
Stomheid , in het artikel Amphistides , moet domheid zijn;
cone blijkbare schrijf- of drukfout. De correctie is enders
zniver,, en de uitvoering goed.

Seleeta principum poetarum recentiorum e diversis populis
atque aetatibus carmine latina. Collegit et de vitis poetarum puce monnit P. BOSSCHA. Amstelodami, apud L. van
der Vinne. 8vo. maj., peg: XIV et 141. f 1 - 50.

Le Hoogleeraar Bosse If A begint zijne Voorrede met droeve
klagten over het verval der studie van de oude Grieksche
en Latijnsche literatuur. Of er zoo veel reden bestaat, om
in ons vaderland over dat verval te klagen, komt Rec. twijfelachtig voor. Er blijven aan onze Akademie nog altijd
jongelieden, die prijs stellen op de beoefening der klassieken ; en menige akademisehe Dissertatie, ook in de laatste
jaren uitgegeven, kan daarvan ten bewijze strekken. Naar
voorondersteld, dat de klagt geheel gegrond is, dan grijpt
de lloogleeraar een zonderling middel aan, om den lust der
studie van de. Ouden te hernieuwen. Dat er onder de nieuwere Latijnsche Dichters gevonden worden, die naam hebben gemaakt en lof verdiencn, is zeker; maar hunne poezij
is toch'altijd slechts navolging; het is gebruik maken van
eene doode tail; en de hoogste lof, die er is te behalen,
is deze, dat men zoo na mogelijk nadert tot de zuiverheid,
den trent der Dichters uit den besten tijd der Latijnsche
letterkunde. De nieuwere Latijnsche Dichter doet als 't ware afstand van elle latere ontdekkingen, uitvindingen, kundigheden, vvaarvoor de bestaande taal hem geene woorden
geeft, en waarvoer hij geene woorden snag smeden; en het
eenige, wat hem daarbij oversehiet, is, elle kunst in het
werk te stellen, em door omschrijvingen enz. zich althans
eenigzins to helpen. Het komt Rec. dus voor, dat, indien
de bcoefening der oude lettcren wordt verwaarloosd, de uitgave van stukken van nieuwere Latijnsche Dichters de verwaarloozers niet tot bekeering zal brengen, en dat tat dit
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einde eene aanwijzing van de sehoonheden der meesterstukken der oudheid zelve nicer dienstbaar zoude zijn. Rec. verwacht dan ook van dezen bundel in dit opzigt weinig heil.
Iets anders is het, of het niet voor de liefhebbers der
Latijnsche Muze cen aangenaam geschenk kan zijn, eene
bloemlezing van de beste stukken uit de nieuwere beoefenaars der Latijnsche pokij te ontvangen; en uit dit oogpunt
verdient het werk van Professor /I o ss c R A ongetwijfeld goedkeuring. Vindt het genoegzarnen bijval, zoo zal hij het vervolgen. Wij vinden hier stukken nit de eerste tijden na de
herleving der letteren, toen de Latijnsche taal in Italie nog
de taal was, die bijna uitsluitend geschreven werd. De
keuze komt Rec. over het algemeen gelukkig, voor. VEGIUS,
de beide STROZA ' S, POLITTANUS, PONTANCS, AUGDRELLUS,
DAUGERIIIS, DOLSA, SANNAZARILIS, CASTILION, VIDA,

rn A cA sv °Ruts en FLAMINIUS zijn de meer en minder beroemde namen, die wij in dit eerste Stukje vinden. forte,
zeer korte en droop berigten aangaande het leven van elken
Richter gaan telkens de verzen vooraf. Ook de zeer zeldzame noten zijn onbednidend; en het werk van den Heer
HOs se u A is waarlijk niet veel meer dan keuze en schikking
geweest. Of er genoeg liefhebbers zullen zijn, die dit boek
aftrek zullen bezorgen, is zeker twijfelachtig ; rnaar ook nit
het ontoereikende aantal daarvan zou men nog niet knnnen
besluiten tot minder belangstelling in de oude letteren.
fickroonde Stukken, door de• Antwerpsehe Rederijkkamer de
Olijftak, ter gelegenheid van de plegtige inhuldiging van
het Standbeeld van P. r. RuBsras, den 15 Augustus 1840.
Antwerpen. Drukkerij van Jos. M. Jacobszoon. 1840. In
gr. Ove. f : - 75.
Gelijk ieder land en yolk, dat zijne groote en bcroemde
rnannen vereert, gaarne clerzelver roem en nagedachtenis aan
de late nakomelingschap ziet overgebragt, zoo verlangde ook
J3elgie de eer en kunstluister der Schelde-stad te verheerlijken, door de nagedachtenis van den wereldberoemden Schildcr, Wiens levens- en schilderszon, vOrir twee eeuwen,
binnen hare muren, werd uitgedoofd, door welsprekendheid
en dichtkrtust, door graveerstift en beitel te huldigen. Bekend is het, welke feesten en plegtigheden het stedelijk be-
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stuur der stad Antwerpen bij programma verordende, om het
tweede eeuwfeest ter eere van n URENs te vieren; waaronder
dan ook, op den 15 Augustus, de uitdeeling der prijzen aan
REBENS lokerlt ondigers zoude plants hebben.
Die uitdeeling zoude geschieden van wege de Rederijkkamer
de Olijitak , die, ter vereeuwiging van den Schildervorst,
aan alle Nederduitsche letteroefenaren uitnoodigingen had
gedaan, om, geliik de Geheimschrijver der Kamer, in zijne
Redevoering voor deze bekroonde stukken, zegt, den grooten man naer waerde te bezingen en zijnen lof door den
mond der welsprekendheid te doen uitgalmen." Die uitnoodiging vond ook in IVederland weerklank : een aantal stukken werd, op de prijsvragen, door de Rederijkkamer uitgeschre'ven, ingezonden, en — wij dragen er roem op — twee
Nederlanders droegen den palm weg : de Heer IMMERLEEL
werd voor zijne Lofrede op RUBENS met den uitgeloofden
eereprijs beltroond; terwijl de begaafde PATRONELLA BOERS
voor Naar gedicht: Antwerpen verheerlijkt door de groote
mannen , die het heeft voortgebragt, eenen lauwar van gelijke
waarde behaalde.
Wij gaan tot de aankondiging dier beide stukken met
genoegen over, vooraf nog aanmerkende, dat ook hier in
de Redevoering van den Geheimschrijver BLEREAU eene
geestdrift voor eigene taal en letterkunde doorstraalt, die
afkeerig is van n eene mode-tael, welke eenige kfankzinnige hoofden den vreemdeling ontleend hebben, en welke
met het volkskarakter niet overeenstemt."
Wij achten ens geroepen noch voelen ons gestemd, om
bet stuk van den Heer IKKERZEEL aan al de vereischten
van cene Lofrede te toetsen, of alles, wat rhetorische verdeeling en vorm vereischen, schroomvallig te onderzoeken.
De Schrijver had een onderwerp, geheel voor eene Lofrede
geschikt ; hij had eene rijke, onuitpntbare stof, die zich
van vele en verschillende zijden hoogstbelangrijk kon laten
behandelen. 's Mans opstel is echter nicer eene uitboezeruing, eene nitstorting van het ontgloeide kunstgevoel, dat,
in geestdrift ontvlamd, zich bier minder aan kunstregelen
boeit, maar eenen vloed van edele lofverheffingen stroomen
doet, die ons overal heenvoert, -waar RUBENS zich het
schitterendst en in al zijne grootheid vertoont. Meesterlijk
wordt het karakter des Schilders geteekend; voortreffelijk
zijne beschaafdlieid, ongedwongene welgemanierdheid en beD
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vallige hoffelijkheid gemaald, en met cone edele verheffing
wordt de Lczer op het standpunt gebragt, van waar de Lofredenaar verlangdc, dat men RUBENS beschouwen zou, —
op dat der edele Schilderkunst. Alle zwarigheden, die
RUBENS op zijne kunstbaan had door te worstelen, worden
met fiksche trekken voorgesteld, die steeds dienen moeten,
om den voortreffelijken Schilder hooger en hooger te doen
uitkomen.
Afdoende wederlegt I IIIMERZ EEL de bel rompene aanmerking , die er op de krnisoprigting wel eens gemaakt is, en
de reuzengestalten betreft der geregtsdienaren, die met de
ulivoering van het vonnis des doods belast werden. Doze
wederlegging toont evenzeer, hoe de Lofredenaar in den
hoogen kunstgeest van RUBENS is ingedrongen, als hoe hij
zelf in de geheimen der kunst is ingewijd, daar het groote
contrast tussehen de ruwe soldaten en den Cu itiszrs noodig
was, om het edele denkbeeldige schoon van het Christusbeeld to meer to verheffen en to doen uitkomen.
Hoe RUBENS zijne offers beurtclings aan de kunst en aan
do staatkunde bragt , en de erken-tenis van Koningen en
Vorsten ontving, wordt aan het slot der Lofrede opgegeven; en ook over dit geschiedkundig gedeelte van RUB ENS
leven ligt eon kleur en gloed van besehrijving, die onze belangstelling niet vermindert , ons gevoel niet doet verflaauwen , maar integendeel dezelfde opgewondene geestdrift in
ons binnenste doet levendig blijven ; terwijl de schets van
zijne huiselijke en burgerlijke betrekkingen keurig en roerend heeten mag.
Wie Rums als edel mensch, als Christen, hoog ingenomen met de Godsdienst , als verdienstelijk staatsman, als
voorbeeld van ijver, van trouw in vriendschap, als voorstander van bet goede en verhevene, als teeder en ouderlievend, als nederig en minzaam wil leeren kennen, zal bij
dezet Lofrede niet onvoldaan blijven, doch wie al den gloed
van RUBEN s schildertalent in een brandpunt wil verzameld
zien, zal zich niet kunnen verzadigen aan de lezing van een
stuk, waarin stijl en beelden, met al de bloemen der welsprekendheid, zonder noodeloozen opschik of ijdelen pronk,
vreemd van gezwollenheid en kiinkklank, zich vereenigen,
om ons voor RUBENS en zijne kunst in geestdrift to doen
ontvlammen, en bij iedere bladzijde den wierook van erkentenis zijnen Lofredenaar toe te zwaaijen,
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Zoo wel om bij sommigen onzcr Lezers , die meerrnalen
meesterstukken aansehouwden, het genot der herinnering van zoo Teel sehoons en verhevens to vernieuwen,
als ter proeve van den stip des Reeren IMMERZEEL, deelen
wij het volgende mede : .11et zijn de gewrochten van zijnen vruchtbaren geest, die de harten hier tot tranen bewegen bij de beschouwing van het lijden des eeniggeborenen.
Gods, afgedaald in het vleesch, om het gevallen menschdom
vein uit den staat zijner diepe ellende op to beiiren, en door
berouw en boete genade te verwerven ; die ons char met
dankbare teederheid vervullen bij de afbeelding der heilige
Moedermaagd, zich verlustigende met het op haren schoot
spelend Christuskind; of met gevouwen handen hare voorbede voor boetvaardigen ten hemel opzendende; en die ginds
weder ons in aanbiddende verbazing zetten bij de voorstelling van de wonderdaden des ouden en nieulven Verbonds
en bij de afbeeldingen der heiligen en martelaren, die dienstbaar waren aan het groote work der verlossing en de onwankelbaarheid van hun geloof met hun blood bezegelden.
Dat zij alien, die ooit het voorregt genotcn, deze meesterstukken, omgeven van al het indrukmakende van altaarpracht en beitelpraal in Code geheiligde tempe/s, te aanschouwen, dat zij alien getnigen, hoe zij zich daarbij to
moede gevoelden, — getuigen, of zij op dat oogenblik niet
als door eene heilige siddering bevangen werden, en reeds
ter aarde zonken om den levenden God te aanbidden, eer
zij het tooververmogen des kunstenaars bewonderen konden !"
Heeft de beoordeelende Commissie der Rederijkkamer de
verdiensten van den Ileer IMMERZ EEL gehuldigd, Ref. doet
het met haar ; en hij, die eon' krans veer den onnavolgbaren 11E311311ANDT vlocht en zijne sehilderverdiensten verhief,
en daarvoor den lauwer der overwinning, in het strijdperk,
door de inatschappij van frame Kunsten en Wetenschappen geopend, in haren zilveren cerpenning wegdroeg, ziet
zich hier waardiglijk met gouden loovers omkranst, die
kunstgevoel en smaak, geestdrift en vaderlandsliefde hem
aanbieden; terwijl zijne hulde RUBEN s zal vereeren, zoo long
diens standbeeld staan zal, en INNER Z EEL zeif als Sehrijver,
Diehter en fijn kunstbeoordeelaar door Nederland en Belgic
zal worden hooggesehat en vereerd.
Des Reeren IMMERZEE L's leven en krachten worden gerekt, opdat nog vender de Schilderkunst en bare GesehieRUBEN s
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denis, door het voltooijen van zijne belangrijke onderneming, om de levens en werken der Hollandsche en Vlaamsale Kunstschilders; Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der XYde eeuw tot heden, te beschrijyen, meerder opgeluisterd en verrijkt moge worden!
De correctie heeft hier en daar de Vlaamschc spelling niet
uitgewischt. Wij troffen ergens reuzenstal voor reuzengestalte aan, en kunnen het gebruik des eersten woords niet
aanbevelen.
Het Dichtstuk van 14Iejufvrouw MOENS beslaat eene waardige plaats achter de Lofrede van den Heer IMAIERZEEL. In
vloeijende verzen en afwisselenden maat worden de groote
Ilannen, die Antwerpen heeft voortgebragt, bezongen. Door
deze afwisseling heeft de Dichteresse die eentoonigheid trackten te vermijden, die anders wel eens het bezingen van dergelijke onderwerpen eigen is. Wij vinden hier wel niet die
hooge poetisehe vlugt, of die verrassende grepen, die ons
verrukken en in bewondering opvoeren; maar wij missen
dan ook hier al dat trompetten en bazuinsteken, waarvan de
klanken slcchts in de lucht vervliegen en niets voor het gevoel overlaten. Het Gedicht is geheel in haren bekenden zedigen en waardigen trant ; terwijl hare dichterlijke beelden
nn en dan sehoon gekozen en volgehouden zijn : doorgaande
vinden wij dit eene keurige eigenschap in het vers. Het is
overigens eene ondankbare taak, dergelijke onderwerpen te
bezingen niet zelden vervalt men in de opgave eerier lijst
van personen, vier namen nicer 11.4km-flea dan hunne kunstverdiensten en geleerdheid. Noodwendig moest de Dichteres
ook eenigzins in dit catalognsachtige vervallen. Wij vondeu
wel eens eon vlekje, zoo als op bl. 49 reg. 7 v. o., waar
cone sylbe te kort is; wel eens eene onbepaalde uitdrukking,
b. v. van de Schilderkanst , die licht en donker versmelt in,
englenharmonij ; wel eens een' wat al to krassen, to hyperbolischen greep, zoo als, dat met GOUDEN inlet RUBENS naam
geschreven staat door heel Europa, in paleis en heiligdom ;
maar het stuk is over 't geheel der Dichteresse waardig, en
dat gedeelte, wat zij aan den grooten Sehilder wijdt, niet
minder den Held van het Feest der Schelde-stad. Wij wenschen onze, bij de Nederlanders hooggeachte, Schrijfster en
Dichteresse geluk met den behaalden lauwer, en wij verhetigen ons, dat de Nestors van beide kunne, in het yak van
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Welsprekendheid en Dichtkunst, hebben medegewerkt, om
RUBENS te huldigen en Antwerpen te verheerlijken.
Eene toespraak van den neer CONSCIEN GE, bij het ontblooten van het standbeeld, die echter, gelijk wij vernamen,
door weinigen is kunnen gehoord worden, benevens eenige
dichtregelen van den Lofredenaar bij het ontvangen van den
gouden eerpenning, besluit dit schriftelijk gedenkteeken ter
eere van den wereldberoemden RUBEN s.

Proza en Poezy. Verzanzeling van Verspreide Opstellen en
Yemen. Te Haarlem, by de Erven F. Bohn. 1840. In
gr. 8vo. 170 hi. f 2 - 20.

Wij vinden in het bundeltje: Verspreide Opstellen van
HILDEBRAND en stukken van NIG 0 L A A BEETS. Eene zonderlinge onderscheiding, waarvan Rec. het doel niet begrijpt.
Dat de Camera obscura met eenert pseudonym in het licht
verscheen, lion Ree. zich zeer goed voorstellen; ja, hij zou
het zeer onverklaarbaar geacht bebben, indien bet incognito
strenger ware bewaard geworden; daartoe gaf het boek zelf
en de betrekking van den Schrijver reden genoeg. Maar wat
het voihouden van dien naam van HILDEBRAND hier beduidt,
waar andere stukken den naam van BEETS zelven drag-en,
betuigt Rec. niet te vatten.
Maar nog minder begrijpt hij, wat den Schrijver moge bewogen hebben, om verscheidene dezer stukjes op nieuw te
laten drukken. Zij hadden eene plaats gevuld in een onzer
Maandwerken, maar bezitten niet die waarde, dat ze nu nog
eens weder het licht moesten zien, en de meesten staan volstrekt niet op gelijke hoogte met de stukken van RUDEBR A ND in de Camera obscura. De groote verdienste van dat
boek was natuurlijke teekening, losse, geestige stijl. Vele
stukken, die wij hier vinden, zijn daarentegen gekunsteld
en gezocht , overdreven en paradox. HILDEBRAND had beter gedaan, ze aan de vcrgetelheid over te laten.
Het eerste stuk, dat hier voorkomt, heet Vooruitgang.
Waarom vooral dit stuk op nieuw uitgegeven ? De Roosleeraar aBEL heeft, in de Voorrede ;van zijn: Phantasie en.
Onderzoek, eene scherpe, maar welverdiende persiflage van
dit stukje gegeven, en Rec. weet niet, waaraan hij het moet
toeschrijven, dat de neer BEETS heeft kunnen besluiten, om
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dat prulwerk op nieuw te laten drukken. Waarlijk, men
moet wel onmatig groote gedachten hebben van alles, wat
men opstelt, wanneer men, na zulk cone ernstige hekeling,
andermaal het gehekelde in het licht geeft! Zoo min bij de
herlezing als bij de vroegere lezing wilde Vooruitgang Rec.
bevallen.
Met beter komt Rec. vodr het tweede stukje in dezen bundel: Het Water. Daar is eene onnatunrlijkheid, eene gezochtheid, een jagen naar aardigheid in dat smalen op het
ijs, hetgeen Ree. hindert, en dat waarlijk niet het eehte
humor is. Dat eeuwige aardig wilicu zijn! Die zucht, mu
paradoxes te stellen! Wat kunnen zij dikwijls geestige
Schrijvers, zoo als HILDEBRAND inderdaad is, weinig geestig
doen worden!
Beter bevielen free. de beide volgende proeven: Begraven, en: Eene Tentoonstelling van. Sehilderijen. In het
eerste is ook Mier en daar wel wat overdrevens, maar daarbij
veel goeds, somtijds treffends; het laatste is in den goeden
trant van HILDEBRAND en herinnert tooneelen uit de Camera. Jammer, dat wij daarna weder komen tot een stukje,
waarin de gezwollenheid en gezochtheid heerscht, die Rec.
vroeger berispte; jammer vooral ook, omdat het tevens de
bewijzen oplevert, hoe BEETS de . taal meester is, en met
welk eerie kracht hij stellen kan; maar dat hij zich daarom
ook wachte voor klinkende en brommende woorden; die behoeft hij niet. Is het wel juist, als bl. 67 gezegd wordt :
.het was Gods geest, op aarde nederdalende in het ruischen
van een geweldig gedrevenen wind !" LUCAS spreekt van
een geluid als van eenen geweldig gedreven wind; maar
dit als (40 duidt juist aan, dat het green wind was, schoon
het gehoQrde nergens bcter bij to vergelijken was, dan bij
het geluid van geweldigen wind.
Wij komen tot het laatste en merkwaardigste der prozastukken , de zwarte Tijd geheeten. Het is eene soort van
recantatio, een zelf uitgesproken vonnis over den verkeerden geest, waarin des Dichters vroegere stukken zijn vervaardigd. Het is eenigermate eene belijdenis, dat de sombere en zwaarmoedige toon, die daarin heerschte, onnatuurlijk en gekunsteld was. Er is wel eene verdediging
bijgevoegd; maar het dwaze, het gevaarlijke, het onbetamelijke van die stemming wordt toch te regt aangewezen.
Mogt het een woord zijn, dat ingang vond bij onze jonge
DOEKDESCH. 1841. No. 5.
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Dichters! Maar in dat stuk is toch ook weder veel, dat
Hee. hinderde. Omdat de neer BEETS CUM suis dwaas genoeg was, om zonder reden, zonder dat dit wezenlijk in
hunne ziel lag of door hunne omstandigheden veroorzaakt
word, den zwartgallige nit te hangen, of liever BYRON na
te apen, omdat die toen in de mode was, heeft hij daarom
regt, om met verachting van den Erigelselien Dichter to
spreken, en omdat hij zelf moet bekennen, dat die zwartgallige somberheid bij hem gemaaktheid was, haar bij dozen
ook als zoodanig nit te krijten? B YRON was een groot, een
zonderling, ongelukkig Genie, en het is een ergerlijke eigenwaan, die den Engelschen Dichter met zichzelven als
op eene lijn wil stellen. Wij zouden den Schrijver raden,
Bens te lezen, wat ULLMANN, in de Studien and Kritiken,
in zijn voortreffelijk stuk : Ueb. d. Cultus d. Genie, over
BYRON gezegd heeft; hij zou hem en als mensch en als
Dichter regtvaardiger beoordeelen. Kan BYRON het helpen,
dat hij zoo vele ongelukkige nadpers gevonden heeft, en
dat deze zich zelve daardoor bespottelijk hebben gemaakt?
Hij heeft zieh en zijnen trant nooit als voorbeeldig aangeprezen, en waarschuwde meermalen tegen het.verkeerde, dat
hij zelf in zijne manier erkende. Maar die verkeerclheden
werden door zoo vele voortreffelijkheden bij hem opgewogen ! Moesten onze jonge Dichters eens afstand doen van al
de schoone verzen, die zij van hem geleend hebben, en
waarmede zij als hunne eigene pronken, wat zouden zij
menige veer moeten laten varen, van we/1(e de minstemenschen vermoeden, dat zij geleend is!
Op dit stuk volgen verspreide Verzen. Er zijn daaronder,
die gerust aan de vergetelheid hadden kunnen worden overgelaten, maar ook anderen, die wezenlijk fraai zijn. Onder
de oorspronkelijken bevielen Rec. vooral Bijinelarij en Verjaarvaarzen. Het eerste is kunstig en gemakkelijk gedicht,
en mag als eene gelukkige proeve in deze soort van voetmaat worden beschouwd. Van de vertalingen verdienen verseheidenen met regt hare plaats.
Het oordeel van Rec. over dit bundeltje is dus niet geheel gunstig. Hij erkent gaarne, dat pier en daar goods,
ja zelfs voortreffelijks wordt gevonden; maar er is veel kaf
ender het koren. De Heer BEET S loopt gevaar, dat hij tot de
dwaling vervalle, alsof alles, wat uit zijne pen vloeit, onverbeterlijk is en gedrukt moot worden ; eene dwaling, die
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hem op den dunr zijnen welverdienden roem zou kunnen
kosten. Daarvoor beware hem goede smaak, en vooral ook
strenge zelfbeoordeeling!
De Uitgevers verdienen lof voor de nette uitvoering van
dit bundeltje.

JVavolgingen van WILLIAM COWPER en anderen. Te Breda,
bij F. P. Sterk. 1840. In gr. 8vo. 83 bl. f : -90.

P

it bundeltje verschijnt zeer eenvoudig en zonder cenigen
ophef. Ilet beveelt zich niet door uiterlijk vertoon of bijzondere netheid van uitvoering aan. Geen woord dient tot
voorberigt, of geeft eenig uitsluitsel aangaande den Vertaler
of de keuze der vertaalde stukken. De meesten zijn uit het
Engelsch van c OWPER en van Joni GAY, beiden aan elken
beminnaar der Engelsche letterkunde genoeg bekend, beiden in hunne snort goede Dichters, ofschoon hun dichttrant
veer den tegenwoordigen smaak misschien wat verouderd is.
Of nu deze vertalingen geschikt zijn, om dien smaak weder op te wekken, daaraan zou Ree. nog al twijfelen. De
Vertaler heeft nict de noodige gemakkelijkheid en losheid
van versificatie. llij is door maat en rijm nog te veel gebonden, om eene aangename lektuur te leveren. Die aanmerking is bijna pp alle stukken toepasselijk. Eene enkele proeve ten bewijze uit de bekende Elegy on a country
Churchyard.
.Eene achtbre stilte heerscht, door dooden niet gestoord,
,Een enkle kever sleehts gonst, dwarlend, sombre zangen,
.Slaapwekkend als 't geklank, dat in de verte smoort.
,,Slechts van den ouden burgt, yinds met klimop omgeven,
NKlaagt peinzend aan de lnaan een uil vast over mij,
Die nadren durf zijn erf, voor schending hem doe beven
Van jaren onverdeelde en doodsche heerschappij."
Van dien aard is het meeste, dat hier gevonden wordt,
soms wat beter, soms nog wat minder, maar meestal niet
gelukkig genoeg, om de uitgave waardig geacht te worden.
De Vertaler heeft daarom vvijselijk zijnen naam verzwegen,
en zal waarsehijnlijk niet veel aanmoediging vinden, om
spoedig op nieuw voor het publiek op te treden: Rec. kan
P2
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hem daartoe ook niet aansporen. Rem ontbreekt, ook in
het well: tuigelijke der kunst, nog te veel.

De Hallig , of de Schipbreukelingen op het Eiland in de
Noordzee. Wandelingen op het godsdienstige gebied in
het modekleed der Novellen. Door J. C. EirEsAzsxt, Predikant der Evangelisch-Luthersche Gemeente to Friederichstad aan de Eider. 'lit het Hoogduitsch vertaald door
J. J. swirhs, Predikant te Havelte. Te Groningen, bij
M. Smit. 1839. In gr. 8vo. 304 bd. f 3 - :
De bruin° Rnaap, of de Gemeenten in de verstrooijing. Een
Verhaal van denzelfden. Uit het Hoogduitsch. Te Deventer, bij J. de Lange. 1839. In gr. 8vo. 348 bl. f 2 - 90.

D

e Schrijver dezer beide werken is eon man, die zich door
de Geloofsicegen ook bij ons bekend gemaakt heeft als iemand, wien het niet ontbreekt aan warm gevoel voor het
Evangelic, dat hij verkondigt, en die, om zulks ook in ruimeren kring dan zijne gemeente te doen, het voertuig van
den Roman — het modekleed van onzen leeftijd — bezigt.
Bij de aankondiging van het pas genoemde werkje (*) gaven
wij niet onduidelijk te kennen, dat wij ons met dien vorm
tot het behandelen van Godgeleerde vraagpunten niet best
konden vereenigen. Ons dacht en dunkt nog, dat de Godgeleerdheid (of, om een bier beter voegend woord te bezigen, de Godsdienstleer) Green onderwerp is, om in bet kleed
van den Roman te steken ; dat haar dit gewaad niet past;
dat het evenzeer beneden haar karakter is, als het der
waardigheid van de Gesehiedenis zou te na komen, die op
eene grappige, boertige wijze te willen onderwijzen. Tout
genre est bon, quand it est Men applique, behelst wel veel
waarheid, maar is in dit opzigt niet van zoo algemeene toepassing. DA een en ander maakte, dat Rec. joist niet met
de gunstigste vooringenomenheid deze twee boeken ter hand
nam. En derzelver lezing heeft hem geenen stap van deze
zijne meening doen terugkomen. Waar de Schrijver zich op
het gebied der Godsdienstleer, of ook wel hier en daar op
dat der eigenlijke Godgeleerdheid begeeft, daar bevalt hi)
(*) Vaderl. Letteroef. 1839. bladz. 371.
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ons het minste. En dat minder nog om den vorm — want
ook BRETSCHNEIDER ' S voortreffelijle Hendrik en Antonio,
om geene anderen te noemen, is een Godgeleerde Roman,
schoon in eenen geheel anderen smaak — dan om de stof.
Wij moeten ons hieromtrent duidelijker verklaren. De beschonwingswijze van het Christendom, welke de Sehrijvcr
voordraagt, houden wij niet voor die, door welke hij hetzelve aanprijzen zal aan dezulken, die door het Romanlezen
zoo geheel zijn verwend en verlamd, dat men slechts door
dit voertuig zich den weg tot hunne overtuiging banen kan.
Indien men toch bij den Bijbel spreekt van zeker inwendig
lieht, van zekere hoogere medewerking tot overtuiging van
de waarheid en waarde van het Evangelie, en zelfs wel dit
laatste stun of meer op den voorgrond plaatst, dan gelooven
wij voor ons zelve, dat men nader is aan het.afbreken dan
aan het opbouwen, en dat in dit geval het modekleed van
den Roman eerder verstrooit dan vergadert. Wij brengen
slechts een paar plaatsen bij, deels ten betooge van het gezegde, deels om aan te toonen, dat de denkwijze van den
Sehrijver juist de helderste niet is, en althans niet vrij van
mysticione.
s Het regte verstand der Heilige Schrift verkriigen wij eer4
van tijd tot tijd. Het zoude ons aitijd een boek met zeven
s zegelen blijven, indien de ervaringen van ons leven er niet
s bijkwamen, en ons openbaarden Gods openbaringen (0 in
share volheid, als woorden der waarheid en des heils. Door
.het leven komen wij in de Heilige Schrift, en daardoor
wordt zij ons weder tot licht en leven. Het bloote lezen
slaat ons veelal in de donkerheid, zelfs daar, waar wij mees nen belder te zien. Klop dan ook met wive ervaringen en
s met alles, wat u nog te wachten staat, aan deze heilige
s poort: zij zal u opengedaan worden." Hallig, bladz. 138.
Het Avondmaal is niet het aandenken aan de daad der
s verzoening, dat telkens vernieuwd moest worden, maar het
is de verzoening zelve, die telkens vernieuwd wordt in den
s geloovigen. De maaltijd des Heeren is Hij zelf, die zich op
nienw aan mij geeft; ik ben het niet, die Hem mij op
snieuw geve. Zoo als de verlossing aan zijn ligchaamsleven
s en levenseinde op aarde verbonden was, zoo is het Avonds maul niet alleen een geestelijk voedsel voor den geest, maar
s eene aardsch-hemelsche spijs, waardoor wij de zijne worden
s en Hij de onze wordt tot eene volkomene vereeniging." Het
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lust ons niet, meer over te schrijven van eene mystiekeraj
die op de volgende bladzijde zoo goad als tot volkomen onzin
overgaat; maar hier wijst ook de Vertaler zijnen Schrijver
to regt. Ald. bladz. 248.
Mogelijk hapert het aan ons, maar wij begrijpen de theologic van RIERNATSKI niet overal; b. v.: Het wij gelooven
.allen aan eenen God" heeft nog nooit de band tot eene
.duurzame gemeenschap gegeven, want tusschen het wij en
.den God liggen het gelooven en het ddnen als booze kruiswegen in het midden." (Breane Knaap, bladz. 188.)
Maar het is dan ook die scheeve en donkere voorstelling
van het Christendom, welke wij afkeuren. Overigens moeten wij het veelzijdig genoegen betuigen, waarmede wij deze
beide boeken hebben gelezen. Waar de Schrijver het gebled van zijn Godgeleerd systems verlaat en op 'dat der, gelijk de Vertaler van No. 1 het niet. oneigenaardig noemt,
eesthetisch-godsdienstige schrijfwijze begeeft, daar zal men
hem, ook behoudens verschil van gevoelens, met stichting
volgen. En daaraan brengt niet alleen dit het zijne toe, dat
de taal der hartelijkste overtuiging niet to miskennen is,
maar ook het nienwe, verrassende licht, waarin men velerlei taken en denkLeelden geplaatst vindt. Daar is somtijds
wel eons lets wonderlijks (hoe zullen wij het noemen?) in;
inaar dit laatste is ook doorgaans zoo naauw met het schoone
en goede verbonden, dat men de welige waterloten niet zou
kunnen wegnemen, zonder het goede vruchthout tevens to
schenden. Wij willen wederom eene plaats met eenige verkorting ter proeve mededeclen, en kiezen doze te liever,
omdat zij ons voorkomt, een vrij naauwkeurig denkbeeld
van het geheel to kunnen geven:
.Het geloof heiligt apes, al ons beminnen, werken, lijden
. en hopen." (Zeer waar ; maar nu de zonderlinge toepassing:) .11ebt gij tot hiertoe in den koopmansstand slechts
.gewerkt om aardsch genot : gij zult dien stand nu in een
.nieuw licht beschouwen. Het is deze stand, welke alle na.tuurlijke en kunstige grenzen tusschen de volken der aar.de afbreekt. Hij trotseert den verzengenden straal der
.naiddagzon [een Germanismus voor Zuiderzon] en het ijs
.der polen."
Ja, viol DIANDER hem in de rede, ook wij [kooplieden]
,werken mode tot de geestelijkc ontwikkeling des menschidoms. Ik heb, sedert ik mij dit regt levendig heb Your-
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.gesteld, van het lezen der schriften, welke den geest ver.heffen boven het ijdele en wereldsche, zonder morren kunnen opstaan, om Haar de beurs te gaan." [coed gemeend,
maar toch zonderling uitgedrukt !] Wij bevorderen de
voortgaande verbroedering en het hoogere rijpen der void:en, terwij1 wij hunne wederzijdsche vervreemding rustedoos tegenwerken, en daardoor ook de gevolgen dier ver.vreemding: wantrouwen, vijandigegezindheden," enz.
.maakt door zijne balen tot een algemeen eigendom niet
slechts de voortbrengsels van iedere luchtstreek, maar ook
* het geestelijk licht, hetwelk zonder zijne de wereld omvat.tende werkzaarnheid slechts een klein gedeelte der aarde
zoude beschenen hebben."
En, vervolgde n o LD , opent niet het koopvaardijsehip aan
.de Evangelieboden de antlers vijandig geslotene kusten? —
.Neemt den handelstand weg, en hoe verre is dan de tijd
nog af, waarin het heeten zal, eene kudde onder iSenen
herder, een Heer,, een geloof, een doop, een God en Vader van alien. Onmiddellijk kunnen wij niet alien werken
.voor het rijk van God, maar iniddellijk kunnen wij dit alden. En willen wij ons werken, dat schijnbaar alleen het
.naaste , het aardsche welzijn dient, veredelen en heiligen,
.dan moeten wij daaraan die betrekking op het eene noodige
.weten te geven. In dit bewustzijn verrigt hij [de koopman] blijmoedig zijn werk. Het is een werk Gods voor hem
geworden. Hij benijdt den priester niet meer zijn alleen
aan Goddelijke dingen toegewijd ambt. Hij is, gelijk deze,
een dienaar des Heeren, die daar wit, dat alien geholpen
worden aan alle einden der aarde." Haig , bladz.
221 volg.
Bit mope dan al wat vreemd zijn ingekleed en voorgesteld,
het zijn dan toch edele denkbeelden. En zoo verrast en
boeit de Schrijver meestal, watmeer hij slechts zijn kerkelijk
stelsel niet te luchten hangt. Met een woord: de aesthetisch-aseetische (om het zoo te zeggen) woorden van BIERNATSKI schatten wij oneindig hooger, clan zijne voordragt
van hetgeen hij voor leer des Christendoms houdt.
De stiji is over het geheel zeer onderhoudend, hier en
daar een weinig gewrongenheid uitgezonderd. In levendige
beschrijvingen, die hier tot het modek 1 eed" behooren, behoeft de Schrijver voor geenen Romanschrijver ex professo
nit den weg te gaan. Schitterende proeven daarvan zijn :
*Hij
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het leven op de Halligs, de storm enz. in No. 1 ; de aan, de storm en het negerleven in N o. 2, om niet meer te
noemen.
Ten aanzien van het .kleed" nu is het bij N o. 1 slechts
een zeer dun gazen kleedje; met andere woorden: het romantische verhaal leapt er als een zeer fijne draad doorheen.
N°. 2 daarentcgen draagt een gewaad, dat niet alleen overal
het ligchaam goed omsluit , maar oak zoo naauw daarmede
vereenigd is, dat het niet zonder het afrukken van gedeelten van het laatste zou kunnen uitgetrokken warden. De
gewone Romanlezer zou alzoo welligt N o . 2 voortrekken. Wij
niet ; er ligt over No. 1 zeker waas van feederheid, wij
weten het niet beter le zegg,en , waardoor oak de personen
ons boeijen. In No . 2 heerscht meerdere bedrijvigheid. De
Protestant, als zoodanig , mag No. 2 wel aandachtig lezen.
Het is veer verdraagzaam geschreven, maar bevat zeer belangrijke wenken tegen hetgeen in het Ronzanisme op den
eersten aanblik roeren en streelen zou. Ook over andere
onderwerpen (b. v. bladz. 225 over het kerkgezang) behelst
het veel, dat behartiging verdient.
Van beiden is de vertaling good, gelijk ook de nitvoering.
En dat de Eerw. SWIERS de overzetting van de Hallig niet
ondernam, ten einde het door den Schrijver (voor de Geloofswegen) opgegeven docl bij ons te bevorderen, maar n omdat de smaak hier op eene zeer goede wijze aan de Gods.dienst is dienstbaar gemaakt," zulks bewijst even veel voor
's mans doorzigt als voor zijn. hart.
Wij wenschen voorts aan deze beide boeken lezers met
een oordeel des Onderscheids.
Zedig-vrijmoedige Bedenkingen tegen een, in gerucht
Concordaat tusschen
wiLLEm II en den Pauselijken
Stoel. _Derde Druk. Te Amsterdam, bij A. B. Saakes.
1841. In gr. 8vo. 26
f 25.
Het Concordaat. Eon woord van opwekking aan de Protestanten in Nederland. Te Amsterdam, bij J. Muller. 1841.
ln gr. 8vo. 24 bl. f : - 10.

D eze beide stukjes betreffen een deter dagen veel besproken , in zichzelf merkwaardig, am de mogelijke gevolgen
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gewigtig onderwerp : het kan this nuttig zijn, dat hetzelve
ook sehriftelijk voor het Publiek behandeld worde, om de
gedachten en gevoelens daaromtrent te leiden, vooral van
de genen, die op het al of niet tot stand brengen van de
bedoelde zaak invloed kunnen hebben ; mits evenwel dat die
behandeling met gematigdheid geschiede, en wel door iemand, die zich daartoe niet met ongewasschen handen begeeft. — Zoodanig iemand vindt Referent vooral in den
Schrijver van N°. 1, in wien hij, zoo hem niet ales bedriegt, eenen zeer bekenden, door en door kundigen, door
zijne kerkelijk-historische schriften zijne bevoegdheid in dezen overvloedig bewezen hebbenden Schrijver, wien het in
zijnen ouderdom nog niet schemert, meent te herkennen. —
Over het al of niet wenschelijke van een Concordaat zegt
hij, bl. 2: »Ik heb dat getoetst aan Brie vragen: Is het
noodig t Is het raadzaam? Is het voor den Koning voeg.zaant en oorhaar, hijzonder bij den aanvang zijner Regering.? Van wells toetsen bij mij de uitkomst geweest is :
»Neen ! het ware niets goeds, veeleer in groote mate ver»derfelijk; het is niet to wenschen, maar te vreezen en te
»sehuwen." — Ref. zal de punten van deszelfs betoog, zoo
veel mogelijk met de eigene woorden, kortelijk traehten
aan te wijzen, de lezing en overweging van het betoog zelf
allezins aanbevelende. I. »Is het noodig 9" Om het Concordaat van 1827? Doch dit was voor ons Koningrijk , zoo
als het toen zamengesteld was; maar daar die zamenstelling
ophondt, vervalt ook het daarop gegronde Concordaat, dat
zelfs Koning xx I nooit ten nitvoer gelegd heeft. Van
wege de Itoomschkatholieke Kerk zelve dan? Voorzeker
»niet van wege gebrek aan orde in hare inrigting, of aan
gepasten sieraad en blister," want dit een en ander bezit
zij ; »noch ook van wege de orde en rust in haarzelve," want
het Koninklijk gezag, ondersteund door de goede gezindheid
harer Priesters, zal deze wel weten te handhaven. — II.
" Is het raadzaam?" Neen! want 1. aan zulke verdragen
met den Pauselijken Stool is, blijk ens de ondervinding, doorgaans eenige onzekerheid en later veranderde nitlegging
eigen. 2. De kosten ten gevolge daarvan zouden niet Bering , en thans vooral ongeraden zijn. 3. Er is veel meer
gevaar voor botsing tusschen de kerkelijke magt, die dan,
als Bisschoppelijke, de handen meer vrij en onafhankelijk
hebben zoo, en de staatsmagt, welke laatste , aithans in ons
A
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Land, niet altijd groot genoeg zou kunnen zijn, om het
kwaad, dat uit de eerste ontstaan kan, te weren. — III.
.Is hat voor den Toning voegzaam en oorbaar, bijzonder bij
den aanvang zijner Regering 9" Neen! onwaardig, schadelijk , verderfelijk! 1. Het past niet, dat Z. M. in zijn Rijk
bevelen en toelatingen van den Pans van Rome , alsof die
Opperkoning ware, late uitgaan, en zijn Koninklijk gezag,
in menige aanstelling, den Bisschop in zijn Seminarie toegestaan, ten eenemale prijs geve. (Wanneer de Schrijver hier
bij tegenstelling de aanstelling van de Theologische Professorert der Hervormden, (aller Protestanten) als ',van den Koning uitgaande," vergelijkt, dan zij het Ref. vergund hierbij
op te merken, dat die aanstelling toch in de eerste plants
van de voordragt der Curatoren van de Akademien en Atheneên uitgaat, en dus, even als die der Hoogleeraren in andere Faculteiten, meer uit een wetenschappelijk oogpunt
moet beschouwd worden.) — 2. Het past Z. M., als belijder van de Hervormde Godsdienst, niet, bij het sluiten van
een Concordaat met den Pans, den persoon en het aanzien
van een' Roomschkatholiek te vertoonen. (Dit zoo. Ref. niet
gaaf durven zeggen: Z. M. erkent hem daarmede niet anders, dan als Geestelijk Opperhoofd van het Roomschkatholiek Kerkgenootschap ; maar evenwel, ook als zoodanig, dit
geeft Ref. toe, heeft het weinig voegzaamheid, over het
Z. M. toekomend staatsgezag en toezigt op deszelfs inwendige belangen met een' vreemd' Vorst te gaan transigeren.) — 3. Het zal, bij den aanvang van Zr. Ms. regering,
een' meestal ongunstigen indruk maken. a. Het herinnert
wederom eene mogelijke, maar door Noord-Nederland niet
gewensehte vereeniging met Belgie, om welks wile het
Concordant van 1827 eigenlijk gemaakt was. b. Het zal aan
menige Roomschkatholieke Kerkelijken, ja aan duizenden
Roomschkatholieke Leeken, vooral in onze koopsteden, tot
zeer klein genoegen, zoo niet tot misnoegen zijn; (zoo als
reeds, voegt Ref. er bij, de ondervinding, in 1827, bij niet
weinige Geestelijken en Leeken, zelfs in Noordbraband,
geleerd heeft) en zoo is het ook thans reeds: .menige andere
.Roomschkatholieken zwijgen," zegt de Schrijver, hi. 22,
23, zijn over de nieuwe zaak zelfs bekommerd; en de
.Protestantsche Kerk, drie vijfde gedeelten van het Noord.Nederlandsche Volk uitmakende, en gewis het aanzienlijks ste, beschaafdstc, en rijkstgegoede gedeelte is — te on-
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vrede, diep bedroefd, bang bekommerd. Amsterdam ver.bidt zich den Bisschop, en Utrecht, aldaar de burgerij en
menige der aanzienlijkste familien van het Vader/and, schrikt
voor de gedachtc, dat zijne beroemde iloogesehool voor den
Bisschopszetel, (zoo al niet terstond, dan toch eenigen tijd
n later) zou verbannen zijn!" — Met een kort vermaanwoord
aan gematigd gezinden onder onze Roomschkatholieken, Kerkelijken en Leeken, eindigt de Schrijver, hen opwekkende,
um, indien zij al eerie Episcopale inrigting verlangen, deze
volstrekt niet te verlangen door een Concordaat, maar door
een door de Regering, gelijk bij de Protestanten, gegeven
(Ref. zou liever zeggen, zoo als het waarlijk is, een van
het wettig inlandseh Kerkbestuur uitgaand, en door den Kofling gesanctioneerd) Reglement. — Moge dit welgeschreven
stukje in handen van de zoodanigen komen, die op 's Lands
hooge Regering invloed kunnen hebben! moge het door dezulken tot kennis en ernstige overweging van Z. M. zelv'
gebragt worden; want, zegt Ref. met den Schrijver, bl. 211,
n ook overdreven en zelfs weinig gegronde weerzin (maar gedicel ongegrond is deze voorzeker niet!) tegen eene nieuwigheid, tot Welke van geene zijde noodzakelijkheid dringt,
zoo die plaats heeft bij ver bet grootere deel der onderdan nen, mag wel een groot gewigt hebben in het oog des Ken nings, wien het immers lief is, weltevredenheid en genoen gen to spreiden, die met edelen zin er zich op toelegt, om
n door zijne Regering, terstond bij haren aanvang, zoo veel
nin hem is, de harten in te nemen."
Om het gewigt der zaak heeft Ref. bij dit stukje wat Langer willen stilstaan ; maar des te korter kan hij nu over
N°. 2 zijn, hoewel het een even geed oogmerk heeft. 1mmers dit is niet alleen na No . 1 opgesteld, waaraan het billijk
dezen lof geeft, (bl. 6) dat het n de zaak in al hare deelen
n en aan alle zijden te. beschouwen geeft ;" maar het bevat
ook onder eene andere, wel zoo gemakkelijke en behagelijke
form dezelfde zaken, hoewel het er minder diep intreedt,
en bet levert daarenboven ook niets nienws. Be Schrijver
toont eerst groote bevreemdin,g, dat men zich de bewuste
soak niet meer openlijk aantrekt. (`Vie hij echter bedoelt
(bl. 5) met n die ijveraars, die in de laatste jaren zoo zeer
gezwoegd hebben , oni bijzonder in de Rervormde Kerk tines
te hervormen," betuigt Ref. niet te weten.) Eerst op hi, 9
komt hij tot de zaak in geschil, en toont achtervolgens, dat

224

BEDENKINGEN TEGEN HET CONCORDAAT.

de Koning, met het sluiten van een Concordaat, van zijne regten
weggeeft ; — hoewel Protestant , nogtans den Pans voor het Opperhoofd der Christelijke Kerk erkent ; (doch men zie onze aanmerking op dit punt hierboven !) — de Protestanten vernedert ,
door meer toezigt op hen to houden; (het toezigt houden op
de Roomschkatholieken zou nogtans kunnen bestaan, al ware
het onder eene andere form: en heeft het Nederlandsche Hervormde Kerkgenootschap zich thans over het toezigt der hooge
Regering meer te beklagen, dan in den tijd der Republiek,
toen er op elke Provinciale Synode Commissarissen-Politiek tegenwoordig waren, eigenlijk ja ne quid detrimenti caperet
respublica, maar men weet , met welk eenen grooten invloed ;
en toen plaatselijke Regeringen niet zelden, bij het ap- of iunproberen 'van beroepene Predikanten, eene souvereine magt
uitoefenden ?!) — verder, dat de Koning hierdoor de tevredenheid der Protestanten en hunne goede verstandhouding
met de Roomschkatholieken zal storen; — groote nadeelen
van de. uitbreiding der Pauselijke magt doen vreezen; — en
wat de Roomschkatholieken zelve betreft, niet noodig heeft
dit te doen. (Wat het hiertoe doet, (bl. 19) te vragen,
waarom de Leeraars en Kerken der Afgescheidcnen niet uit
de openbare schatkist onderhouden worden , betuigt Ref. niet
te begrijpen.) — Al/es eindigt met eene opwekking des Schrijvers aan zijne landgenooten van verschillenden stand, om zich
deze zaak aan te trekken. — Ref. vindt dan in dit stukje
hoofdzakelijk dezelfde bedenkingen tegen het Concordaat, als
in het eerstgemelde, en in dienzelfden geest zeer goede opmerkingen, maar in eene minder geleidelijke orde en met
minder doorzettende kracht van bewijsvoering in het midden
gebragt: doch wegens de groote zaak, die het op zijne wijze
zoekt to bevorderen, en waarmede hij het in de hoofdzaak
eens is, wil hij het gaarne aanprijzen aan degenen, die Diet
in de gelegenheid mogten zijn, om zich het andere aan te
sehaffen.

Het Leven en de Lotgevallen van JOIIN DAVYS. Naar het
Fransch van ALEXANDER DUM AS. II Deelen. Te 's Gravenhage, bij de Erven Doorman. 1840. In gr. 8vo. 555 bl.
f 5 - 40.

O nder de Fransche Schrijvers , die door aangenaamheid van
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verhaaltrant uitmunten, behoort zeker A. num As in de eerste
plaats, en wanneer men een verhaal of.roman van hem in de
hand neemt, is men zeker eenige genoegelijke oogenblikken
door te brengen. Het eerste gedeelte van dezen roman vooral
verdient in dit opzigt hoogen lof, en met onverminderd genoegen las Rec. de hoofdstukken, die den vader van den held
en de opvoeding van JOLIN DAVYS zelven betreffen. In het
latere gedeelte is veel, wat hem minder geviel. Er is eene
zekere mat tot navolging van m A marA T zigtbaar, en reeds
de Fransche beoordeelaars hebben DUMAS doen gevoelen , dat
hij op zee niet overal te huis is. De gesehiedenis is ook al te
avontuurlijk en loopt to ijselijk af, hetgeen de aanvang weinig vermoeden doet. De belangsteling wordt overigens meestal
geboeid en door beschrijvingen en verhalen levendig gehouden. De invoering van E IRON en PEEL, in eenen roman als
deze, zal wel geen bijval verdienen. Maar, schoon Rec. dus
wel aanmerkingen heeft op dit boek, en zelfs groote, zal het
toch voor velen eene aangename lektuur opleveren; het
verdient daartoe ook wel aanbeveling, al is er op het gedrag van den held vrij wat te zeggen. — Het vignet is niet
gelukkig uitgevallen.

Het Oordeel der Wereld, een Hernhuttersch Verhaal. Naar
het Hoogdoitsch van. L. J. n us ER. Te Rotterdam, bij H. A.
Kramers. 1839. in gr. 8vo. 97 bl. f 1 -20.

I

n de Broedergemeente to Zegenberg leeft een rijk en aanzienlijk man met zijne echtgenoot, welke vroeger zijne huishoudster was. Bij de kinderen der wereld staat dit paar niet
ter goeder naam en in geringe aehting. De Heer V o m SCHONEICAI
— zoo redeneert de menigte — heeft het leven genoten, tot
dat eene slimme deem het juiste tijdstip, waarop hij, minder
vatbaar of gesehikt voor genot, zijns ondanks van de zonde
afscheid nam, tot haar voordeel wist te kiezen. Ter aanvulling der opene vakken in dergelijk verhaal behoeft men geene
oorkonde, maar slechts eenen geringen graad van wereld- en
menschenkennis. — Wanneer echter dit verhaal eens gansch
anders zamenhing? Wanneer die aanvulling van hetzelve eens
zeer eervolle omstandigheden en zaken verborg ? Wanneer
de schijnbaar onbeduidende vereeniging dezer menschen eons
bet resultaat ware van menigen, onbekenden, stillen strijd,
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in weaken eenvondige vrouwelijke deugd en ware heiliglicid
des harten heproefd en geoefend werden ? terwij1 menige
schitterende gebeurtenis slechts het gcvolg van nietige beginselen of armzalige aanleiding is !"
Wij kunnen de strekking van dit werkje niet duidelijker
aantoonen, dan door deze plaatsing van desze]fs aanvang. Het
verhaal zal dan voornamelijk het dikwijls onregtvaardige van
het zoogenaamde oordeel der wereld moeten bewijzen. DEB OR A, de heldin des verhaals, con onschuldig meisje, laat
zich een vreemd kind, van hetwelk men haar beschuldigt de
moeder te zijn, opdringen. Zij neemt dit kind met moederlijke liefde aan. Ofschoon zij nu in het oog der wereld nooit,
ten aanzien van het op haar rustend kwaad vermoeden , geregtvaardigd wordt, geraakt zij nogtans tot een voordeelig huwelijk. Dit verhaal luidt vrij onwaarschijnlijk ; en het overdrevene in DE B OR A ' S handelwijze maakt ook hare onschuld
en reine godsvrucht minder geschikt, om als een voorbeeld
ter navolging een' heilzamen indruk to maken. Tot het volledige der verdichting had ook de geboorte van het ondergestoken kind opgehelderd moeten zijn, en 266 de onschuld van
DEBORA aan het licht moeten komen. Voor het overige is
het verhaal onderhoudend. Zonder partijdige vooringenomenheid met de ilernhuttersche Broedergemeente, heerscht in
hetzelve een godsdienstige geest, en daar, waar het onwaarschijniijke, waarvan wij spraken, minder in het oog Tait,
wekt bet lot der zwaar beproefde DEBORA voorzeker bij den
gevoeligen lezer eene levendige helangstelling op.
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden , bijeengebragt
door A. J. VAN DER AA, onder medetrerking van eenige
raderlandsche Geleerden. Iste Deel, Ilde Aflevering. Te
Gorinchem, bij J. Noorduyn. in gr. 8vo. bl. 145-304.
f 1-50.

E

ij de aankondiging van de twecde Aflevering dozes nuttigen
en met grootc naauwkeurigheid uitgevoerden Woordenboeks
willen wij yacht worden alles ter aanprijzing te herhalen,
wat van de eerste Aflevering gezegd is. De onderhavige begint met Amersfoort en eindigt in Appitigadam, bevattende
dus het belangrijkc artikel Amsterdam, 83 bladz. beslaande,
en vrij naanwkeurig, bij de grootstmogelijke beknoptheid,
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bewerkt. Wij mocdigen onze Lezers zeer aan tot inteekening op dit belangrijke werk, zoo daartoe nog gelegenheid
besta. De geachte verzamelaar verganne ons een paar aanmerkingen, ten blijke der naauwkeurigheid, waarmedo wij
gelezen hebben.
Waarom bij de Doopsgezinde kerk niet gezegd, dat in dezelve de eigenlijke werkzaamheden der algemeene vergadering Tot Nut van. 't Algetneen plaats hebben ?
Bladz. 209 leest men, dat het Genootschap tot zedelijke
verbetering der Gevangenen 5000 leden, en het Bijbelgenootschap 1000 leden telt. Als hier geene drukfout schrtilt,
is, zonder dat dit gezegd wordt, het eerste ongetwijfeld algemeen, het laatste alleen tot Amsterdam betrekkelijk.
Bij de beroemde Amsterdammers hadden wij den overleden
Hoogleeraar FR ANSEN VAN ECK liever onder de Godgeleerden, dan onder de Nederduitsche Letterkundigen genoemd
gezien. G ERBRAND ADRIAA NSZ. BREDERODE moet zijn BREDER 0, en JERONIMO BOSCH, DE BOSCH.
Bladz. 265. n Anent vindt men in eenen brief van het
jaar 1767 Aenhae gespeld." Het jaartal is zonder twijfel
eene drukfout.
Bladz. 277. Dat de meekrap bijna uitsluitend door ingezetenen van het eiland Thoten en voornamelijk door St. Annalenders bewerkt wordt, is den verzamelaar geheel bezijden
de waarheid berigt.
Beknopt aardrijkskundig Schoolboek voor de Nederlandsche
Jeugd, volgens de nieuteste landverdeeling, door J. VAN
WIJIC, RZ. Vijfde, vermeerderde en. verbeterde Druk. Te
Zutphen, by W. J. Thieme. 1839. In kl. 8vo. 468 bl.
f 1 - 80.
Bijbelsck Leesboek, bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de Boeken des 0. en N. Verbonds ,
woordelijk overgenomen uit de getcone vertaling des Bijbets. IX Stukjes. Bij denzelfden. In 12ino. Te zarnen
759 bl. f 2 -25.

B

eide werkjes vorderen slechts korte aanmelding. Het eerste is van eenen man, die zich sedert lang in het vak der
A ardrijkskrinde eenen gevestigden roem verwierf. Het werkje,
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Nveiks algemeen vertier genoeg uit de noodzakelijkheid eener
rijfde uitgaaf blijkt, is bij deze vermeerderd en verbeterd. De
kaartjes zijn weggelaten. Vroeger was men niet zoo van goede
en goedkoope Atlassen voorzien, als thins. "Deze besparing
van kosten draagt onze Tolle goedkeuring weg. Vreemd en
jammer is het, dat op zijne plaats het gansche Vorstendom
Lichtenstein (het is dan ook een Vorstendommetje, om gemakkelijk over het hoofd te zien !) is vergeten, zoodat het
nu onder de Errata staat.
Van het*Bijbelsch Leesboek (welks aanleg genoeg kenbaar
is uit den titel) zijn de afzonderlijke stukjes ook afzonderlijk
to bekomen. Als het gedaan moest worden, zouden wij al niet
beter weten te kiezen, dan de vervaardiger gedaan heeft ;
ofschoon wij niet alleen de vele zaken en uitdrukkingen, die
hier zijn weggelaten, maar ook den stip des Bijbels, voor de
jeugd (namelijk voor kinderen) minder gepast achten. Voor
iets ouderen echter kan het werkje dienen. De uitvoering
is goed, en de vervaardiger heeft wel gedaan met de spelling
te verbeteren.

Friesche Volksalmanak. Vide Jaar. Te Leeuwarden, bij
L. Schierbeek. f : - 75.
Almanak voor Dienstboden. Ilde Jaar. Te Schoonhoven, bij
S. E. van Nooten. f : - 50.

D eze beide Jaarboekjes, bereids gunstig bekend, en waar-

van ook deze jaargangen met genoegen zullen ontvangen
worden, kondigen wij hier nog met een woord aan , en wijken alzoo eenigzins of van onzenaangenomenregel; daarom,
deikiji het bij toeval is, dat Been verslag van dezeive bij dat
der andere Almanakken is gegeven. Het slotverhaal van
No . 2, ofsehoon betrekkelijk wel wat lang , staat hier bijzonder op zijne plaats. De Fries is regt provinciaal. Hier
en daar mogt men met regt verlangen, dat aangenaamheid
van vorm zich meer aan belangrijkheid van stof paarde.

BOEKBESCHOUWING.
Waarom staan de namiddag-kerken zoo ledig ? Wat is
de oor7.;aak van den grooten tegenzin (,) die (dien) vele
Protestanten tegen den Heidelbergschen Catechismus
tooncn ? Een Gesprek tusschen drie hervormde Evangeliedienaars. Door o. G. HELDRING. Gedrukt voor
rehening van den Schrijver. Te Nijmegen , bij D. J.
Haspcls. 1841. In H. 8vo. 36 bl. f :- 25.

Dit kleine bockje is, naar het inzien van Rec., cen
hoogst bevreemdend , bedroevend, ja ergerlijk verschijnsel
in onze dagen en in OHS Vaderland. Daar de Schrijver in
de laatste jaren op allerlei wijze getracht heeft zijnen naam
als zoodanig bekend te maken , en die bekendhcid den
schadelijken invloed van dit geschriftje list zou kunnen bevorderen, acht Rec. zich verpligt, zijne afkcuring van en
waarschuwing tcgen lietzelvc door cen ovcrzigt van den
inhoud te staven , en alzoo nicer ruimte, tijd en aandacht
voor zijne beoordeeling te vergen , clan het boekje op zichzelf zou verdienen.
De drie personen , die hier sprekende optredcn, worden
niet allcen op den omslag, die tevens voor titel dient, » Hervorrnde Evangeliedienaars" genoemd, maar ook op de
eerste bladzijde worden hunne vOornamen gespeld en daarachter gevocgd »Predikanten." Dat is wel eenigzins
vrecmd , daar het ecr aan ecn komediestukje'doet denken ,
maar het is nogtans seen overbodige voorzorg. Ds. nELgcvoeld, dat men Hit
DRING heeft misschien zc...If d t
de redenen zijner sprekers lien bezwaarlijk als Predikanten en nog mocijelijker als dienaren van het Evangelic
zou erkenncn , en dus tcregt zulks vooraf uitdrukkelijk en
bij herhaling aangewezen. Eerie gehoorde intreepreek geeft
al dadelijk ecn' dezer mannen aanleiding , om over de in
den namiddag ledige kerken te klagen. Dit verschijnsel
HOEE.BESCH. IS 11. NO. O.
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worth reeds op de tweede bladzijde ingewikkeld toegekend
aan of hover verwisseld met den tegenzin van velen in de
Katechismuspreek , en die tegenzin blijft vervolgens het
hoofdonderwerp der rode. Zij wordt ecrst toegeschreven
aan vele Predikanten , die, »met den adem van het ratio»nalisme bezield, cenen grooten afkeer van vele vraag»stukken hebben." Bl. 2. De zoodanigen kunnen dus
nict als »ondervindingrijke Christenen" daarover spreken.
Geen wonder, want »de tijd is nog niet gekomen , dat
» men op onze Academics slechts Hoogleeraren kiest , die
»Christenen zijn , en onze gemeenten slechts Lecraren
»plaatsen , die wedergeboren zijn." (!!!) Bl. 5. Waarom
men dat niet doei , erkent Gerlach (de voorname spreker)
niet to vveten , (zeer naïf!) maar klaagt, dat men thans
niet moor vordert van den Predikant, dan » een weten» schappelijk, grondig bestudeerd Christendom en eene ver»klaring van zedelijk gedrag , met de bijvoeging, zoo ver
» wij sveten," en verklaart zich een vriend van de enderteekening der Formulieren als overeenkomstig met den Bijbel. Bl. 6. Eerie tweede rcden van »de verachtering der
»namiddag–godsdienstoefeningen ," (volgens bl. 6) van »de
» door velen verlorene belangstelling in den Catechismus"
(volgens bl. 7) vindt Gerlach in » gebrek aan kennis aan
»positief Christendom," (bl. 7) en klaagt over de treurige
gesteidheid, waarin hij bij de »huisbezoeking" zijne gemeenteleden gevonden heeft. » Ofschoon de uitmuntendste
»Leeraren hier elkander opvolgden , en er mannen onder
» waren, die zelven catechiseer–boekjes in het licht gegeven
»hebben, zoo kau ik nict ontveinzen , dat ik verreweg
» (grootelijks) to leur gesteld werd over (door) den wezen»lijken toestand der zaak ook bij de geringe verwachting,
»die ik aangaande mijne gemeente had." (!) (BI. 8.) Dc
reden van die algemeene onkunde vindt hij daarin, dat het
onderwijs van de Bijbelsche geschiedenis de stellige geloofsleer heeft vervangen , en dat bij de Examens (der Candidaten of Proponenten) nooit bijzonderlijk ondervraagd wordt
over »die practische leerstukken , die vooral den weg opeu nen tot stellig geloof, als daar zijn: do aard der hekee-
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»ring, de werking des heiligen geestes, het afsterven van
» den ouden en opleven (ontwaken) van den nieuwen
»mensch, de heiligmaking , de volkomene wedergeboorte
» en wat dies meer zij"! (13I. 9.) Eene derde reden van
den tegenzin in den Katechismus wordt door Egbert , een'
der andere sprekers, aangewezen in » het zoo zecr veldwin» nende beginsel, dat het dan toch eindelijk alles ter (I)
» nederkomt op deugdbetrachting."
Tot een proefje van den stijl en redeneertrant, welke de
Schrijver zijne zoogenaamde Evangeliedienaars doorgaande
laat bezigen , volge hier eon gedeelte des gespreks :
»Herman. Maar vriend, het zij mij vergund hier dan
» toch eene bedenking to maken. Gij zult mij toch wel
toestemmen, dat de leer der verzoening op zich zelve geen
»mensch kan zalig maken. Ook niet het Hoot geloof er
»aan. Maar wel, hoe wij doze leer aannemen en of wij
» good aan haar beantwoorden.
Gerlach. Het is dus in uwe oogen de wijze der aan»neming van onze zijde en het goed beantwoorden der ver» zoening , die u doet denken , dat de weg zij , waardoor
» de mensch dezelve zich waardig maakt, en behouden wordt ?
» H. Ongetwijfeld. Het geloofsleven , de dankbaars , de liefde is onze verzoening. Christus dood is
» daar, (!) om ons tc verzekeren van Gods liefde, en in ons
» hart zulke gevoelens op to wekken , als er noodig zijn ,
» om het welgevallen Gods to verwerven.
» G. Nu juist , het zijn dan de gevoelens, die gij koes» tort , volgens uwe stelling , die de redenen uwer zaligheid
» zijn zullen , niet waar ?
» H. Juist. Daarom hangt het geheel daarvan af , of
» ik al dan niet zalig zal worden.
so G. Gij hebt dus voornamelijk Gods liefde in Christus
» le kennen , dewijl doze de oorzaak dicr gevoelens is ,
»nict waar ?
» H. Dit is alles, waar het op ter (!) neder komi.
» G. Nu dan vriend! wanneer dit het geval is, wat be» kommert gij u dan nog om de leer van 's menschen ellen» de, am die van de geheele verlorenheid des menschelijQ2
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» ken geslachts , van do offerhande des kruises , van de we, van den Heiligen Geest, ja van de ccuwige
» zaligheid of verdoemenis; doze, daar gij u zelven de
o liefde Gods vcrwerven of waardig maken moet , zijn nu
» alle nevenzaken?
H: Zij zijn ook alle minder van belang , en er is nog
» al wat voor en tegen to zeggen. (!!1)
» G. Juist vriend , en dit enkel, omdat gij geene vol» komene verzoening , geene geheele regtvaardigmaking in
» Christus stelt."
In dien trant gaat het gesprek voort. Het aanvoeren van
den 23sten Zondag van den Heidelbergschen Kateehismus
en de verzekering van Gerlach, dat bet oogenblik , waarin
iemand tot de daar uitgesprokene overtuiging komt , dat was
van zijne wedergeboorte , is dan cok genoeg , am den
flaauwen Herman eensklaps tot de belangrijke erkentenis
te brengen : »Vriend. Gij hebt mij daar eon verschil doen
» zien , dat ik zelf vroeger nimmer zoo juist heb begrepen.
» Gij hebt regt: de wijze hoe,' noch de waardigheid der
» aanneming zelve doen in dozen tot onze verzoening niets
»af ; want het geloof is slechts het middel en enkele gonade
» de weg. 1k beken het de gedachte van den catechis» mus is zeer diep en rein."
Doch Rec. kan alzoo Diet voortgaan zonder to uitvoerig
te warden. Men moot nogtans het vcrvolg der redenering
over dit punt zelf lezen, om hare ongeloofelijkc absurditeit
to kunnen gelooven. Wic tech , al zijn hem do dwaze
overdrijvingen der typologic niet vrecmd, zou kunnen gelooven , dat Kier geleerd wordt, » dat door het verzoen» deksel van de arke des verbonds, in welke de wet lag, en
» door de engelen Gods, die eon geheel met dat deksel uit» maakten en met hunne blikken (oogen) op hetzelve schouw» den, als van nieuws (NB.) ons de heilige waarheid geopen» baard wordt, dat de engelen zelfs begeerig waren in het
» geheim door to zien, waardoor de wet op aarde en heilig en
» verzoend tevens zijn kande." Kan men het gelooven, als
men niet zelf het leest , dat eon man , wiens taak het is
de H. Schrift uit te leggen , schrijven kan
» Gij hadt uwe
» dergeboorte
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» oogen op het Heilige der Heilige , waar onze Heer eon» maal inging, toen Hij offerhande Zijns ligchaams vol» bragt ," en alzoo beeld en beteekenis der zaak op ecne
onbegrijpelijke wijzc verwarren , als had hij nooit gelezen,
wat in hetzelfde hoofdstuk van den brief aan de Hebreen,
dat hem voor den geest dwarrelt , (IX: 24) te lezen staat:
Christus is niet ingegaan in het hciligdom, dat met handen gemaakt is, enz. Wic lust heeft , leze de typologische spelingen , die op dcze bladzijde verder voorkomen ;
de buitensporige vergelijking , Welke de Schrijver vervolgens bezigt ; de toepassing van Psalm CXXVII: 2 , waar
hij do verkeerde maar hem hoogst welkome vertaling :
» Hij schenkt het , dien Hij lief heeft, in zijnen slaap ,"
natuurlijk behoudt , enz. enz., waardoor hij zich den weg
baant tot het bijbrengen van de vierde reden van tegenzin
in den Katechismus, »het ongeloof , namelijk , aan de al» geheele verlorenheid des menschelijken geslachts," uitgesproken in , de bekende stelling, dat de mensch, van God
afgevallen ; van nature geneigd is God en zone evenmenschen te haten.
Doze stelling wordt door Gerlach en Egbert, op grond
van hunne eigene zielsgesteldheid , als waar erkend; nader
bewezen door heenwijzing op de ikheid, als den afgod onzes tijds, en op het vergoden, dat »in onze dagen overal
» de vensters uitschreeuwt." Zij doet Gerlach zeggen :
» hoc in alle wcreld" (eon meermalen voorkomende Germa» nismus van de ergste soort) » het mogelijk is, dat zoo vele
» egoIstische deugdsmannen nog den catechismus kunnen
»blijvcn prcdiken , is mij onbegrijpelijk"! waarop Egbert
antwoordt: »rdij is het nict vreemd. Zij huldigen den
» afgod der Alle waarheid is onder deze gedachten
» verzwolgen : zoo ik slechts blijve, verga dan, wat cr verga!
» Zoo ik slechts dezelfde standplaats, hetzelfde voordeel ,
» dezelide eere genieten moge , clan verzinke het al in een
» chaos, het is mij good. Juist dit , dat wij het niet Bens
a weten , dat deze afgod op den troon zit, en hij overal
» editor te voorschijti treedt, vooral bij hen, die in con
kerkgenootschap blijven, hetwelk gansehelijk met hunne
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»dcnkwijze strijdt , bewijst mij to nicer, dat hij de eigen»lijke vorst en vader dozer wereld geworden is." Bl. 19.
Op H. 21 vinden wij eene resumtie van het gesprokenc
in doze woorden:
» Egbert. Vier dingen, vriend ! beschouwden wij dus als
»oorzaken van de ledige namiddag–kerken ; vier dingen
»staan den mensch ook in den wog, dat hij in den zone
» Gods niet gelooft.
» 1. Zijne hoogheid. 2. Zijne onverschilligheid. 3. Dit,
» dat het kruis kennis der zonde ciseht. Dit, dat het
»kruis zelfverloochening vordert.
»Ik moon doze vier dingen ook wel aangaande den te» Benzin van zoo velen tegen den catechismus to mogcn op»noemen , als oorzaak , dat dit boekske bij velen zoo
weinig in tel is."
Doze vier dingen worden vervolgens nog eons nader
aangewezen, en daaraan wordt verbonden eene lofrede op
de voorstelling des Evangelies zoo als die in den Katechismus voorkomt; cone lofrede meestal bij wijze van exelamatie en korte magtspreuken, die ten slotte Gerlach tot
de uitroeping vervoert: (bl. 29.) »Dan zeg vrij: gij ledige
»namidclag–kerken , zijt ledig geworden , omdat cone leer
» zoo zwaar voor vlecsch en bloed u daar verkondigd wordt,"
enz. (NB. u , kerken!!!) en hem tot het besluit brengt :
»Ja mijn vriend, zeer stork getuigen onze ledige namid» dag–kerken tegen den geest van het Protestantisme onzer
dagen ," cnz. (Bl. 31.)
Ds. HELDRING is echter de man niet, om alleen bij
klagten zich to bepalen. Hij wil ook trachten »te her» stollen, wat zoo zeer verloren geraakt is." Schoon hij
erkent, dat »het moeijelijk , ongeloofelijk moeijelijk zijn
» zal, om het yolk tcrug to voeren tot gindsche" (eon zeer
geliefkoosd woord bij dozen Schrijver) ».zielsstemming, zoo
» noodig om de namiddag-godsdienstoefeningen met lust bij
» to wonen," geeft hij door Gerlach echter cenige middelen op , die hem »voorkomen in dezen het doelmatigste to
»zarnen to werk en." Zij zijn:
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»1. De huisbezocking." Daarbij moct de Predikant
»moedig en vast doorvragen en niemand ontzien , tot men
» de menschen zelven overtuigd heeft , wij weten niets of
»althans zeer weinig; hun dan de hoofdwaarheden mode» deelen, in korte steeds wederkeerende woorden, het liefst
»in de taal van den catechismus." (!!!)
» Do ledematen-catechization, en wel doze geheel toe» gewijd aan onderwijs in de waarheden van den catechis» mus en wel naar aanleiding van denzelven."
n III. De afschafiling op de gewone catechisatien van
» alle leerboekjes over de positieve waarheden , en in plaats
» van die het gebruik van het kort begrip en voor meer
» gevorderden den catechismus zelven." (!!!)
Bij het bespreken van dit punt worth tevens aangeduid,
hoewel niet uitdrukkelijk gevorderd, dat ook in de scholen
de Katechismus weer moot ingevocrd. Immers Gerlach
zegt: »Eenmaal voorzag het Schoolonderwijs hierin (in
» de kennis namelijk van den Katechismus.) Dat is
» vervallen. — Sedert de invoering van het nieuwe on» derwijs is het anders geworden. Sedert Bien tijd is de
»namiddag-gndsdienst minder en minder bezocht. Zoo is
» het. Wie weet of het niet nu juist is, dat de tijd is
» gekomen , waarin ook dat veranderen zal ? Wij wen» schen het zeer!"
» IV. Maar o , hoe gaarne zagen wij het ten vierde , dat
» de zoo groote vrijheid ons thans bij het onderteekenen der
» formulieren vergund , meer beperkt werd. Dan zou
»althans het volgende geslacht zich meer eigenlijk mocten
» toeleggen op de regte kennis van onze formulieren en
» lithurgische (liturgische) schriften. Dan zouden velen of
» terugdeinzen voor cone leer, die zij nict aannemen kon» den , of zich geheel met dezelve vereenigen. Dan ware
» onze kerk wederom eene kerk !" Na het » aanstippen
» van doze gedachte" eindigt de spreker zijn » vertoog"
(NB. den man heeft vergeten , dat hij eon gesprek heet to
voeren) met den wensch , dat » menigeen in hetzelve, dat» gcne mogc vinden , wat hen met mij beweegt diem weg
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»in to slaan , die voor het Koningrijk der hemelen ook on» der den vorm van het Protestantisme het nuttigste is."
Waarschijnlijk zal bier de lezer zich met den Rec. verlieugen , aan het einde van het overzigt gekomen to zijn;
maar hij zal Jan toch tevens erkennen , dat Rec. dit verdrictige werk zich diende to getroosten , Wilde hij niet ,
bij erne bloote vermelding van sommige punten en cone
ongemotiveerde beoordeeling , van partijdigheid en onwaarheid verdacht worden. Wie toch zou den onbekenden Recensent alleen op diens woord gelooven , wanneer
hij alleen gezegd had, dat de Schrijver duidelijk toont volstrekt onbevoegd te zijn om voor het publiek de pen te
voeren , daar.helderheid en juistheid van gedachten , kennis zclfs van spelling , taal en stijl hem ontbreken. Immers is Ds. HELDRING in de laatste jaren zoo vaak als
Schrijver opgetreden , en heeft hij getracht als Volksvriend ,
als Oudhcidkundige, als Dicliter, Belletrist , Humorist zich
to doen kennen Immers prijkt zijn naam in Jaarboekjes
en Almanakken en voor werken van smaak ! Het is zoo,
lezer! maar Rec. verwijst u nu Aeon naar do aangevoerde
staaltjes van 's mans schrijfwijze, wel verzekerd, dat ieder
bevoegd beoordcelaar overal tastbare blijken van verregaande onbodrevenheid in taal en stijl zal vinden, en
met hem zal erkennen , dat' men met de aanvvijzing
en verbetering derzelven bladzijden zou kunnen vullen. —
»Maar zulk eon man kan immers in doze niet onkundig zijn! Dat zal aan overhaasting, aan achteloosheid
moeten toegcschreven worden!" — Dan zou de man Gene
onvergefelijke minachting voor zijne lezers aan den dal
leggen en cen niet minder hoog gevoelen omtrent zichzelvon en het gewigt zijner denkbeelden. Doch neon ,
Rec. durft het vrijmoedig beweren en staande houden: eon man , die holder en juist denkt , die onze iaal ,
de beteekenis en kracht harcr woorden kent , en eenig
dcnkheeld heeft van geregelde constructie en duidelijken
stijl, hij ken niet alzoo schrijven , al ware hij ook door
slaap bedwelmd of door de uiterste haast geperst. Hoe
clot Ds. 1 ELI:RING tot de
lit daarmede bestaanbaar
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Schrijvcrs van den dag behoort , laat Rec. aan het publick
ter verklaring over. Misschien zouden zijne vrienden , de
Redacteurs der A/manakken , tot welke hij bijdragen levert,
of de corrector zijner drukproeven , ook bier, gelijk helaas! zoo dikwijls , iets ter oplossing van dit raadsel kunnon bijdragen.
Het bovenstaand ovcrzigt maakt, naar het inzien van
Rec., het geven van erne beoordeeling overbodig. Wie
loch ontdekt niet al dadelijk , dat do man over het verband
der beide zaken , die hij behandelen wil, nict behoorlijk
hceft nagcdacht? lmmers zou hij , bij cenig nadenken,
ierstond hebben opgemerkt, dat de tegenzin tegen den
Katechismus niet de eenige reden zijn kan van de tragc
opkomst der gemeente tot de bijeenkomsten in den namiddag , dewiji datzelfde verschijnsel ook op te merken is bij
de Lutherschen , waar over den Katechismus niet gepreekt
worth, en het bezoek der kerken van ale gezindten ook
bij do avondgedsdienstoefeningen in het algemeen treurig
arsteekt bij dat van den morgen. Neen , voor dit verschijnsel bestaan andere , althans meerdere redenen , Wier
onderzoek en aanwijzing niet onbelangrijk zijn zou , doch
bier van Rec. nict kunnen verwacht worden. Doch bet is
blijkbaar de liefde voor den Heidelbergschen Katechismus
en het verdriet over deszelfs minachting, die Ds. DE LORING gelled hebben bevangen, zijn oordeel verbijsteren,
en hem de liefde doen vergeten , indien niet verliezen.
Immers moet of verbijsterd en bevangen , of bekrompen
en dom , of hatelijk en listig zijn, die zijne lezers wil
doen gelooven , dat er goon midden bestaat tusschen het
onbepaald geloof in den Katechismus en tusschen dat onbijbelsche rationalismus, hetwelk , zoo als hij zegt , van ales
zwijgt, behalve van sod, deugd en onsterfelijkheid, en
alleen door eigene kraat en verdienste zalig meent to worden — of die beweren durft , dat voor hem, die gelooft,
dat de dood van Christus ons van Gods liefde verzekert en
door wedcrlicfdc en dankbaarheid ons met God verzoent ,
en vatbaar maakt voor het genot van de zaligheid; voor
Geest, van de ceuwige
hem, zeg ik , » dc leer van den
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» zaligheid of verdoemenis min bclangrijke nevenzaken zijn,
» waartcgen nog al wat is to zeggen." (B1. 11.)
Moge het echter onzeker zijn, waaraan het voordragen
van zulke schandelijke leugens zij toe to schrijven: het gebruik van de bijbelplaatsen , in dit boekje bijgebragt , stelt
het buiten twijfel , dat de Schrijver nog wel »op hetzelfde
» standpunt staat , waarop de vaderen stonden ," en geenerlei deel heeft aan de » exegetische vorderingen ," van welke
hij bl. 21 schimpend gewag maakt.
Even gereedelijk zal ook ieder 's mans bevangenheid en
voorbeeldelooze ingenomenheid met den Katechismus erkennen in de middelen , die hij aanprijst , om dcszelfs gezonken invloed to herstellen. Laat zich eene meer onbeschaamde vergoding van menschenwerk , cone, moor voikornene terzijdestelling van de H. Schrift zeifs denken , clan
daar gevonden wordt? En die man durft op het vergoden
schelden , en herhaaldelijk. van » den geest van het Protes» tantismus" spreken ! Kent hij dan Artikel 7 van de GeIoofsbelijdenis niet? Of durft hij dat alleen van zijne onbepaald geloovige aanneming der Formulieren uitzonderen?
Allermeest duidelijk echter zal ieder nadenkende in dit
boekje de bedroevende blijken zien van des Schrijvers
eigenwaan , hoogmoed en liefdeloosheid. Onverbloemd toch
worth hier alleen hij als Christen erkend, die in denkwijze
met den Katechismus, dat is met den Schrijver overeenstemt (zie bl. 5, 17, 12); terwijl zij , die van dezelve
versehillen, en nogtans het Iceraarsambt in de hervormde
kerk blij von bekleeden , als de overgegevenste , laaghartigstc egoIsten worden gebrandmerkt, bl. 19, en de ondergang van de beste gemeenten aan hen wordt geweten ,
bl. 13; gelijk Jan ook dat verschil van denkwijze doorgaande en stellig aan zcdelijk slechte oorzaken wordt toegeschreven , bl. 21 en very.
Rec. behoort niet tot de zoo bitter en liefdeloos geschandvlekte ambtsbroeders van DS. IIELDRIN G. Het is
dus geenc persoonlijke grieve, die zijne diepe verontwaardiging gaande maakte. Maar wic , dien het Bijbelsch
Christendom ter harte gaat , kan keel blijven bij zoodanig
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ijvercn voor con kerkclijk lcerstcllig Christendom, bij zoo
onbepaaldc aanprijzing van eon onderwijsboek, dat, bij
het onmiskenbaar goede, dat er in gevonden worth, en bij
alle geschiktheid voor het duel, waartoe het moest dicnen,
toch naar inhoud en vorm veelzins do kleur draagt van den
tijd, waarin het geschreven is? Wie worth niet geergcrd
bij het zien van zoo verregaande onkunde , aan overmoedige stoutheid gepaard, bij het schendig lasteren van zoo
vele eer- en achtingwaardige mannen? bij zulk een onbedacht en verderfclijk zaaijen van onrust in de gemeente van
Christus den Heer ?
Hoc ligt ware het, de door HEL DR ING zoo onhandig
gebruikte wapenen tegen hemzelven to keeren, en, door
hem to behandelen gelijk hij anderen behandeld heeft ,
hem, zoo niet in eon verachtelijk, althans in een bespottelijk licht te stollen! Doch wij willen bedenken , dat hij
niet geweten heeft wat hij deed, en hem alleon radon,
om voortaan eerst na te denken, eer hij weer tot schrijven
zich zet ; maar bovenal, om , zoo hij tot zijne stichting
nog iets anders dan den Katechismus leest, en nog soms
het Eva-ugelie, waarvan hij de dienaar zich noemt , inziet ,
dan loch vooral zijn oog to slaan op de Apostolische woorden Romeinen XIV: 4, 10, 22.
Het ware Christendom, van JOHANN AR ND. Op nieuw
uitgegeven, en met eene ophelderende Inleiding en een
Levensberigt van den Schrifver vermeerderd door Dr.
FR. WM. nu UMMACHER Gerefornzeerd Predikant te
Elbcrfeld. Naar het Roogduitsch. Iste
Te Dordrecht, bij van Houtrijve en Bredius. 1840. In
gr
gr. 8eo. 96 bl. f : - 75.
m
JOHANN ARND een achtingwaardig en voor zijnen
tijd , in het begin der 17de Eeuw , verdienstelijk Zede,
schrijver geweest is, die tot de beoefening van Christelijke
godsvrucht en deugd zijne pogingen aangewend heeft, is
bekend; maar of het noodig is , zijne schriften titans , in
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de eerste helft der 19de Eeuw,, op nieuw uit te geven, en
van die uitgave, door den wegens zijnen mysticken onzin
beruchten Elberfeldschen Predikant ic nUMMACHER bezorgd , eene overzetting in onze taal in het Iicht te geven,
dit is eene andere vraag, die Rec. niet bevestigend kan beantwoorden. Gaarne wil hij gelooven , dat ARND het met
het ware Christendom regt goed mcende , en dit niet slechts
in veel weten en regtzinnig gelooven en uitwendigheden ,
maar hoven alles in zulk een practisch Christelijk leven
zocht, dat, uit de zuiverste beginsels voortvloeijende, ons,
door de beoefening van ware deugd , tot navolgers van JEZUS en Code gelijkvormig maakt: de afgeleverde bladen
tooncn gcnocg, dat zulks de strekking van dit gehecle werk
is; en nit dit oogpunt beschouwd, zou Rec. het gaarnc
willen aanprijzen; maar of nu de gansche loop van deszelfs denk- en voorstellingswijze tot dit heilige docl voor
onzen tijd nog berekend is , dit meent hij zeer to moeten
betwijfelen. — Zonderlinge en zeer overdrevene denkbcelden en uitdrukkingen treft men hicr allerwegen aan: b. v.
» het beeld van God in den mensch bestaat in de gelijkvor» migheid van onze menschelijke ziel — aan God en de H.
» Drieeenheid ," bl. 9; — ihans is » het beeld van God
» verloren ," bl. 12 ; en ecn weinig verder: » de mcnsch
»heeft God de eere geroofd, daar hij self God zijn wilde :
» hierdoor hecft hij het beeld van God beroofd , daarvan
»ict ontnornen , namchjk de volkomene erfgeregtigheid en
»heilighcid;"— » hij zou, ware het hem mogelijk geweest,
» God verdelgd hebben ," bl. 13. Om de zonden van
ARND ' S tad waren » ellendige tijden , oorlog , honger en
»pest ongetqfeld te verwachten," bl. 3; als wij die rampen zien plaats grijpen , » clan hebben wij niet anders te
» denken , elan dat het Gods loom is ," M. 88. Dat de
Duivel in dit bock eerie groote rol speelt , en bijna in elk
hoofddeel , en in elk gebed , dat er achter staat , voorkomt,
hierover zal men zieh, naar het theologische systema van
(lien tijd , niet verwonderen. — Met de aanhaling van
Bijbelplaatsen ziet bet cr somtijds ook al vreemd uit. De
heti; der ware Chtistenen zal Diet alleen door het klein
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kuddeken , Luc. XII: 32, bedoeld zijn, maar ook door het
hutken in den wijngaard , enz. J E s. I: 8 , door den enkelen tros druiven , na de nalezing , iu i C a. VII: 1, » of
»gelijk de lieve DAVID ze vergelijkt bij »eene eenzame tor» telduive , r s. LXXIV: 19, een roerdomp der woestijn ,
een steenuil in de wildernis ," r s. CII: 7 H (Ps. LXXIV
en CII Psalmen van . DAVID ? 0 Op haar ziet ook J 0 AN,
XIV: 18 : »Ik zal u geen weezen laten" ! (zie bl. 49.)
PHIL. I: 21 spreekt PAULUS wel van den natuurlijken
dood; »wie echter deze spreuk ook van den geesteljken
» zondedood verstaat , begaat geen verkeerdheid ," enz.!
(bl. 57); 2 cox. IV: 16 wordt door den uitwendigen
mensck, die verdorven , en den inwendigen, die vernieuwd
wordt, de strijd tusschen vleesch en geest bedoeld! (bl.
77). — Van zoete sp'elingen en zoogenaamde vergeestelijkingen , maar die niet anders dan voortbrengsels van
valsch vernuft zijn, wemelt het bier en daar: men zie
slechis bl. 31-34 , 58-60 , 70, 71. Wil men een
staaltje voor alien, men hoore het volgende uit bl. 60:
» GEN. XX1X: 17 , 18 , lezen wij : toen Jakob Rachel,
zijne schoone gemalinne, ten" (1. ter) »vrouwe begeerde,
»moest hij eerst Lea nemen. Maar »Lea had teedere
» oogen , doch Rachel was schoon van gedaante en schoon
»van aangezigt": dus , verkiest gij de schoone Rachel , zal
» uwe ziel de liefste gemalin worden van Jakob , dat is
»Christus, zoo moet gij vooraf Lea nemen, dat wil zeggen :
» gij moet u zelven mishagen, u zelven hatelijk worden
»ongesehikt , gij moet u zelven haten en verloochenen. 0
»hoe velen worden er bedrogen met Jakob, door hun eigen
»leven, door zich zelven , daar zij meenen, zij bezitten de
schoone, aanminnige Rachel , dat wil zeggen , zij mee» nen , dat zij een Christelijk leven hebben , dat God lief» heeft. Dan, zien zij nader toe, zoo is het Lea, zoo is
»hun leven onbehagelijk en hatelijk voor Gods oogen. Wees
»u zelven eerst onwaardig in eigen oog, als Lea , die de
»onwaardigste was in haars vaders huis : leer eerst oot»moed , zachtmoedigheid en geduld: dan zult gij de schooWaarlijk , men moest zulke
» ne Rachel warden ," enz.
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boeken nict vertalen, niet laten drukken ! De ligtzinnige,
wien zij in handen komen, of die er van hoort , spot er
mede , en daarom , wat nog erger is, met de gansche zaak
van Godsdienst en deugd : de ernstige bedroeft en ergert
zich , dat de beste en heiligste zaak dus aan den spot prijs
gegeven wordt , en dat het kostelijke kleinood des waren
en practischen Christendoms , dat ook in dit bock vervat
is , onder zoo veel ontuig bedolven ligt. — Er worden op
den omslag van dit stuk acht zulke Afleveringen van dit
work, elk a 75 cents, en bovendien vijf staalgravures en
het portret van den Schrijver , elk a 15 cents , beloofd :
Rec. vvenscht , om gemelde redenen, dat dezelve geen voortgang zullen hebben. Of moeten wij dan niet alleen in
dogmatisch , maar ook in moralisch en aesthetisch opzigt ,
volstrekt weder twee of drie Eeuwen teruggaan ?!

Leven en Sterven. Uittrehsels uit het .Dagboek eens Geestehjken. Naar het Hoogduitsch. Te Amsterdam , bij
5. C. Sepp en Zoon. In hi. 8vo. 195
f 1- 40.

Een welgeschreven en stichtelijk werkje , behclzende zeventien , naar het schijnt, ware of op waarheid gegronde
voorvallen , die eenen Geestelijke bij kranken en stervenden voorgekomen zijn ; doch waardoor men tevens meestal
cenige kennis krijgt van den levensloop en do lotgevallen
der hoofdpersonen , zoodat de titel kven en sterven niet
ongepast is. De vermaningen, besturingen en vertroostingen , die hij daarbij mededeelt , ademen Gene redelijke
Godsdienst, eenen verstandigen , ernstigen en liefderijken
Christenzin, van Pietisme en Fanatisme verwijderd. — Het
cone verhaal is wel , zoo als het gaat , belangrijker dan
het andere; maar zij laten zich loch doorgaans met belangstelling lezen, en kunnen niet alleen voor Geestelijken,
maar ook voor Leeken van allerlei stand van nut zijn. —
Het tooneel is (dit ziet men aan eenige eigenheden) Duitschland ; maar zulks doet aan de hoofdzaak gem bijzonder
nadecl. — Dc toon van verhalen is meestal eenvoudig en
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natuurlijk: de gesprekken mo lten hier en daar wel Bens
een weinig uitgebreid en opgesierd zijn; maar over het geheel schijnt toch de verhaler aan de waarheid getrouw gebleven te zijn. — Aanmerkingen van groot helang heeft
Rec. niet: sommige dingen zou hij wel Bens eenigzins anders inzien; maar het is niet van dat gewigt , om er hier
over uit te weiden: hij beveelt dus dit bockje aan alien,
die eene aangenaam-ernstige lectuur beminnen, gaarne aan.

Gedachten van een' Leek , over hetgeen een te sluiten
Concordaat voor vrede en eensgezindheid nadeeligs zal
opleveren. Een toevoegsel tot de » Zedig-vrjmoedige
Bedenkingen tegen een Concordaat." Te Amsterdam,
bij S. J. Prins. Maart 1841. In gr. 8vo. 16 bL f :- 10.
Geen Concordaat met Romen ! Een Volhslied. Te Amsterdam , bij P. N. van Kampen. 1841. In gr. 8vo.
5 bl. f : - 10.

De

Schrijver der Gedachten enz. sluit zich met. goedkeuring en lof aan dien der Zedig-vrijmoedige Bedenkingen
enz., en vermeerdert dezelve, met de zijne, tot aanvulling
en versterking , daarnevens to plaatsen. Hij geeft zeer bezadigd zijne bczorgdheid te kennen, dat een Concordaat
nadeelig zal zijn aan de zoo hoogst wenschelijke toenadering en vreedzarne betrekking tusschen de Nederlandsche
Katholieken en Protestanten , die door alles , wat er sedert
1795 in Kerk en Staat gobeurd is , allengs is tot stand
gekomen, maar welke hij vreest dat gestoord zal worden ,
»niet door verstandigen , bezadigden en verlichten onder
beide," maar door de groote menigte, die het door eon
Concordaat geschonkene wederzijds ligtelijk to hoop zal
aanslaan , hetwelk aan de eene zijde groote aanmatiging ,
aan de andere hevigen afkeer en misnoegen te weeg brengen , en, zoo als hij meent , bij de zoogenaamde Afgescheidenen nog grooter en daardoor nog gevaarlijker (?)
zijn, en afkeerigheid tusschen Vorst en Volk bewerken
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zal : uit dit een en ander vreest hij toenemende onderlinge
» verbittering , Godsdiensthaat en Religiekrijg"; en met
cone ernstige toespraak aan zijnc landgenooten en aan Z. M.
den Koning besluit hij. — Rec. crkent gaarne , dat cr
veel gegronds in diens aangevoerde redenen van bezorgdheid is, en wil het daarom aan do genen , die op deze
zaak cenigen invloed hebben, ter ernstige bverweging aanbevelen.
Doch wat zal Rec. nu van het tweede stukje zeggen ? Het worth wel voorafgegaan door een toepasselijk stuk nit eenen Sineechbrief der Geloovigen in do
Nederlanden aen Zjne Keiz. Maj. MAXIMILIAAN II;
het is wel een Volkslied van vier coupletten, op de wijze
van het frilheltous , bestaande in ecne spraakwending tot
de vroegere Prinsen van Oranje en Nederlands Voorvaderen, en dichterlijk fiksch genoeg gesteld, om ook van doze
zijde met lof vermeld te worden , zoo wel als wegens den
wensch, dien het slotreferein der twee laatste coupletten
uitdrukt :
Geen Concordaat met Romen
Voor 't vrije Nederland !"
maar of het verstandig en voorzigtig is, cone zaak , waarin de Schrijver der Gedachten cnz. , wanncer zij cons tot
stand komen mogt, niet geheel ongegrond gcvaar ten opzigte der groote volksmenigte ziet, nu reeds door dit middel
in den mond Bier volksmenigte, wake er toch doorgaans
weinig van begrijpt , te brengen, dien kreet fangs onze
straten, of, zoo als doze Dichter zegt » van strand tot
strand" te doen galmen , en alzoo cone gevaarlijke opwinding to hcvorderen ; dit is cone ander ° vraa ,- die Rec.
niet gaarne bevestigend zou beantwoorden , en waarom hij
do uitgave van dit stukje niet kan billijken.
:71

Klinische Bijdragen tot de theorie en prahttjh der Geneesen Heelhunde , door c. c ()BEE , Med. et Chir. Doctor,
Chintrgijn- Majoor bij het Ilospitaal te 's Ilertogen-
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Bosch. Te Utrecht, bij Robert Natan. In gr. 8vo.
XII en 320 hl. 1' 5 -

I

n con onzer tijdschriften word van den Hollander gezegd. , dat hij nict zeer productief was; de Hollandsche
Oflicieren van Gezondheid, of liever Militaire Artsen, die
in Hollandsche dienst zijn , schijncn 'hierop eene uitzondering to maken. Men ontmoet onder de namen der genen ,
die als Schrijvers optrcden , wel de meeste, die van eenen
vreemden oorsprong zijn, maar het zal toch bij tie Landmagt nict gesteld zijn als bij de Zeemagt , of zelfs in de
Overzeeschc Bezittingen , waar thans ecn inboorling als
een' vreemden vogel of eon zeldzaam verschijnsel to bcschow,ven is. Indien de schrijvenden bij de Landmagt ook
nit Duitschland herwaarts overgekomen zijn, dan zoude
zeker de uitzondering, waarvan boven gesproken is , vervallen , en de ecr der beoefening van de wetenschap slechts
door vreemden gehandhaafd worden. Intusschen zullen
manner' als GOBEE, RIERST, SNAZILIE, DE BIDDER, SAS
toch onder de inboorlingen kunnen gerekend worden, en
met meer anderen , die nog lust bezitten om to werken ,
inaken zij eene gunstige uitzondering in het algemeen , en
vertegenwoordigen het militair genecskundig personeel als
zeer werkzaam en niet altijd op de penningenjagt. Geldt,
ook misschien hier,, dat onder druk en schrale belooning
de beste talenten gekweckt worden?...
In de Voorrede geeft de IIcer G OBEE cone, korte schets
der omwentclingen , die de Geneeskunde in de XIXdeEetiw
ondergaan heeft. Hij telt cr vijf. Het komt ons voor,, dat
de theorien of stelscls van BROWN en BR OUSSA IS slechts
dezen naam verdienen. De Hecr GOBEE dort toch zelf den
contrastintulus van RASoRI als eerie wijziging van het stelsel van BROUSSAIS voorkomen. De Natuurphilosophie van
SCBEL LING oefende slechts eenen voorbijgaandcn invloed,
dien van den geeft des tijds, op do Geneeskunde. De Ho
inoeopathie wordt , nog daarenboven, door hem met den
naam eencr krankzinnige ide'e bestempeld; ofschoon deze
misgeboorte eigenlijk toch nicer dan cone bloote idee is.
11
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Zonderling klinkt het: BROUSSAIS is nu niet :neer ; zijn
stelsel is ook reeds een lijk geworden. Wij vereenigen ons
echter met het gezegde : »doch de geest , die hetzelve"
(het lijk , of het stelsel?) »bezield heeft, heeft daar, waar
»hij wel begrepen word (sic) , veelvuldige vruchten opge» leverd." Nog beter ware het echter gezegd , dat de rigting , door ' CHAT, in zijne Anatontie ge'ne'rale , aan de
kunst gegeven, nu eerst die vruchten begint to dragen ,
wclke slechts door den tijd konden rijpen. Dat de Geneesheeren in stelsels uitgeput zijn, zoude ook zeer in twijfel kunnen getrokken worden; in geenen deele kan echter
het betere deel naar rust verlangen ; daar geeft de Hoer
G OBEE ons zelf de bewijzen van , en, door de mededeeling
zijner waarnemingen, ons to dezen als 't ware de wapenen
tegen hem in handen. Wij zouden zeggen, men tracht
thans eenen beteren weg in to slaan, en de waarnemingen
van den Heer GOBEE, op het voetspoor van zulke groote
mannen, als hij zich ten voorbeeld stelt, kunnen niet anders
dan als eene belangrijke bijdrage tot de geneeskundige wetenschap beschouwd worden. Vereenigen wij ons hier geheel met den Schrijver, en houden wij hem, naar den aard
van zijn work, voor een' dergenen , die alles onderzoeken
en het goede behouden; wij kunnen ons niet met de aanneming der drie partijen vereenigen, De waarheid wordt
even min bij de mannen van het juiste midden gevonden.
Liefst worde ook de Geneeskunde niet met de staatkunde
verge/eken. Exeat aula , qui volt esse Pius! Het is de
door hem zoo genoemde behoudende part ij , die het nieuwe
niet al to gretig opneemt , omdat het nieuw is. Zij zweert
niet bij HIPPOCRATES, SYDENHAM Of BOERHAAVE, maar
zij heeft in dozer scholen het nil rnirari geleerd, en uit den
aard van hare studio kan zij het oude niet verwerpen. Maar,
gevocdsterd in de scholen van de zoo even vermelde Ouden,
heeft zij reeds van dozen geleerd, dat alleen in den voortgang der wetenschap eene toenadering tot de volkomenheid
mogelijk is. Het nicuwc van wege het oude niet verachtende, waardeert zij elke poging, om de kunst der volkomenheid flackr bij to brengen, en zoo worden van zelf de
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vorderingen in de wetenschap met het voorledene, het oude
met het nieuwe in verband gebragt..
Maar genoeg over de Voorrede, in welke wij het wetenschappelijk streven van den Schrijver hulde doer. Wij zullen , naar aanleiding zijner verdecling, zijne klinischc waarnemingen kortelijk nagaan, om ons later eenige oogen-,
blikken bezig to houden met de resultaten zijner veeljarige
waarneming der oogziekte in het Nederlandsche Leger.
De gedane waarnemingen worden voorgesteld in b'etrekking tot de plaats gehad hebbende weersgesteldheid, of het
zijn enkele daarbij ingewevene belangrijke gevallen. De
Heer GOB EE was gelukkig genoeg, door twee bekwame
mannen geholpen to worden voor het meteorologisch gedeelte, de Hoer Hoofd-ingenieur voor den Waterstaat
KRUYFF en den Hoer PALIER. Op deze wijze kan men
zich van de naauwkeurigheid der waarnemingen meet verzekerd houden; jets, hetwelk niet altijd het geval wezen
zal, wanneer men deze aan ondergeschikten moot overlaten,
en toch kan cen met bezigheden bezet Geneesheer niet alles
zelf doen. Wij erkennen met den Schrijver de noodzakelijkheicl , die er bestaat, om het heerschend ziektekarakter
naauwkeurig Bade to slaan, maar vertrouwen, dat ook door
enkele op zich zelve staande ziektegevallen tot den opbouw
der Geneeskunde medegewerkt wordt. Vele zijn de wegen,
die naar bet groote doel, het opsporen der waarheid, leiden; vooralsnog verwachten wij echter meet van de eondragtige verscheidenheid, dan van het streven der eenheid,
cen nicer denkbeeldig schoon verschiet , dan Gene ware,
genoegelijke rustplaats, waar de waarheid niet bestaanbaar
zoude zijn, die bier steeds onder uiteenloopend streven gezocht nmet worden.
Het cigenlijk onderwerp van cen gedeelte van dit bock
is het ziektekarakter van het jaar 1838, waargenomen in
het Hospitaal to 's Hertogenbosch. Volgens de maanden
van het jaar, splitst zich dit gedeelte in twaalf Afdeelingen,
Aan het hoofd van elkc Afdeeling wordt cone Tabel gevonclen. Zij vertoont het getal overgcblevene zieken van
vorige maand, de bijgekorrienen , de overledenen, de
11 2
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lierstelden , de overgeblevene lijders , de ziektevormen , den
barometer, twee maal, den thermometer, drie maal daags
gadegeslagen , de luchtsgesteldheid, de winden, de hydrometeoren. De aanleg van het werk is dus op eene belangrijke schaal. — In de maandbeschouwing wordt eerst de
algemeenc ziektegesteldheid vermeld, de voorgekomene ziekten opgegeven; vervolgens deelt de Schrijver eenigc gewiglige ziektegevallen mede, en ook de lijkopening, wauneer
de ziekte met den dood eindigde. Hij laat tevens gcene gelegenheid voorbijgaan , om uit enkele gevallen nntte leeringen to trekken voor de wetenschap. Zoo worden uit het
beIangrijk geval van voorbijgaanden waanzin, bl. 20, dadeiijk gevolgtrekkingen voor de Geregtelijke Geneeskunde
afgelcid. Eene enkele maal zijn des Schrijvers uitleggingen
nict geheel vrij van gezocht te zijn. Voor zulk eene mag
die der blocdige diarrhaea gehouden worden van cenen
waarschijnlijk slagaderlijken aard. Waar zijn de bepaalde
grenzen tusschen de slagaderlijke en aderlijke uitbreiding
in de haarvaten? De op bl. 3 opgegevene redenen zijn niet
geheel voldoende. Met belangstelling daarentegen zal men
de waarncming met de lijkopening van cenen aan hersenen ruggemerg-ontsteking met verweeking overleden lijder
lezen, ook in verband met do daarop volgende ziektegeschiedenis. De verweeking was hier zeer duidelijk, en de
waargcnomene toevallen kunnen derhalve hicr zeer wel verklaard worden. Men wane echter niet, dat dit steeds zoo,
het geval is; de Hoer a OBEE merkt dit zelf ook aan: vergelijk ook do noot op bl. 62 en bl. 103. Wij zeggen dit,
omdat men tegenwoordig al begint to lezen van herstelde
verweeking der. hersenen of het ruggemerg! STOLPERTUS
droeg, herinnercn wij ons dit wel, zijn werk aan zijne afgcstorvene lijders op, omdat zij het hem niet lastig gemaakt
hadden; zulke lijders achterhalen den Arts ook nict, cn
de ware gehalte der ziekte blijft steeds in het midden! Wat
de verweeking van het ruggemerg betreft, zij de onderzoeker
steeds gedachtig der natuurlijke wcekheid, vooral van het
rug gedeelte.
Wij zouden den Schrijvcr gaarne op den voet door het
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werk volgen, en bij elke belangrijke waarneming
met hem blijven stilstaan; maar wij zonden dan te uitvoerig
worden. Laat ons Miter nog bij enkele gewigtige vraagstiikken een oogenblik vertoevcn, of deze aanvvijzen. Daartoe
rekencn wij de waarnemingen over de opwekking der kinderziekte door de vaccinatie, hi. 35 en 36; ook eene, maar
slechts eene herstelling van een reeds verre gevorderd longlijden door de levertraan, wier gunstige werking op eene
uitgebreider schaal nog steeds geroemd word (*).
Gaarne hadden wij ook eene mededeeling der lijkopening
van den door de kinderziekte in de maand 'Abaft bezweken
lijder ontvangen. Ook te dezen opzigte bestaat er tegenwoordig nog al versehil van bevindigen en gevoelens.
Als een voorzigtig Geneesheer doet zich de Sehrijver tennen , die de saignees coup sur coup als rationele Geneeshemniet kan verantwoorden, wanneer ademhaling en pols van
hunnen natuurlijken staat niet bijzonder afwijken; te meer,
zegt de Schrijver, daar de rhuntatismus acutus eene typische (?)
ziekte is, en niet door bloedontlastingen of andere middelen
Nr eens Ian worden afgewend.
Joist omdat het individualiseren van veel belang is, (bl. 74)
houden wij het opium te zijner tijd zoo wel van belang bij
de ijlhoofdigheid der dronkaards, als de door den Schrijvcr
aangeprezen tartarus emeticus. Men vergelijke te dezen opzigte de door Prof. ALEXANDER medegedeelde waarnemingen.
Van beide zniddelen gelclt: abstine si modum nescis.
Len waar woord zegt de Schrijver, Id. 114, over de veelal
scrophuleuse miliciens met sluimerende tuberkels in de longen ;
de koude fimintatien van het hoofd, en de nog grootendeels
verborgene ware gesteldheid van den typhus abdominalis.
Poor de ontleedkundige nasporingen zijn op verre na de ziekelijke verschijnsels bij het Leven niet opgehelderd. Aan
namen voor deze ziekteaandoening ontbreekt het niet; (vergelijk ook bier Id. 156, notes) maar de ware card dezer ziekte?.
(*) Behalve de waarnemingen van RAESER, omtrent welke
(le Iloogleeraar ALEXANDER ook bedenkingen geopperd en
waarop de Deer II AESER geantwoord heeft, vindt men nog
deswege eene bijdrage Bieber die Wirksanikeit des LeberI,thranes gegen Caries and Lungentuberkelu, von Dr. c.
Med.
Jahrb.
des
K.
K.
Oesterreichischen
Staates
,
XXXI B. 1 St. p. 70.
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Het minst kunnen wij ons met co BEE verstaan over een als
plastisch geworden contagiunt, hetwelk met het arteriole bloed
in de organen zoude overgaan. Het bloed belt waarschijnlijk
meer lot ontmenging in de haarvaten over, bij den overgang
in het aderlijk stelsel. Die bij longontsteking alles door aderlatingen der natuur meenen of te dwingen, lezen de ziektegeschiedenis, bl. 115, in haar geheel. Het raadsel, bl. 118,
kan nog langs eenen anderen weg opgelost worden. De gewoonte rekt het /even dikwijls lang; terwijl eene ongewone,
plotselijk opgekomene ziekte in weinige uren doodt.
Omtrent de leer (ter zenuwkoottsen, bl, 176, valt nog al
wat aan te merken. Eigenlijk,wordt bier niet zoo zeer het
vraagstuk behandeld, in hoe verre er wezenlijke zenuwkoortsen
bestaan, en in hoe verre men den tegenwoordig zoogenoemden
typhus als eene zentrwkoorts doet voorkomen. De Sehrijver
heeft vroeger te regt over het duistere gesproken, hetwelk
over dezen ziektevorm nog verspreid is. Er blijft hier nog
veel om te doen over.
Wij kunnen op deze wijze niet verder voortgaan, vvillen wij nog een oogenblik bij de oogontsteking stilstaan.
Bij bet slot treft ons de aanmerking van den Sehrijver:
Van de 37 overledenen waren er achttien (dus op een na
• de heft) aan longtering bezweken. Dit is eene treurige ge• waarwording. " — Van bl. 255 houdt de Hoer GOBEE zich
nu nog bezig met eene besehouwing der zoogenoemde heersehende oogziekte. Nieuwe mededeelingen 'met men in dit
vertoog niet zoeken, hetwelk , behalve de Inleiding, in zes
lloofdstukken verdeeld wordt: Het geschiedkundige is bekend;
het ontleedkundig gedeelte mag men mede als bekend vooronderstellen ; de ziektebesehrijving komt met die van andere
waarnemers overeen. De onderkenning is den ervaren Arts
niet moeijelijk, vooral wanneer bij niet tot de eenzijdigen behoort. Wat de oorzaken betreft, de punten in gesehil worden
niet beslecht. Omtrent de geneeswijze helt GosEt tot de aanwending van den lapis infernalis over, met die oinzigtigheid
en beperking, waardoor de onpartijdige Geneesheer en man
van onderlindiug zich onderscheiden. Der aandacht is de volgende aanteekening van den Sehrijver overwaarelig : Ik zeg
v in de meeste gevallen, want niet in alle heeft dit plaats.
• Deze oogziekte 'evert het versehijnsel op, (hetwelk zij trou-,
wens met andere ziekten geineen bceft) dat men soms maanden
• lang met de gelnktigste nitkomsten eene geneeswijze aan-
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wendt, en cr dan ceuskiaps geen haat meer bij vindt. Zoo
gaat het met de lapis infernalis en ook met de sulph.
nin." (bl. 302.) De wijze van het in werking brengen van
de behandeling der aan de zorg des Heeren G o B EE toevertrouwde lijders doet hem kennen als eenen Arts, die zijnen
pligt kent en anderen daartoe weet aan te sporen. De middelen ter voorbehoeding verlangt hij in het wenk gesteld te
zien door de militaire Geneesheeren; door de kommanderende
Officieren der korpsen; door de stedelijke Besturen. Mogten
deze voorschriften behartigd worden door elk, wien zij aangaan ! Doch hoe veel zal hier ook niet wederom tot de pia
rota behooren! Indien alle Officieren van Gezondheid waren
als de Schrijver zich voordoet, zij zouden door de kommanderende Officieren der korpsen. niet geintinlideerd (bl. 312,
No. 1) worden. Een Geneesheer, zoo als hij behoort te zijn,
ook bij het militaire, kan zich achting verwerven en weet
ontzag, in te boezemen. Naar wordt niet dikwijls het gezegde
van scIIILLER waar bevonden, dat het verval der kunst van
de kunstoefenaren uitgaat? De vrees voor gebrek aan brood
vloeit voort uit het gemis van de noodige bekwaamheid, om
met hoofd en handen overal een bestaan te kennen vinden,
en derhalve do ware onafhankeliikheid in ziehzelven te bezitten. De Arts, die wetenschap mist, en wien nog daarenboven beschaving ontbreekt , hoe zal die zich de verschuldigde achting verwerven; wie, vooral wanneer hij in eenen
boogeren rang is gep/aatst , hem daarmede to gemoet komen?
Met genoegen zullen zeker deze waarnemingen ontvangen
worden. Zij doen den Schrijver kennen als iemand, waardig
de plaats, welke hij bekleedt, en waardig dat naar hem geluisterd worde. Het zal hem in geen geval aan achting ontbreken; door de verdiensten, bier zoo duidelijk ten toon gef,preid. Deze arbeid geest hem regt op onderscheiding in het
wetenschappelijke, en ook (Liar alomme, waar hij moge
gerocpcn worden , om voor de belangen van den door ziekte
aangetasten soldaat werkzaam to zijn. Mogt hij steeds in lien
geest en met zulk een' goedcn uitslag productief blijven !

Geschiedkundig Ilengebrerk over de Provincie Noord-Braband , Njeengebragt door c. n. a ER M A NS, Phil. Moor.
.1Iaq. Lit. Rum. Poet, , Rector der Latijnsche Scholen le
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s _Hertogenbosch, enz. IV Stukken. Te Hertogenbosch,
bij J. F. Demelinne. 1839. In gr. aro. f 4 - :
Onder de geschiedkundige werken ,. die van tot tijd in ons
Vaderland het licht zien, verdienen dezulken eene eerste
plaats, Wier Redactie zich vooral onledig houdt, om het
geschiedkundig publiek met oude echte onuitgegevene berigten bekend te maken. Daartoe bezitten wij in de eerste
plaats het Tijdschrift voor Gesehiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht; ten andere de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde door I. A. NIJHOFF;
en tot zulk cen doel bezit Belgie het Belgisch Museum, door
den geleerden vv ElBs bijeenverzameld. lloord- Braband
echter bezat zulk een Tijdschrift niet. Hierin heeft de Beer
HERmAivs op eene allervoortreffelijkste wijze voorzien. Elk
geschiedkundige, die ook de geschiedenis en oudheden van
Noord-Braband onderzocht, wijdt er den Verzamelaar dank
voor, en zal milks to meer doen, naar mate hem bekend is,
hoe weinig er over dezelve is geschreven, en hoe vele belangrijke zaken dit Mengelwerk opgeeft, die nog onbekend
zijn. Wij zullen trachten, er een zoo beknopt mogelijk verslag van te geven.
Vooreerst treifen wij aan eene opgare* der Romeinsche en
ill iddeleeutrsche penningen in Noord-Braband gevonden. Wij
kregen reeds vroeger, in het belangrijk Tijdschrift voor algemeene Munt- en Penningkunde door den geleerden VAN DER
clINs, in de verschillende Berigten, mededeeling der van tijd
tot tijd gevondene penningen en munten: in dit stuk vinden
wij eene opgave van al de gevondene pennigen in 1VoordBraband , en wel Romeinsche en middeleeuwsche.
Het daarop volgende stuk handelt over de gehoorteplaats en
het stedjaar 'van J 0 A NINES DE BEKA, Aronijkschrijver der
litrechtsche Bisschoppen. leder geschiedkundige tent de Kronijk van DEKA; doch de nadere bijzonderheden omtrent dezen
beroemden Geschicdschrijver zijn ons ten hoogste aangenaam.
Wij mogen het er dus, na al het door den Schrijver aangeyoerde, voor !louden, dat de gezworen Lieve-Vronwe-broeder
JOHANNES DE BEEKE en de Kronijksehriker JOANNES DE BEKA
cen en dezelfde persoon is geweest. Ook stellen wij , na al
de belangrijte berigten, zijn sterljaar in hetjaar 1394, (b). 40)
en uiten tevens, met den Schrijver, den wensch , dat er zich
cciiang ci' n tw cede s it.IT MO 8C opdoett , Om van bet werk
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‘an REKA eene oordeelkundige heruitgave te leveren, even
als (lit met de Kronijk van den ongenoemden Egmonder Nonnik het geval is geweest.
Omtrent het kunststuk, genaamd het laatste Oordeel, in de
St. Janskerk te 's _Hertogenbosch, deelt• de Schrijver ons,
ten eerste, mede, wat de onderseheidene Kronijkschrijvers over
dit spel des laatsten Oordeels hebben gemeld; ten andere het
oordeel van den Heer VAN OEGKELE N, , JII. van Breda over
hctzelve, (hi. 48) en vervolgens de beschrijving, die de Heer
w. c. TIMMERMAN van dit speeltuig geeft.
Vervolgens handelt de Schrijver over simois PELGRON,
klooster-Overste der WitheIntieten te 's Hertogenbosch, en
zijn schryten. Wij zullen den inhoud van dit belangrijkestuk
wizen Lezeren trachten voor to hoiden. De Schrijver vermeldt daarin zijne geboorte in 1507 te 's Hertogenbosch, en
vervolgens zijne opvoeding. Putortom wijdde zich aan den
kloosterstand in het klooster der Wilhebnieten of Bazelaars,
breidde zijne onderzoekingen omtrent de oudheden van 'sliertoyeabosch wit, hesehreef de lotgevallen van het klooster,
deszelfs slooping ten tijde van MAARTEN VAN ROSSEM, Coen
ELG R on' er Prior van was, en deszelfs afbreking op last van
het Brusselsche Hof. Door de bemoejingen echter van PELtiROK verkrijgen de kloosterheeren een deftig edelmanshuis
op het St. Jacobs-Kerkhof. De pogingen van FR ANGISGUS
SONNIUS, zaakgelastigde van p rmi p s II, om dit sticht to
vernietigen, worden afgeslagen; hoezeer PELGROM zich in het
behoud van have en goed moat verhengen, was echter de
beeldstorming in 1566 allernoodlottigst voor hetzelve: bet
werd verbrand en vernicld, zoodat nicts dan de naarn en deszelfs muren overbleven. Les jaren na dit onheil sterft E ELGR OM in 1572; na well: doodbcrigt de Schrijver overgaat,
om een uitiToerig verslag to geven van 's mans beide geschriften ,
waardoor hij met regt als taal- en geschiedkundige bij de Geleerden bekend is. — De beloften, door den Heer HERMANS
in zijne Inleiding gedaan, (hi. 16 **) vinden wij bier in het
volgende afschrift vervuld, getiteld: Oorspronck van's Hertoghen-Bosch , in 't foci 15.110 in 't Latin beschreven door
styias PELG ROM van 's Hertogenbosch, Prior ende Provinciael van de ordre der Guilkelmijnen in sijn leven.
Wat de Schrijver serder over de Volksbegrippen, Yolksgebrniken en folks orerleveringen in Noord-Braband zegt,
en dit cell en ander in drie alzonderlijlw afdeelingen behan-
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dolt, is zeer lezcnswaardig. Eenige geeft bij op, geput uit
den Catholijcken Pedagoge , ofte Christelijeken Onderwijz,er
in den Catechismus , enz. en het blijkt maar al te duidelijk,
dat sommige dier begrippen, vooral bij de landlieden, nog
niet zijn vergeten, maar velen nog aan dezelve hechten, of
geloof aan zoodanige Volks-overleveringen blijven slaan.
Het 2de Stuk wordt geopend met een Onderzoek naar de
Noord-Brabandsche muntplaatsen,, 's Hertogenbosch, Waalwijk , enz. ; en, lets over het lederen geld en. den. braspenning
to 's Hertogenbosch, de noodmunt te Breda, en de broodloodjes to Bonneer. De Schrijver -betoo,gt in hetzelve, dat
's Hertogenbosch bet muntregt in 1578 en 1580 verkregen
beeft bij octrooi van rEILIPs II, niettegenstaande het gevoelen van REVLEN, die dit vroeger stelt; terwijl het bewijs,
dat hij voor dat gevoelen uit een Charter van den 18 October
1374 ontleend heeft, door de /leer RERMANS, en met regt,
kracliteloos gemaakt wordt. In hot onderzoek naar de eerste
muntplaats van Waalu:ijk of Gansoyen vinden wij, dat die
plaats reeds in 1400 het muntregt bezat, dewijl JAN VA N
BREDERODE, in een' voorregtsbrief, aan zijnen bediende van
de count te Waalwijk gegeven, melding maakt van eenen
muntmeester enz. Omtrent het muntregt van bet stedeken
twijfelt de Schrijver niet, of de Graven van 'gegen,
hebben reeds vroeger hetzelve gehad: wij vinden evenwel
hiervan geen berigt, clan in 1415. Oijen had reeds vroeg het
muntregt, in 1389; Geertruidenberg verkreeg bet in 1393,
nit misnoegen van Graaf A L B R E G T tegen de stad Dordrecht,
blijkbaar nit VAN MLERIS, Charterb. IV. 159. v. v. w L.
Handvesten van Dordr. I. 345, 354. Na over het lederen geld
en den braspenning van 's Hertogenbosch, de noodmunten van
Breda, Welke wij bij v. c. o o Nederl. Ilist. peen. I 237
en II 157, afgebeeld vinden, icts gezegd to hebben, alsmede
van de broodloodjes te Boxmeer,, wordt dit Onderzoek gosloten met een drietal niet minder belangrijke Bijlagen, die
in den tekst vermeld en aangehaald staan.
Het vervoig der opgave van in Noord-Braband gevondene
penningen treffen wij verder aan; na hetwelk wij genaderd
zijn tot de gewigtige bijdrage over JACOB VAN ()UDENnovEri en zijne werken. Schoon bet twijfelarbtig is, waar
en Nvanneer hij is geboren, houdt de Verzamelaar echtcr zijnc
geboorteplaats to Oirschot ; ofschoon Dr. SCIIOVEL, gclijk wij
i4ders Jason, eons achtcr OUDENHOVEN ' S naam gevonden
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licett S. D., waarschijnlijk Sylvaducensis beteekenende. Wij
weten , dat hij te Leiden gestudeerd en aldaar gemeenzamen
omgang met PETRUS SCRIVBRIUS en anderen gehad heeft.
Wij vinden ook hier gewag gemaakt, dat hij de vcrtaler is
geweest van den Oorspronck van's Hertogenbosch door st DI o N
PELGRO31, waarvan wij boven melding maakten. Eene naauwkeurige opgave van al de werken van JACOB VAN OUDENHOVEN, met bijvoeging der verschillende nitgaven enz. , wordt
hier gevonden. Zij, die dit Geschiedkundig Mengelwerk bezitten , raden wij aan te lezen de nadere bijzonderheden over
JACOBUS VAN OUDENUOVEN door den geleerden SCIIOTEL
in den Konst- en Letterbode , 1839, bl. 160 en very.
Het betoog, dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van
JULIUS CAESAR volstrekt geen bewijs kan getrokken worden,
alsof die veldheer of zijne krijgsoversten. in Noord-Nederland,
en bepaaldelijk. in Noord-Braband, oorlog zouden hebben gevoerd, is, ofschoon wij omtrent het al of niet ,aannemelijke
van het gevoelen des Heeren DERMA N s niet willen uitweiden,
eene zeer be/angrijke bijdrage tot de geschiedenis der Botneinen in Nederland; terwijl het daarop volgende Anthologisch en bibliograpkisch berigt wegens een viertal min bekende
Noord-Brabandsche Dichters , daar ze niet in het WoordenWel( van w IT s E N Grz y s R E E K voorkomen, hier tehuisbehoort.
De drie cerste bijdragen in het 3de Stuk zijn ieder,, met
betrekking tot de onderwerpen, welke zij bevatten, lezenswaardig ; zoo als het 25 jarig Kronijkje der stad 's Hertogenbosch van de jaren 1476-1501 voor de bijzonderheden, deze
stad betrellencle, hier zeer belangrijk is.
Wij treften mode in dit Stuk aan het vervolg der Volksgebruiken in Noord - Braband. De Paascheijeren namclijk ,
waarvan de Eerw. IIELDRING reeds gewag maakte in den
Gelderschen Alnaanak voor 1839; verder, over de Paaschvuren, den Paa.schnrik en het Paaschlant. Nog eene ander°
bijdrage is later over dit volksgebruik bekend geworden. Ref.
bedoelt het Hooldstuk , getiteld: de Paascheijeren, geplaatst
in den Overijsselschen Almanak voor. Oudheid en Letteren
5de Jaarg. voor 1840, bl. 154, door J. II. IIALBERTSIIIA. Wij
radon en de bezitters van dit Mengelwerk en die van den
Overijsselsclten Almanak, doze beide uitmuntende bijdragen
to lezen, daar zij eon groot licht y erspreiden over een gebruik , dat Vast de vroegste tijden at in ors Vaderland bckend
on in .,;yang is go.vcc3t,
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Verder ontmocten wij hier eerie Analytische opgave der
gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantiin, Reglementen en andere Staatsstukken,
betrekkelijk de Provincie Noord-Braband, waarvan een vervolg in het 4de Stuk wordt aangetroffen; en vinden het van
den Verzamelaar eerie goede lreuze, om zulks op eenige vellen
bij iedere aflevering te doen : hoe belangrijk , ze zouden antlers eene drooge lectuur opleveren. Aiwat overigens in dit
4de Stuk voorkomt, is hier regt op zijne plaats, en zal den
Gesehied, en Oudheidkundige menige belangrijke mededeeling
aan de hand geven.
Ons bestek laat niet toe, in meerdere bijzonderheden te
treden. Eerie bloote inhoudsopgave mogten wij van zulk een
verdienstelijk werk niet geven, maar moesten veeleer onzen
Lezers wat sneer van nabij met deze bijdragen bekend maken.
]let verslag, dat wij dus geven, toone de goedkeuring, welke
wij aan deze ondernerning hechten, en moge dienstig zijn
tot die aanbcveling bij onze oudheidlievende en geschiedkundige Landgenooten, welke dit Mengelwerk zoo zeer verdient.
De Verzamelaar blijve keurig op de keus zijner stukken,
vinde veel aanmoediging tot voortzetting van zijuen arbeid /
Natuurlijk moest er uit vele reeds bekende bronnen worden
geput ; maar het zelfstandig onderzoek des Verzamelaars en
bet nasporen van alle Bio- en Bibliographische Schrijvers van
Noord-Braband doen ons verder veel belangrijks verwachten.
Den Eitgever wensehen wij een ruim debiet ; den Verzarnelaar danken wij voor de mededeeling van vele gewigtige
en hoogstzeldzame stukken.
t Lager - onderwijs in ons Vaderland en deszelfs regeling van
staatswege , hoofdzakelijk historisch beschoulvd, in verband
tot Godsdienst en Burgerstaat ; door Dr. a. J. a ASS .s u.
lste Afdeeling, Vrijheid van Onderwijs. Te Assen, bij
T. J. van Tricht. 1841. In gr. 8vo. 88 hl. f I - :

D e Redactie van de Vaderl. Letteroef. heeft, door de opname van het stuk des Hoogleeraars HOTSTEDE BR GROOT,
in N . . II van dit jaar, van deszelfs belangstelling in een zoo
hoogst aangelegen onderwerp blijlc gegeven. Wair en na kwamen een aantal gesehriften in den Boekhandel , ineerendeels pleitende voor het behoud der bestaande orde van za
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ken; terwiji een van tlezelve, de Brief van den Hoogleeraar
S{F.GENBEEK aan Mr. &NOUN VAN PRINSTERER, aanleiding gar
tot krachtige wederspraak en verzet van de zijde der Geestelijken van de R. C. Kerk , waaromtrent zich echter de stein
van eenen Ongenoemde nadrukkelijk heeft doen hooren.
Bij het aantal geschriften van dien aard is het niet.gemal-,
kelijk, een summier verslag wegens al. die brochures te gown, en is zoodanig verslag welligt als minder doeltreffend
te beschouwen, vermits men veilig mag onderstellen, dat
doze geschriften in handen zijn van alien, die belang stellen
in de zaak , en tevens zich in de gelegenheid bevinden, om,
door hunnen stand en betrekkingen in de Maatschappij, den
slag te keeren, waarmede bet lager Onderwijs, door het
geroep om vrijheid, in ons Vaderland, ja waarmede dat Vaderland zelve bedreigd wordt, indien de bestaande wet van
1806 in derzelver levensbeginsel mogt worden aangerand en
vernietigd.
Wij vermeenden echter ten aanzien van dit gesehrift inede
eene uitzondering op den door ons-gestelden regel te moeten
Timken. De stem, die bier gehoord wordt, komt nit Drenthe,
cone afgelegenc grensprovincie, en zolt alligt, van wege dien
verren afstand, minder overal gehoord worden ; en, daar zij
dit overwaardig is, werden wij to rade, door deze ouzo aankondiging de verspreiding van het werk des Beeren NA ss AU
le bevorderen.
Na eerie beknopte geeft de bekwame Schrijver
een Overzigt vary de Geseltiedenis van het Onderwijs daarna
wordt de Wet van 1806 den de beginselen van Staatsregt en
aan 't gezond verstand getoetst, en het nadeelige der rerandering , blijkende nit de ondervinding tan Belgie , uiteengezet.
Nu spreekt de Schrijver over het ongegronde der bezwaren,
in openbare Sehriften aangevoerd; terwiji deze eerste Afdeeling besloten wordt met cone aanwijzing. van het hoog belang
van den Staat bij de handhaving van de beperking der Wet,
zoowel voor zichzelven, als voor het onderwijs en den niiddelstand 'in het bUzonder.
Met regt merkt de Schrijver op , dat velen onzer Landgenooten tamelijk onversehillig schijnen omtrent de veranderingen, welke men in de regeling van het lagere Schoolwezen verwacht ; en wij moeten deze opmerking, helaas!
bevestigen. Kende men de heilzame strekking der bestaande
Wet en de weldadige gevolgen van derzelver trouwe nale-
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ving, dan zouden alle onpartijdigen, Itoomsch en Onroomsch,
als liefhebbers des Vaderlands, zich vereenigen, om alles to
beproeven, opdat het bestaande goede behouden bleve. burners wijst het onderhavige stukje, met onpartijdigheid en
waarheidsliefde, op de groote gevaren, die verandering van
heginselen kan doen ontstaan. En wat is dit gevaar anders,
dan de slooping van ons volksbestaan en de ondermijning der
zedelijke grondslagen, waarop de troon behoort to rusten.
Rat zijn gevaren, groot genoeg , om de onverschilligheid
van niet weinigen in werkdadige belangstelling te doen verkeren. Wat de Nederlandsehe Catholiek niet wil en niet kan
willen, dat wil de Kerk van Rome, en zij maakt dien wil,
door den mond en de pen van sommigen harer Priesters , openbaar. Niemand verwondere zich daarover ; want volkomen
waar is het, wat de Heer NA SS AU , M. 11 en 12, in de noot,
zegt : » Rome's theocratie is cone Christelijke Godsregering,
» die, gelijk het Christendom zelf, aan geen yolk of land is
Dgebonden, maar het geheele menschelijk geslacht moet wil» len omvatten. Zij kan derhalve, of zij verloochent zich» zelve, Dimmer vrede sluiten, noch eerder rusten van hare
pogingen, voor dat alle wereldlijke magt en heerschappij
« onder het kerkelijk gezag is gebragt, en zij alien alles is
geworden in alien. "
De Schrijver heeft ten oogmerk, in eene Ilde en IIIde Afdeeling, het Godsdienstig 0 nderwijs bier to lande en de
Wet van 1806 van hare gebrekkige zijde to beschouwen. Het
grondige en belangrijke, den tegenwoordigen strijd van begrippen en meeningen betreffende, in deze Iste Afdeeling ter
sprake gebragt, kan cone even gelukkige bewerking van het
nog volgende doen verwachten. Wij voor ons bevelen zijnen
arbeid aan de lezing, overweging en vooral de behartiging
van alien, die het Vaderland liefhebben.
Maar ook zijn de bestaande verordeningen van eene andere
zijde bestreden geworden. Men zie slechts, wat des aangaande
door Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER is teberde gebragt. Ook
te dezen opzigte is in dit geschrift veel belangrijks opgenomen, hetwelk eene kalme, onbevooroordeelde overweging
waardig is. Most men eenmaal wijs worden en van alle overdrajving afkeerig zijn, kome zij ook van den kant van Rome
of het hoogregtzinnig Geneve!
Gaarne vereenigen wij ons met de hartelijke, maar ernstige
en gematigde , ontboezeming des Schrijvers aan het slot : Wij
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• wensehen, met alle opregtheid, dat wij omtrent alle ijve» mars voor de vrijheid van onderwijs, met voile ruimte,
• molten bidden kunnen: Vader ! vergeef het hun, want
• zij wisten niet, wat zij deden!" Zij wisten niet, dat zij
. het bestaan van duizenden op losse schroeven stelden, en
• bun levensgeluk verwoestten, zonder der jengd nuttig te
zijn, of iemands lot te verbeteren. Zij wisten niet, dat zij
dien Staat hielpen ondergraven, die, meer dan eenig land
• van Europa , zoo lang de wijkplaats is geweest voor allen,
. die gewetensdwang vervolgde, " enz. Die wensch toch is
aller behartiging waardig. Het wereldlijk gezag van den
Roomschen Opperpriester is, in den Kerkelijkcn Staat en het
noordelijk deel van Italie , van geene beteekenis meer : wat
wonder, dat men hetzelve elders poogt te vestigen ? In Belgie
is dit, met gelukkig gevolg, gesehied; en thans waagt men
de poging, om ook Nederland in eene Provincie der Roomsche Opperheerschappij to veranderen. Kennis en beschaving ,
door onderwijs verkregen, staan echter daarbij in den weg;
dat onderwijs moet derhalve ophouden te bestaan, opdat Rome
zegeviere ; en de zekerste en gemakkelijkste weg hiertoe is
de proelamatie : dat het onderwijs vrij zip met andere woorden :
dat het, vernietigd worde ! — Zoo veel en niets minder staat
er thans op het spel! Wie kan daarbij koud, gevoelloos en
onverschillig blijven? Wij vermanen tot waakzaamheid, en
roepen, in het belang des Vaderlands, Catholieken en Protestanten op tot wederstand van de Rierarchij van Oud-Rome.
Onderwerping aan dezelve is teN ens afstard van alle beginselen van ware vrijheid.

eschieclhund ige Beschrijving der oudcre en nieuwere thans
bestaande Ridderorden , zoo in als buiten Europa, enz
Door G. ROCHEMONT, voormalig le. Luitenant Kwartiermeester der Mobiele Schutterij , en j. aiscn OFF, gepensioneerd le. Luitenant der infanterie. Te Amsterdam,
bij Jb. da Cunha en Comp.

li

ecensent ontving het Prospectus van boven aangekondigd
work , met can daarbij gevoegd blad ter proeve. Doze Gesehiedkundige Beschrijving bevat den oorsprong der Ridderorden, derzelver henaming, sprenken, ordelinten en klas-
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sen , met opgave van derzelver Instellers en der Rijken en
Staten , waartoe zij behooren, opgehelderd door juiste gelithographeerdc en gekleurde afbeeldingen der ordeteekenen
en riddercostumen. Men ziet dus, dat men hier, voor de
Geschiedenis in het algemeen en voor die dier hestaande Instellingen, veel belangrijks te wachten heeft.
Eene naauwkeurige en uitvoerige beschrijving der ouderc
en thans bestaande Ridderorden, en voornamelijk buiten Europa, bezitten wij in onze taal niet. De Heer SCIIELTEAA,
gelijk ook in het Prospectus des werks wordt opgemerkt,
heeft ons in zijn Geschied- en Letterkundig Mengelwerk iets
van dezelve medegedeeld; doch men kan zulks niet dan een
zeer kort overzigt noemen. Van andere Schrijvers maakt het
Prospectus geen gewag. Het is Reeensent echter bekend, dat
ook nog anderen, die misschien den Schrijveren dezer geschiedkundige bijzonderheden van dienst zouden kunnen zijn,
over dit onderwerp hebben geschreven, zoo als : A D R I A A N
SCITOONEREEK, Historic van alle Ridderlijke en Krijgsorders,
enz. Angst. 1697. II Deelen. Idem: Nette Afbeeldingen der
eigene dragten van elle geestelijke Orders. Angst. 1688. —
Idem: 1Vette Afbeelding van alle geestetijke Vrouwen- en
Nonnenorders. Ant3t. bij den Auteur, 1691.
Voor Geschiedenis, Land- en Yolkenkuntle is het dus van
hoog belang, dat er bij het meer en meer instellen van dergelijke Orden ook eene uitvoerige en naauwkeurige Beschrijving derzelve besta. De kennis der Instellingen van Ridderorden herinnert ons, even als zoo vele Medailles en Gedenkpenningen, aan de Regering van verschillende Vorsten en
Vorstinnen; aan het verrigten van vele ridderlijke daden,
tot welker belooning zij ingestcld en uitgereikt werden; terwij1 zoodanige kennis tevens van belang is voor dengene ,
die met eene Orde, hetzij vreemde of inlandsche, begiftigd
is. Wie toch hceht er geen gewigt can, bij de overtuiging
zulk teeken van onderselseiding verdiend te hebben, to weten ,
door Wien en bij Welke gelegenheid zoodanige Instelling heeft
plaats gehad? Hierin nu zal het bovengenoemde werk trachten
to voorzien, en wij durven , naar het voorloopig uitgegeven
blad en de bijgevoegde platen te oordeelen , deze onderneming wel aanprijzen. In hetzelve vinden wij vooreerst de
vermelding van de instelling en verder eene zeer naanwkenrige beschrijving van de Orde van St. Katharine. Onder
bet niblick Groot-Erittanje wordt de Orde van den Kouse-
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band of St. Doris behandeld. Lezenswaardig is over de instelling dezer Orde, wat in het genocmde werk van SCROONE BEER, D. II, bl. 184 en very., staat aangeteekend. De Schrijvers sommen hier de verschillende gevoelens omtrent derzelver
instelling op, waarover wij thans niet breeder willen uitweiden. Genoeg, dat zelfs de stugge, maar voor uiterlijken
zwier min genegen Brit begeerig is naar het verkrijgen dier
Orde, Welke hij als de hoogste onderscheiding in den Staat
beschouwt. De Schrijvers leggen in de opgaven van geschiedkundige bijzonderheden veel kennis en smaak aan den dag,
daar zij bet drooge en dorre met het meer aangename afwisselen. Bij de aanmerking, dat de Brit zeer begeerig is naar
de verkrijging van dit onderscheidingsteeken, herinneren
zich de Schrijvers eene anekdote uit het leven van den Russischen Veldmaarschalk SUWAROFF, die wij onzen Lezers niet
onthouden willen, en een bewijs oplevert , dat het vleijen en
hunkeren om dergelijke versierselen door alle tijden heen,
al is het dan op verschillende wijze, aan de orde van den dag
is geweest: .Nadat SUWAROFF, in een gesprek met Lord
SENTINCK, over den lof der Engelkhen uitgeweid had, trok
hij gedurig aan zijne afgezakte kousen, als Wilde hij te kennen geven, dat hij geen kousenband had; of deze hem begreep, is onbekend gebleven. Na eene korte poos, pinkte
hij met de oogen, begon to lagchen, gebaren te maken, en
zich met de vingers over het gelaat te strijken. n Dit is,"
zeide hij, rich tot alien wendende, .het beste middel tegen
eene onmagt." Ilet Russische hier gebezigde woord voor
.flaautvte beztvijming , is ook synoniem met onvermogen,
magteloosheid , en moest bier in SUWAR OF F ' s mond in den
laatsten zin verstaan worden.)" — Van de prachtige staatsiekleeding der Bidders van deze Orde vinden wij eene afbeelding in de bijgevoegde Proefplaat; alsmede is er eene aan toegevoegd, waarop de afteekeningen van de Willemsorde en van den Nederlandschen Leeuw volgens derzelver
bijzondere klassen te vinden zijn. Deze zijn vrij zuiver, waar,
helder en zindelijk gekleurd. Onder het ruhriek Afrika wordt
van de Orden van den Palmboom en van den Alligator gesproken : mededeeling en beschrijving zijn beide beiangrijk. Den
Schrijvers wenschen wij verder goeden uitslag op thunne onderneming , die ons voor Geschicd-, Oudheid- en Volkenkunde van veel belang toeschijnt.
Wij eindigen tevens onze aankondiging met den wensch,
ROFEBESCR. 1841. NO. O.
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dat allc Vorsten zoodanige teekenen van onderscheiding niet
al te kwistig mogen uitreiken, en dat ook in ons Land de instelling en uitreiking van Ridderorden hare waarde behoude,
door burgerdeugd en krijgsmoed te beloonen, near verdiensten dcugd te adelen, en moed, trouw en beleid te huldigen
en to vereeren.
Voar hen, die belangstellen in de voorwaarden van inteekening, zij nog gezegd, dat de uitgave zal geschieden bij
reertiendaagsehe afleveringen. De prijs van iedere aflevering , versierd met derzelver pleat, minstens 3 a 4 Ridderorden voorstellende, zal Bien van f 1 - 40 niet te boven gaan.
Dear het M. S. geheel voor de pers gereed ligt , is met zekerheld het getal afleveringen tusschen de veertig en vijftig
vastgesteld.

Gediehten van Mr. N. c. VAN CALL, Staatsraad iii buitengewone dienst , Bidder der Orde van den 1Vederl. Leeuiv,
Lid van het lion. iVederl. litstituut , en President van
de Arrond. Ilegtbank to Amst. Te Amsterdam, bij 3. van
der Hey en Zoon. 1839. In gr. 8vo. XV1 en 231 bl.
f 3 - 60.

Eerst zeer lenge na de uitgave kwam deze bundel van den
grijzen Dichter Rec. in handen. De te late aankondiging is
dus geenszins het gevolg van onverschilligheid. De naani
van VAN HALL staat bij Rec. als Dichter te hoog aangeschreven, dan dat hij niet met belangstelling deze nieuwe Verzameling zou hebben gelezen. Bet is vvaar, VAN HALL behoort tot datgene, wat onze hedendaagsehe critici de oude
school gelieven tenoemen. Zij zouden eenen Redact eur van den
Muzen-Almanak wel willen beduiden, dat hij voor elle dergelijke oudmodisehe Dichters zijn jaarboekje hebbe le
ten. 0 dwaasheid, dwaasheid en verwaandheid onzes ongelukkigen tijds ! 0 bekrompenheid en kleingeestigheid van
hen, die tegenwoordig den toon zouden willen geven ! Weten zij dan niet, dat het wezenlijke schoon aan Beene school,
aan geenen tijdgeest of smaak is gebonden ? Voelen zij dan
niet, dat zij juist een blijk van gebrek aan oordeelkunde geven, wanneer zij uitsluitend deze of gene soort en trent van
poezij huldigen ? De tijdgeest, de smack verandere ; het

M. C. VIN HILL, GEDICIITEN.

263

waarachtige schoon blijft ; dat is boven de onderscheiding
van scholen verheven, en zal erkend worden, Lang nadat
de titans heerschende smaak weder voor eenen anderen heeft
plaats gemaakt. De ware criticus verheft zich boven dat
uitwendige, dat toevallige in den vorm en den trant, en
erkent het schoone en goede, 't zij men dat den naam van
classisch of romantisch geven wil.
Rec., die gaarne de schoonheden in onze jongere Dichters opmerkt, waardeert daarom niet minder, wat de ouderen voortreffelijks opleveren. VAN n ALL behoort onder dezen, en heeft iets eigenaardigs, wat niet te miskennen valt.
Hij is de man, door de oude klassieken gevormd, die op zijne
poezij eenen zeer gunstigen invloed hebben gehad. Hun
geest waait ons in zijne stukken tegen. Hon ATIII s vooral
is zijn Lievelingsdichter,, en gelijk hij menige Ode allergelukkigst hceft overgebragt , zoo vinden wij in vele zijner
oorspronkelijke stukken den Horatiaanschen toon en geest
terns. Zoo geeft de grijze Dichter ook in deze Verzameling
ons weder een drietal navolgingen van den Latijnschen LierRanger, en slaat in zijne eigene kleinere gedichten eenen
gelijken toon aan.
Rec. heeft niet noodig, breedvoerig over den trant van
VAN HAL t's dichtstukken te spreken. Zij zijn in denzelfden
geest en smaak als die in de beide vorige Verzamelingen.
Het eerste stuk is een uitvoerig gedicht aan onzen vorigen
Koning. Z011 VAN n ALL nu nog zoo spreken ? Rec. las
het met droefheid, bij de gedachte, hoe de man, eenmaal
schier vergood, in aller schatting is gednald, en welk een
streng vonnis de geschiedenis zal uitspreken over hem, die
eens de afgod der natie was. Met welk een smartelijk gevoel moet de Dichter op zijn vers nederzien, hetgeen zoo
duidelijk toont, dat ook hij onder de jammerlijk bedrogenen
behoort! — Wij vinden hier verder stukken, van vaderlandsliefde, belangstelling in Godsdienst, geestdrift voor al
wat goed en edel is, warm vriendschapsgevoel getuigende.
Dat vinden wij in de feestzangen voor de Maatschappij Tot
Nut van 't Algenzeen en voor de Utrechtsche Akademie,
beiden aan velen reeds bekend, in het gedicht op de Nederlandsche helden, bij Antwerpen gesneuveld, en aan de
beroerders van Europa, in het diehtstuk ter nagedachtenis
van eenige voorgangers der Hervorming, in de gedichten op
LOOTS, aan den Heer WILLINK, aan den Heer VAN ROIJEN
S2
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cry anderen. Overal vinden wij krachtige taal, gelukkige
denkbeelden, bevalligheid en gloed, en in verre de minste
stukken zouden wij den grijsaard herkennen. Rec. wil daar-_
merle niet te kennen geven, dat er niet hier en daar aanmerkingen zouden te maken zijn ; maar het geheel is meestal
v A n HALL waardig. Onder de plaatsen, waar Rec. bij het
lezen op stuitte, behoorden ook, in het vers de Brederoden
en Batenstein, de regels :
Maar wierp de haat zijn krijgskroon neder,
Zweeg, bij zijne uitvaart zelfs, de Faam:
De waarheid schrijft, met BOSSCHA ' S veder,
'Naast vromen FEEDRIK ' S WOLFAARD ' S naam.
Het komt Rec. voor, dat hier de zucht , om Prof. so sscu
een compliment te maken, te ver gedreven is, door zijnen
imam aldns in IVOLFAARH ' S mond te leggen.
Met het minste genoegen deed Ree. het laatste stuk in
(lezen bundel, eene vertaling van POPE' S Essay on Criticism.
bit stuk is blijkbaar door den Dichter con amore en met
zorg bewerkt, en onderscheidt zich door gemakkelijkheid,
losheid en geestigheid der overbrenging. Het verwondert
Rec. daarom te meer,, dat hij hier en daar plaatsen vond,
waar het hem voorkwam, dat de Dichter het oorspronkelijke
of niet goed begrepen heeft, of althans niet gcslaagd is,
om den zin terug te geven. Een paar voorbeelden ter staving. Bl. 198:
Fene enkle wetenschap eischt al der 'Wijzen pogen.
De Kunst is onbegrensd; beperkt wat zij vermogen.
Fen yak, hoe klein, is nog voor hunne kracht te veel;
Genoeg zoo gij geheel kent daarvan 't onderdeel!
Maar 't menschelijk vernuft gelijkt veroveraren,
Die voor Cen wingewest al hunne staatszorg sparen;
't Verwonnen land stijgt op in welvaart, magt en eer ;
Maar 't end gebied verzwakt, en zinkt verwaarloosd neer.
Ree. wil nu niet stilstaan bij de minder gelukkige construetie van den vierden regel. Maar de vier laatste regels drukken volstrekt de bedoeling van POPE niet uit, en passen in
bet verband niet. POPE zegt :
Like kings we lose the conquests gain'd before,
By vain ambition still to make them more:
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Each might his sev'ral province well command,
Would all but stoop to what they understand.
zegt juist het tegendeel van POPE. De laatste
beweert, dat men door te veel te willen, en zich niet te
bepalen tot datgene, wat men vermag, alles verliest; VAN
HALL, daarentegen, schijnt te kennen te geven, dat men
wel, ja, verliest, wat men had, maar daarvoor iets anders
in de plaats krijgt. Dat strijdt geheel tegen de bedoeling
van den Engelschen Dichter en stoort den gang der denkbeelden.
Zoo zou Rec. ook twijfelen, of een weinig vroeger,
196, de zin getrouw is teruggegreven:

VAN HALL

Dees doolt verbijsterd om, op schoolsehe kronkelwegen;
Geen laeht reeds in de wieg ons als een dombor tegen.
Ilij, die slechts jaagt naar geest , grijpt , eerst als hem 't verstand
Verlaat, tot zelfbehoud, den kunststaf in de hand.
De tweede regel is althans stellig in strijd met de bedoeling
van POPE. Ilij heeft gezegd, dat de natuur aan de meeste
menschen toch eene zekere mate van gezond oordeel gegeven
heeft; maar door verschillende oorzaken raakt dat bij hen
verloren, hetgeen hij nu aantoont door te zeggen:
So by false learning is good sense defaid.
Some are bewilder'd in the maze of schools,
And some made coxcombs, Nature meant but fools.
In search of wit these lose their common sense
And then turn critics in their own defence.
Ook in de beide laatste regels is de zin althans niet duidelijk
wedergegeven.
Bijzondere schoonheden zijn ook somwijlen verloren gepan, en somrnige van de kunstige verzen van POPE hebben
in de vertaling het eigenaardige verloren. Vie heeft ooit
den regel gelezen:
When Ajax strives some rock's vast weight to throw,
en niet gevoeld, hoezecr daarin de moeijelijke arbeid door
den klank van het vers zelve is uitgedrukt, en door het voor'veld voldaan aan de les, die er op volgt :

C. VAN HALL

266

The line too labours, and the words move slow.
Maar vindt gij daarvan iets weder in de vertaling :
Laat ge Ajax, fel vergramd, de steenrots nederrukken,
Poog dan, in 't forsch gedicht , dit schriklijk uit tedrukken!
Doeh genoeg, om den Dichter te toonen, dat wij zijn stuk
met belangstelling hebben gelezen. Het heeft vele schoone
plaatsen.
Rec. behoeft wel Beene proeven te geven van V AN a ALL's
dichttrant; maar hij Wilde zich echter, ten gevalle zijner
Lezeren, de moeite des overschrijvens van een der keurigste gelegenheidsgedichten getroosten. Hij stond hier tusschen dat aan den Heer wi L LI NK dat bij den dood van Prof.
R o LL en andere verlegen. Hij bepaalde zich eindelijk tot het
eerstgenoemde :
Aan den neer°

wiLuE31 WILLINK en

Vrouwe

RESTER BI ER ENS.

1k speelde nog als kind, voor EEN EN ZESTIG JAREN ,
Toen Gij , in 's levens bloei , reeds j uichte als Man en Vrouw:
Thans zelf gebukt naar 't graf, gekranst met zilvren Karen,
Hoer ik nog eens de harp, en zing uw liefde en trouw.
Zag eens de fiere Brit nw' gouden echtkrans stralen
Op Mersey's trotschen vloed, die Leverpool bespat,
Yoor Neerland moest die krans met diamanten pralen:
Hier blaakte uw echtaltaar, hier was uw bakermat.
Hier noodt mij thins ter feest het ruischend loof der boomen,
Om uwe landkapel, uw min ter eer, geplant ;
Hier roept mij Spaarne's vliet en 't murmlen van zijn stroomen ,
Door de echo's nagebaauwd, uit meer en duin en strand.
da! hier was reeds uw wieg van 's Hemels gunst omschenen,
En nog omstraalt zij U, bij 'tnadren van het graf;
Stil drijft uw levenshulk ter zaalge reede henen,
En reeds vcrstuift of smelt het schuim, dat haar omgaf.
Zoo geelt voor U nog 't blad, waar najaars-rozen bloeijen,
En 't vinkje U tegenkwinkt nit struiken en abeel;
Gij ziet aan d' ouden stok nog purpren druiven gloeijen,
En wacht Gij — 't oog op God! — nog 't lied van Filomeet.
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Juich , Illoeder ! op uw feest ! juich op uw feest, o Vader !
Votir een en zestig jaar is 't niet zoo rijk gevierd:
Uw zonen om U heen, hun kindren al te gader .....
Neen! nooit werd de ouderdom met eedler krans gesierd.
Maar nu ook is uw huis een Tempel in mijne oogen;
"[Ivy kindren, Priesters; Gij, hunne aangebeden Goon! —
'k Hoor 't suizend lindeloof, door d' adem Gods bevvogen,
Zacht smeltende vereend met aller dankbren toon.
Zoo straalt nog de avondglans der heileeuw onzer Vadren
In 't Godgeheiligd licht van uw Godvruchte deugd —
Waar oudren met hun kroost de Algoedheid, lovend, nadren,
Daar klopt het Neêrlandsch hart, en de Englen zijn verheugd.
Maar nu ook aan mijn harp geen toonen meer ontwrongen!
Ik heb uw zaligheid, Gelukkigen ! aanschouwd ! ....
Waar v ONDE L nog op de aard', hij had uw heil gezongen,
Ik — zanger van den dag mijn klanken zijn te koud.
o Mogt dit heilig uur nog dikwerf voor U dagen!
De herstdauw jaar op jaar omglinstren uwen voet !
De aloude wijngaardstok U keur van druiven dragen ,
En brengen Zefir U nog vaak zijn' lentegroet!
En Bens..... wanneer voor 15 de rozen niet meer geuren ;
De vogel in uw' hof nog zingt, maar U niet streelt ;
Als daar de liefde schreit, als vrienden U betreuren,
En droeve Filomeel met hen eon klaaglied kweelt:
Dat Heemstee's Tempe uw min dan ten gedenk-oord blijve,
En waarheid op een Steen, zoo blank als uwe trouw,
Vereeuwige uwen echt, en bij uw namen schrijve:
HIER WAS EENS

PARADIJS DER VROOMSTE MAN EN VROUW I

Rec. eindigt met den wensch, dat de voorspelling, waarmede de Dichter het vers op m o aan zijnen Zoon gerigt ,
besluit, nog in lang niet mope worden vervuld:
Mijn Zoon! de Ceder, nooit verdord,
Die op 't gebergte, aan 't hoofd van alien,
Zoo heerlijk praalde, is ne6rgevallen,
En de oude Stam nog niet gestort !
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Maar hoor ! de storm, hij komt al nader,
En rukt hem haast in 't dal ter neer ;
Ras is uw oudste vriend niet meer,
En weent ge op 't graf van uwen vader !

De Waardin. Een Verhaal uit het midden der zeventie ado
Eeuw. Door J. F. Bosnipc. IV Deelen. Te Amsterdam,
bij J. M. E. Meijer. 1840. In gr. 8vo. 1047 bl. f 10 -80.

E en Roman in vier Deelen! Ilet is een ontmoedigend gezigt, als een Rec. die voor zich ziet liggen, en niet de
praesumptie heeft, dat het boek een meesterstuk zijn zal.
Een bordvol middelmatigen kost — dat gaat nog; maar vier
schotels — het is waarlijk te veel ! En waarom zou Rec.
het ontkennen, dat hij reeds a priori geen meesterstuk verwachten kon ? Hij had vroeger de Agneta van Ifruininge ,
onlangs Het Jaar der Dwaasheid van denzelfden Schrijver
gelezen, en daaruit genoegzaam gezien, dat, ofschoon het
den Heer BO snip( niet geheel aan talenten ontbreekt , het
toch hoogstonwaarschijnlijk was, dat hij een goed boek in
vier Deelen zou kunnen schrijven. Het is ongetwijfeld gemakkelijker veel, dan goed te schrijven, en ook veel ligter
sang, dan kort te zijn.
Rec. vond zich in zijne verwachting niet bedrogen. De
Schrijver verstaat de kunst niet, om gedurende meer dan
duizend bladzijden de aandacht te boeijen, en gelijk men
onder het lezen het geduld wel eens verliest, zoo is men,
aan het einde genaderd, weinig voldaan.
Het eerste, wat Rec. op het geheele boek heeft aan te
merken, is de intrigue zelve. De Waardin, naar welke het
boek genoemd wordt, boezemt volstrekt geen belang in. Zij
is te gemeen, te verachtelijk. Hare wraakzucht, die quasi
de spil is, waarom veel zich beweegt, is zoo ongemotiveerd,
zoo doelloos, zoo onwaarschijnlijk, dat men er de schouders
over optrekken -moet, en . niet kan begrijpen, hoe zulk een
plan, als dat des Schrijvers met dezen persoon is, hem heeft
kunnen behagen. Voordat de ontdekking plaats heeft, begrijpt men ook niet, wat zij en de man, dien zij in haar belang heeft overgehaald, willen en werken ; en eigenlijk doen
zij ook niets, schoon het den schijn heeft, dat zij druk bornplotten smeden. lnderdaad vat Rec. Met , wat de intrigue is.
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Zijn ALBERT en c AROEINE de hoofdpersonen, of is de Waardin dit, of CASTRO? Wanneer men zulke vragen doen kan,
gevoelt de lezer Iigt, dat waarschijnlijk de eenheid van plan
in het bock niet groat zal zijn. En inderdaad zijn de afzonderlijke deelen onzamenhangend en is er weinig verband tusschen het een en het ander. Het is wel waar, daar is een
band, die de onderscheidene hoofdpersonen des verhaals met
elkander in betrekking byengt ; maar de gebeurtenissen zelve
v!oeijen niet nit elkander voort ; zij loopen niet op een doel
nit, maar stain voor het grootste deel op zichzelve. De geheele langwijlige geschiedenis van de gevangenschap van den
juwelier BEKKER, de aanleiding daartoe, de hijzonderheden
daarvan, de pleidooijen, de vrijstelling, dat alles doet eigenlijk niets tot de hoofdintrigue van het boek. De ontknooping laat geheel onbevredigd, en is zoo gemeen, al9
men van een gemeen vrouwspersoon, als de Waardin, kon
verwachten. Maar door die gemeene, opzettelijk zoo gemeen mogelijk gemaakte ontknooping beleedigt de Sehrijver
het aestbetisch gevoel zijner lezers, dat daartegen opkomt,
en het hem niet vergeeft, dat hij hun vier Deelen heeft laten doorworstelen, om hen tot geene andere uftkomst to
brengen. dan tot de zekerheid, dat de twee personen van
het verhaal, waarin nog het meeste belang wordt gesteld,
hoerekinderen zijn , en de vaderlievende BERTHA, zonder
dat hair vader dit weet, evenzeer een kind deS overspels
is. Zulke tegen alien goeden smaak aandruischende ontknoopingen te verkiezen, toont weinig smaak in den
Sehrijver.
Met deze eerste groote aanmerking staat eene andere in
naauw verband. Zij is deze: dat er zoo veel overtolligs in
deze vier Boekdeelen wordt gevonden, waardoor noodeloos
het geheel gerekt worth. Op de wijze, waarop de Schrijver
to Wed( pat, had hij even goed nog vier Deelen kunnen
vol maken. Rec. heeft reeds een stuk genoemd, wat met
de hoofdintrigue weinig te maken heeft; maar hoe vele zou
hij daarbij kunnen yogfen ! Welke belangrijkheid heeft toch
D. I. H. V: Bet gesar. — De kunstverrigting binnen
brokken in het feest ter geNaarden Q Er zijn wel goede
Nieuwpoort;
maar in welk verdachtenis van den slag bij
band staat bet met het groote doel van het boek ? Kan
men het er niet volkomen uitligten, zonder dat iemand het
gemis zal opmerken? En het beslaat toch ver over de lion-
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derd bladzijden ! Op zulk eene wijze is er aan bet schrijven geen einde.
Diezelfde gerektheid is in den stijI van het geheele boek
zigtbaar. leder tooneel, ieder gesprek bijna geeft er bewijzen van. Men leze eens die 'lange redevoeringen, die
Ms toasten voorkomen! Zou men niet denken verplaatst te
worden bij onze hedendaagsche algemeene vergaderingen van
doze en gene Maatschappijen , waar iedereen aan den maaltijd zich geroepen voelt, om het woord te voeren , en waar
iedere toast bij de el wordt uitgemeten? Daar moet men
ze met den overigen kost slikken, en doet best, als men
met de dwaasheid der menschen, dikwijls van geleerde en
hUoggeleerde Heeren, lacht, die meenen zieh wonder wel
te hebben uitgesloofd, wanneer zij de gezellige tafelvreugd
door hunne lange en sopperige, altijd ongepaste redevoeringen hebben gestoord. Doch moeten wij die zotternijen nu
ook nog in eon' Roman gedrukt wedervinden, met krachttaal gelijk deze : (I. hi. 199.) v Deze dronk zij aan het Vaderland gewijd, en dat Vaderland is Nederland!" Eilieve,
welk land zou het andcrs geweest zijn, dat Anisterdaninters
aan den maaltijd van eenen Amsterdamschen juwelier voor
hun Vaderland hielden? Even krachtig gaat de toast-insteller voort.
Wil men andere voorbeelden, men zie eens, waar de
Schrijver Of zelf redeneert, Of zijnen stijl door beelden en
vergelijkingen opluistert ! Hoe belangrijk en nieuw en
krachtig zijn b. v. opmerkingen als deze : (I. bl. 21.) .De
mensch schreit, wanneer hij eenige ligehaamspijn of hoezemsmart ondervindt, of ook wanneer hij door het lijden
van anderen bewogen wordt ; clan s telt hij zich yank in derzelver plants en verbeeidt zich als het ware het Iced van
anderen zelf te ondervinden. Ziedaar eene voortreffelijkheid van zijnen aanleg boven de dieren. Doch de ondervinding doet ons wel eens zien, dat niet alle smart van
anderen ens tan doen weenen. Het is dan , wanneer deze
niet stork genoeg is, of door andere bijkomende omstandiglieden , die ons verstrooijen, in hare werking op de oogen (1 !)
gestremd wordt, of ook wel, wanneer dezelve al te hevig
is, en daardoor onze ziel verdooft. Die stomme smart,
welke aan het innerlijke der ziel knaagt, is gewis de pijnlijkste, en niet zelden schrijft hij, die weent en den ander
niet ziet weenen, dit alsdan aan ongevoeligheid toe." Wit
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men een ander bewijs van wijdloopigen en gekunstelden stijl,
waarhij daarenboven (gelijk dikwijls) de beeldspraak ongelukkig is gekozen, zoo leze men hl. 26: ,,Even als wij niet
ophouden den boom lief te hebben, die ons nog kort geleden
zijne genrige saprijke vruch ten schonk , terwijl wij onder
zijne digte bladeren en ineengestrengelcle takken eene liefelijke schaduw vonden tegen de brandende stralen der middagzon, maar denzelven blijven liefhehben en waarderen,
al prijke hij ook in het volgend saizoen met geen blozend
ooft, al biede hij ens Beene even aangename lommer flan, al
vertoone hij ons des winters het beeld des strammen tijds,
die, met hesneouwde kruin en van jengdig sieraad beroofd,
tot rusten wenkt, even zoo houden wij niet op, het eenig
anker onzer hoop, onze Godsdienst lief te hebben al zij het
ook, dat dezelve met dwalingen vermengd zij, en zich niet
altijd onder cone even bekoorlijke,gedaante aan onze oogen
vertoone." Maar nog gekker wordt het, als wij een paar
bladzijden verder lezen: Zoo werden er zaden gestrooid,
die in goeden grond vielen, en heerlijke vruchten voortbragten. J ammer, helaas, dat zoo vele in eene woestijn vielen,
en slechts zand en steenen deden te voorschijn komen." Eene
nicuwe, tot hiertoe onbekende soort van zaad, dat zand en •
steenen voortbrengt !!
Vraagt men verder, of de geest des tijds in het verhaal
goed hewaard is, op vele plaatsen is dat zeer to betwijfclen.
net lag althans niet in het karakter van den aanzienlijken
Anzsterdamschen koopman van die dagen, om met den
krijgsmansstand ingenomen te zijn, gelijk bij den Meer BEKKER het geval schijnt to zijn, wiens aangenomen zoon in
krijgsdienst is, en tot wiens kring een gepensioneerd kapitein en eene kapiteinsweduwe behoort. Evenmin zal wel
de regtspleging in de zaak van denzelfden Hoer BEKKER in
den geest des tijds worden geacht ; terwijl Reeren advocaten ook wel geen voorbeeld zullen nemen aan de langwij-,
lige en nietsbeduidende pleitrede des jongen BEKKER s. Ook
de voorstelling der godsdienstige geschillen des tijds mist
het puntige en heldere, en flee. begrijpt volstrekt niet,
in welk verband de studio van de schriften der Rabbijnen
met de leer van ARM I w r us staat. Er schijnt evenwel
een verband te bestaan; want wij lezen (I. 30): iNaauwelijks bad onze jeugdige leeraar meer en sneer smaak gekregen in bet heo2fenen van de schriften der Rabbijnen,
of hij gevoelde zich, even als zoo velen, gedrongen, de
leer van den edelen, godvreezenden ARMINIUS van lieverlede in zijne predikatien te doen doorstralen."
Maar het lust Thee. niet, Langer- voort te 116
7011 anders nog ettelijke aanmerkingen hebben op sommige
der karakters, b. v. op dat van ALBERT, die zich weinig
dankbaar hetoont voor de gunst, hem door den Prins bewezen. Het oordeel over dozen Roman is dus ongunstig. Ilet
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bock is beneden het middelmatige, en, Rec. vroeg het
meermalen, waarom toch den kostbaren tijd verspild met
het sehrijven van zulke hoogst gebrekkige Romans? De
overvloed van goede Romans, vele zeker van vreemden oorsprong , is groot genoeg, zoodat men het onbeduidende en
middelmatige best kan ontberen.
Er staan voor deLe boekdeelen vier versehillende op staal
gegraveerde vignetten, die zich gunstig onderscheiden.

VARG,A.s. Een Spaansch Volkstafereel uit de tyden van Koning FHILIPS II. Naar het Engelsehe Handschrift van
CHARLES VILLIERS, uitgegeven door L. M. VON WEDELL.
Uit het Hoogduitsch. II Deelen. Te Deventer , bij M.
f 5-:
Ballot. 1840. ln gr. 8vo. 590

P

e naam VARGAS, die in onze Geschiedenis met bloedige
letters geschreven staat, boezemde ons op het eerste gezigt
bijna eenen afschrik in van dit werk. Maar wij overtuigden er ons al zeer spoedig van, dat de held van dezen.ltoman niets dan den naam gemeen heeft met den afsehuwelijken voorzitter van A L v A's bloedraad. De VARGAS van dit
boek is een edele Spanjaard, Wiens levensverhaal aanleiding geeft tot levendige schilderingen van het leven en de
gewoonten der Spanjaarden in den tijd, dien het voorstelt.
Het ontbreekt niet aan beangstigende, maar evenmin aan
lachverwekkende tooneelen, waaronder het laatste gedeelte
van den Roman niet het minste behoort : de Aartsbisschop
van Sevilla, die uit zijn paleis wordt opgeligt, naar elders
vervoerd en daar gevangen gehouden, als ware hij een man,
die in de hersenen is gekrenkt, en zich 1n zijne zinneloosheid voor den Aartsbissehop van Sevilla houdt; dit geeft
tot menig grappig tooneel aanleiding, waarbij de lezer den
valsehen en wellustigen Prelaat in het minst Met to zwaar
gestraft rekent. De volksopstand der bewoners van Saragossa ter handhaving hunner privilegiên, welke den Roman
opent, is fiksch gesehilderd; terwijl voorts de onderscheidene naenschen, die optreden , edellieden en boeren, alguazils (dienaars) der Inquisitie en herbergiers, geestelijken en
muilezeldrijvers, zoo ten tooneele worden gevoerd, dat de
titel: een Spaansch Volkstafel -el, niets onwaars hehelst. De
stijl • is hoogst onderhoudend. Met een woord, onder de
vele uitkomende vertaalde Romans verdient deze eene gunstige onderscheidiug; en, schoon de vertaling door enkele
onjuistheden ontsierd worde, is zij over 't algemeen zoo,
als men ze van den bekwamen S. v. G. verwachten kan.

130EKBESCHOUWING.
Adres aan name Gereformeerde Geloofsgenooten - in ons
Vaderland , door B. MOORBEES, Gereformeerd Leeraar
te Wijk, in het Land van Heusden. Te Amsterdam,
bij J. H. den Oudcn. 1841. In gr. 8vo. 32 bl. f 30.
Wat brouwt een Man al leed,
Die zulken handel drip!
Hij schrijft, wat hij niet weet,
„En weet niet, wat hij schrijft."
Ongenoemde.

» W aarde Geloofsgenooten! Zie (1. zict) daar weder
» eon Adres aan u gerigt in doze zoo hoogst trourige en
» donkere dagen, zoo met betrekking tot ons Yaderland als
»tot onze Kerk." Op dozen klaag- en treurtoon hegint
Ds. moo unEEs zijn Aires , » bij wijze van vervolg" op het
Adres , dat zijn Vriend , Ds. MOLENAAR, in 1827, in
het licht gaf ; »maar ," zegt hij , »het was toen de tijd
» nict de waarheid hulde te doen , zonder zich Moot to
»stellen aan de woede en vervolgzucht" enz. En wie waren dan toen die woedende vervolgers? Z. M. Koning
WILLEM I? of Hoogstdeszelfs Minister van Justitie , of
die van Eerdienst , of eene Commissie uit den Raad van
Staten? want andere personen weten wij niet, dat er mode
gemocid zijn geworden. — » Wij zullen niet verhalen,"
zegt hij verder , » wat Ds. mo LENA AR om zijn Adresmoest
»ondervinden , en wat zijn lot geweest zou zijn, indien de
»Heere tot zijne hulpe nict ware tusschen beide getreden."
Men leze voor dit laatste : Indien Ds. MOL EIS' A AR Ilia
ootmoedig het hoofd in den schoot gelcgd , en amende honorable gedaan , en »»zijn innig smartgevoel daarover to
» »kennen gegeven , en verklaard hadde met lecdwezen to
» zien , dat de aangewendc middelen zeker niet doelmatig
» waren." " Zie Koninklijk Besluit van den 22 SeptemBOEKBESeil. 1841. NO. 7.
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ber 1827. N'. 110, dat ter kcnnisse van alit! tocianalige
Loden en Sccundi der Kerkbesturen gebragt is. — Maar
» cone gezegende
dat Adres heeft, volgens
»iiitwerking gehad" ; namelijk het heeft duidelijk doen inzien , dat »door de verandering in het Kerkbestuur (in
»1816) verandering in de leer gekomen," (welke leerstukken zijn er dan door dat Kerkbestuur veranderd ?) » de
»oude Gereformeerde Kerk in cone liberale Kerk herscha» pen was , waarin de Grondwet, de Formulieren van Een»heid," (de Grondwet in burgerlijken zin is dus cone staatkundige Geloofsbelijdenis?!) »met der daad waren (1. was)
»afgeschaft; dat »het doel was , um het bestaan der Ge»reformeerde Kerk to doen ophouden , dien heerlijken
» Tempel Gods, door God zelf in ons Vaderland geplant,"
(eon Tempel is dan eene plant!) »die weleer van den Vorst
»en het Volk word beleden." (Rec. meende, dat wel
eene leer, maar niet cone Kerk beleden word; maar dit
behoort zeker tot de eigenaardige schoonheden (*) van den
volgens wien dus ook de overige
stijl van Ds.
Christengezindten en de onder haar wonendo Israeliten nict
tot het Volk behooren!!) »Hieruit is de jammerlijkste
» verwarring, scheuring op scheuring in de Hervormde Kerk
»voortgekomen; zij is eon Babel van verwarring." (Wel
zool zoo erg wist Rec. nog niet dat het was!) »Van doze
»Gereformeercle Kerk heb ik ," zegt
»de eere
» een der minste Leeraren to zijn": eene schoone sere
voorwaar! of meet dit eene navolging heeten van 1 Cor.
XV: 9? o imitatores, servum pecus! — »Het schijnt,"
gaat hij voort, » dat de Heere mijne meer begaafde en be»kwame medebroeders nog niet hecft opgewekt om het
»zwijgen, door openbaar voor zijnen naam to spreken, te
» doen ophouden ;" maar dan had » de minste der Leera» ren" dien wenk van den Heere wel mogen eerbiedigen;
MOORREES,

MOORREES

MOORREES

(*) Zoo als het volgende tot de duidelijkheid, bl. 28:
Een bolwerk tegen de overheersehing van het Roomsehe
bijgeloof, waartegen eene liberate Kerk geen waren heeft,
.en waarover zij" (dus de liberale Kerk) .gemakkelijk ze. gepraalt." Die het vatten kan, ratte het!

ArbEi EP UITNOODWiNG.

276

doch hij zal » niet mededeelen wat er tusschen den Heer en
»zijne ziel omging ," (bl. 26): de man heeft dus missehien
cone inspiratie gehad! — Maar wat bedoelt dan toch
doze Adresschrijver ? Volgens bl. 3 , heeft Ds. mo LE ic.h. A n
»een voorstel tot cone scheiding gcdaan"; Ds. Mo ORREES
schrijft »bij wijze van vervolg" op het Adres zijns Vriends,
bl. 5 ; maar, volgens bl. 6 van boven, is »zijn oogmerk
»even min, als dat van MOLENAAR, om scheuring of
»afscheiding to bevorderen" ; doch aldaar , eenige regels
verder , is het doel van dit zijn Adres » am de volstrekte
noodzakelijkheid , regtmatigheid en Godewelbehagelijk» heid cener vvettige scheiding, naar het voorstel van Ds.
» MOLENA AR , aan te toonen." Begrijpt gij het consequente van doze redenering , Lezer? Rec. niet.
De noodzakelijkheid nu dier scheiding wil MOORREES
bewijzen uit »het onverecnigbare der twee hoofdpartijen ,
» waaruit thans de Hervormde Kerk bestaat , namelijk Li» beralen en Gercformcerden ," (bl. 7.) Reeds de termen
dozer tegenstelling zijn niet juist , want Gereformeerd is
immers hetzelfde als Hervormd ; en dit is dus het genus
omnibus commune, waartoe de twee als species behooren :
derhalve moest het zijn Liberalen en Illiberalen of Anti..
liberalen. — Dat liberaal nu is voor Ds. MOORREES eon
schrikwoord! Zou hij we1 ooit gelezen hebben de Oratie
van Prof. CLARISSE, de Theologo vere liberali , gedaan
in Junij 1815 (dus year 1816!)? of zou hij ook tot de
genen behooren, van welke die Hoogleeraar zegt, p. 6, 7:
» Liberalitatis igitur virtus quin summa in laude sit, cum
» de qualibet vitae conditione aut de quovis studiorum ge» nere quaeritur,, nemo unus est qui ambigat ; ubi de
» Theologia agitur,, non aliter ad ipsum vocis sonum ,
» atque ad veneficum serpentis adspectuin aut rabidi canis
»niorsum, exhorrescunt." ? maar welligt behoort die Professor ook al tot de liberate Kerk..... Doch wat is er
dan ten laste van die Liberalen? »Zij verwerpen (volgens
» bl. 7) de Formulieren van Eenheid , en met haar de
» grondwaarheden , in dezelve vervat." (Dit laatste volgt
niet noodzakelijk uit het cerste: men kan het immers in
T2
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de hoofdzaken daarmede cens zijn, en nogtans zich met
sommige punters of bcwijsvoeringen niet vcreenigen; ja men
zou er volkomen medc kunnen instemmen , en nogtans dezelve niet als ,geloofsregelen willen voorgeschreven hebben.) »Zij verwcrpen daarom ook het beginsel, em grond»waarlieden, tot zaligheid noodzakelijk , uit de H. Schrift
»af to leiden ," (geheel bezijden de waarheid! de H. Schrift
is ook hun de zuiverste kenbron des van tijd tot tijd geepenbaarden Goddelijken Woords) » en houden een ieder
»voor Christen en Protestant, die geen Heiden of Roomsch» gezinde is." (Dus de Liberalen houden de Roomschkatholijken niet voor Christenen? !! !) »Zij zijn liberaal" (de
Liberalen zijn liberaal! zeer fraai en krachtig!) » en zon» der geloofsbelijdenis." (ald. en bl. 19;) (dus, zij gelooven niets ?!) » Zij verdragen in hun midden de gruwelijk» ste dwalingen en ketterijen," (bl. 8) »alle gevoelens, hoe
» strijdig ook met Gods Woord , hoe Godonteerend en ge»vaarlijk;" (bl. 19) en zoo ook al weder bl. 10 , 11 en
elders, met dezelfde of dergelijke woorden , want aan menigvuIdige herhalingen en langwijligheden ontbreekt het
hier niet. Maar nu het bewijs voor dit alles ? Dat is Ds.
Iwo ORREES schuldig gebleven , al roept hij, na zulke heerlijkc praemissen , reeds bl. 8 zegevierend uit: » Behoef ik
»Tneer to zeggen , waarde Geloofsgenooten?" — » De
» ware Kerk is onverdraagzaam met betrekking tot hare
»Leeraars en leden ; maar zij verdraagt gaarne de libera»len , als zij buiten haar zijn , die zij nict verdragen kan ,
»als zij binnen haar zijn." (bl. 9 , 10.) Hoe verbazend
vriendelijk! Zij zal dus geen Inquisitieraad tegen de Liberalen oprigten , hen niet hangen en branden , indicn zij
maar hoe eer hoe Bever buiten haar gaan !! — » In dezen
»toestand der Hervormde Kerk ," zoo als MOORREES haar
zeer ontrouw schildert, » was het niet to verwonderen ,"
zegt hij bl. 11, » dat Ds. SCHOLTE en DE c o cx , die zich
» als Hervormers voordeden , met nog eenige andere jeug» dige Leeraars, velen bewogen , om zich van de liberale
»Kerk of to scheiden" enz. Hier zondigt Ds. MOORREES
tegen de Geschiedenis , die zegt , dat Ds. SCHOLTE
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4:onsorien algezet werden om wederspannigheid tegen het

Kerkbestuur , waaraan zij zich vrijwillig onderworpen hadden, en zich daarna tot partijhoofden der misnoegden opwierpen. Doch MO o RREES maakt zich aan meer dergelijke historiezondcn schuldig , b. v. wanneer hij (bl. 12 ,
13) seltrijft: »De Synode achte (I. -achtte) zich daartoe,
(tot handhaving der Formulieren van Eenhcid) o, tijden!
»o zeden ! onbevoegd ;" @leen! zij oordeelde het niet noodig , verandering te maken in het Formulier van onderteekening der Candidate) » en de Gereformeerde belijders,
» die zich hadden afgescheiden om den afval der Kerk ,
» werden vervolgd , alsof zij aan oproer schuldig stonden."
De maatregels, die tegen de vergaderingen der Separatisten genomen werden , gingen niet uit, zoo als het hicruit
schijnen zou ,van de Synode, maar van de burgerlijke Overlicit!: en waaruit bewijst o oltRE E s , dat de Synode »deze"
(zoogenoemde) » vervolging voorstond en aanvuurde"? Zoo
ook vorder bl. 13 : » Daar blijft in zulke Gemeenten (waar
»liberale Leeraars zijn) niets meer van het Christendom
» over dan de naarn." MOOR REES noemc dan , zoo hij
durst , zulke Gemeenten » De Kerken worden van de
» meesten zelden bezocht , of zoo dit nog geschiedt, is het
), des voormiddags, om zich to vertoonen, of nog eenen
» schijn van Godsdienst te behouden." Is dit dan alleen
daar , waar liberale Leeraars zijn ? en wic geeft hem refit
tot zulk een liefdeloos veroordeelen van zijne Medechristenen? »Het verval in de Godsdienst is alom voorbeeldeloos
» groot , en de grondoorzaak zit in den afval der heden» daagsche Hervormde Kerk." Al wederom stelling zonder
bewijs ! Doch hij begint het nu hoe langer hoe crger te
maken: » Onder duizenden Gereformeerde huisgezinnen
» zijn er velen, die tot dat yolk Gods behooren, hetwelk
» de kurk is, waarop ons Vaderland drijft," (merkt, Lezers , de zeer fraaije vergelijking !) » en waarom de Heere
» hetzelve in zijne lankmoedigheid draagt , zegent en wel» doet , ja van wege het hemeltergend ongeloof, godde» loosheid en zedeloosheid nog niet gelijk Sodom en Go), ittorr is (1. heeft) verteerd." Dus op die genen , die Ds,
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MOORREES

rti o ORR ELS de ware Gereformeerden noemt , rust het be-.
houd van ons Vaderland; de overigen zijn voor niets te
rekenen: welk eene aanmatiging ! welk eene verblinding!
» Doze huisgezinnen , Wier getal in de meeste steden en
» dorpen van dag tot dag toeneemt (??) kunnen hunnen
» (1. hunne) kinderen niet laten doopen bij vele Leeraars,
» omdat zij dozen doop als onwettig beschouwen"; dus veel
erger dan de Roomschkatholijken, die toch doorgaans den
Doop der Protestanten eerbiedigen! maar bitterder zouden
eerstgenoemden zich wel niet uitlaten kunnen , dan Ds.
WIPORREES, in zijn vooroordeel en drift tegen de Kerk ,
die hij liberaal noemt , zich uitlaat , door haar , onder anderen bl. 20, 22, 23, met de lasterlijkste aantijgingen en
hatelijkste bewoordingen, als eene Heidensche uit te krijten. — Doch wat zullen wij vele woorden verspillen tegen
eenen Man , die steeds uitgaat (zie onder anderen bl. 1619) van de valsche stelling, dat, omdat in 1816 eene verondering gemaakt is in het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk , er eene nieuwe Kerk ontstaan is; tegen
ecnen Man , die beweren durft , (bl. 16) dat »men zijne
»geliefde geloofsgenooten , op eerie zeer listige wijze, van
»het dierbaarste , dat zij bezitten , hun heilig geloof, in
hunne belijdenissen uitgedrukt, beroofd heeft"? (En dit
zullen dan Mannen gedaan hebben , als de Leden der consulerende Commissie , die door het Gouvernement uit de
verschillende toen bestaande synodale ressorten gekozen
waren , om de kerkelijke organisatic voor te bereiden,
Mannen, van welke Roe. slechts eenen KRIEGER, DONKER
CURTIUS, VAN DER LEEUW, VAN DEINSE, HENDRIKSZ

behoeft aan te halen, gelijk hij ze wel gerust alien noemen
ken, om in hen Mannen van erkende kunde en onbesprokene regtzinnigheid en braafheid to eeren!) \Vat zullen
wij ons verder ophouden met icmand , die nit die valsche
stelling het even valsche gevolg trekt , dat de genen , wien
dit nieuwe Bestuur nict behaagde , de oude Kerk bleven
nilmaken , en dat deze »dc wettige bezitster bleef van de
»kerken , goederen en voorregten der Hervormde Kerk , en
»daarop nog aanspraak heeft ;" of anders wel , om do em-
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:Aandigiteden , zoo toegcellijk wil zijn van zamen to deelen;
dat die Liberalen zich eigenlijk moesten afscheiden? (De
zoogenaamdc ware Gereformeerden begrijpen dit laatste
toch anders, noemen zich zelve , en met regt, do Afgescheidenen , en verklaren voor hunne toelating , geene aanspraak te zullen maken op de goederen of regten der andere
Christenkerkgenootschappen.)
En wat wil dan nu , na dit ales , Ds. MOORREES? Hij
wil eon Adres aan de Synode maken om herstel van do
oude Gereformeerde Kerk, (maar de Synode is immers in
zijn oog onwettig , het Bestuur van eene liberale Kerk !) en
cen Adres aan Z. M. , om dat to bevorderen, en anders
cene wettige scheiding daar to stellen: (maar Z. M. laat
immers vrijheid tot afscheiding , en is daarin zelfs nog rekkelijker dan zijn geeerbiedigde Voorganger !) Helpt dit
con en ander nict, dan geen geweld gebruiken , maar lijdzaam berusten! En dan Ds. MOORREES zelf ? Ja , om
zich bij de reeds bestaande Kerk der Afgescheidenen to
voegen , hiertoc schijnt hij gem lust to hebben; die schijnen hem ook al nict zuiver to zijn, want hij spreekt (bl. 30)
van » alle reeds ingevoerde nicuwigheden, waardoor zij den
» schijn heeft van cone nicuwe Kerk to zijn , die uit hun
» (1. haar) midden moeten worden weggedaan ," en van
» nijd , haat , twist, tweedragt en andere werken des vlee» sches , die uit hun (1. haar) midden moeten wijken"; en
op bl. 31 zegt hij haar geen aangenamer zoetigheden. Hij
acht zich dus , als Lid der oude Gereformeerde Kerk, » ver» pligt, om in die Kerk ," waarin hij is , »te blijven , en
» to arbeiden met bidden en smeeken" enz. Wel nu , haddc de Man zich maar eerder hicrmede vergenoegd , zijne
Wijksche Gemeente , zoo good hij kon, gesticht , en het
schrijven voor het Publiek over Kerkelijke zaken maar aan
anderen overgelaten , die hiertoe, zoo naar stof als vorm ,
beter berekend zijn! De wergild zou er niets bij vcrloren
hebben.
Na het Adios van Ds. 1V1OORREES gelezen te hebben,
waving Rec. nog eon stukje , gedeeltelijk van dezelfde hand,
getiteld :
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ifitnoodiging aan de getrouw geblevene Leeraren in de
Gereformeerde Kerk van .Nederland, door B. MOORn EE Gerefornieerd Predikant te Wijk, in het Land
van Heusden ; begeleid van eenen Brief tot opwekking
door eenige Ledematen der Gereformeerde Kerk tc
Amsterdam. Te Amsterdam, bij J. H. den Ouden.
1841. In gr. 8vo. 12 bl. .1 :- 15.
cc.. vindt het, na het boven aangevoerde, niet noodig ,
I.daarbij
langer stil te staan: de beide deelen bevatten nicts
nieuws of bijzonders, als men ze met het vorige vergelijkt;
en zij doen er niet voor onder, zoo,min in menigvuldigc
gebreken van stijl en taal , als in hatelijke , maar onder
cenen vloed van vrome uitdrukkingen vermengde scheldwoorden , zoo als »de liberale Kcrk eene Synagoge des
»Satans"; »het ondragelijk juk van liberale Leeraars"
(Uitnood. bl. 5); »gebukt gaan onder de ranyzalige en
»Godonteerende gevolgen der Haagschc Synode van 1816
» en 1817." (Brief bl. 11.) Rec. wil er goon enkel
woord, zelfs van recensie , tegenstellen , maar Hover eindigen met de bode: Trader! vergeef het hun, want zij
weten niet, wat zj doen!

Over het ongrondwettige en schadehjke van eon Concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
Naar E. mtriven, voorheen Hoogleeraar in de Kerkelillie Gesehiedenis en het Kerkelijk Regt le Luik,
W. BROES,Predikant te Amsterdam, R. J. ROYAARDS,
Hoogleeraar te Utrecht , en andere Schrijvers. Te
Groningen, bij J. B. Wolters. 1841. In gr. 8ro.
47 bl. f :- 50.
Naschrift bij den tweeden druk van het stickle: Over
het ongrondwettige enz. Voor de bezitters van den
eersten druk afzonderlijk uitgegeven. Te Groningen,
bij J. B. Wolters. 1811. In gr. 8vo. 15 bl, f
10.
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Ontboczeming over het Coneordaat, door A. CAPADOSE,
M. D. Te 's Gravenhage, lnj J. van Golverdinge. 1841.
f :- 40.
In gr. 8vo. 40
/111e vrees -Poor het Concordaat is vcrdwenen. Eene bentoediging voor het Nederlandsche Volk. Te Amsterdam, hij Gcbr. Diederichs. 1841. In gr. 8vo. 23 LI.
.f :- 10.

N

a de vier stukken over het aangaan van een Concordaat
Nederland, van wake wij in dit Tijdschrift, N°. V,
bl. 200-224, en N°. VI, bl. 243 -244 , verslag gegeyen hebben, is N. 1 van de bovenstaande , die ons later
ter hand gekomen zijn, nict overtollig geworden; maar het
strekt zeer ter bcvestiging van hetgene, dat vooral de
Scbrijver der Zedig:vrijmoedige Bedenkingen daartegen in
het midden gebragt heeft. Uit de met name op den titel
genoemde en enkele andere Schrijvcrs brengt het plaatsen
bij, waaruit het tegen de zaak in geschil grondig redeneert. Hct handclt 1. over den naam en den oorsprong
der Coneordaten; 2. over den aard en het wezen van cen
Concordaat. 3. Hct betoogt de onregtvaardigheid van hetzelve jegens de Christelijke Kerk des Lands, zoo wel met
bctrekking tot de Katholieke, als tot de Protestantsche afdeeling van dezelve , en toont hierbij onder anderen duidclijk -het onderscheid aan tusschen de Roomschc en de
Katholieke Kerk , hetwelk door de Regering, bij het sluiten
van cen Concordaat, geheel wordt voorbijgezien. Het wijst
aan , 4. hoe de nicuwe Concordaten evenwel hebben kunnen ontstaan , en geeft erne korte geschiedenis van het
Nederlandsche , de uitwerkingen daarvan , en van Concordaten in het algemeen; en 5. hoc Gene Regering de aangelegenheden der Roomschkatholieke Kerk kan regelen
zonder cen Concordaat, wijzende daarbij ten slotte en tc
regt op Saxe, Saxe-Weimar en Oostenrjk, en hierop ,
ten aanzien eener schikking door cen Corcordaat , billijk
eindigende met de vraag: »En Nederland, Oud-Neder,,)land zou er zich toe verlagen? ....
voor
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N°. 2 behelst cenige slotsommen uit en bij al 61 in
N. 1 behandelde , zoo als 1. Een Concordaat is ongrondwettig. 2. Er kan dus goon gemaakt worden , dat niet in
zijne bepalingen onregt bevat. 3. Dat van 1827 kan noch
Vorst noch Volk binden , om het nu nog to volvoeren
want het is toen gesloten ten behoove van de Zuidelijkc
Provincien, (of, naauwkeuriger gezegd , am de Noordelijke met dezelve in het Kerkelijke op gelijken voet te brengen.) 4. Het kan niet dan schadelijke gevolgen hebben. —
Dit bijvocgsel is wel weinig anders , dan herhaling van het
vorigc en van het in de boven genoemde Bedenkingen
aangevoerde , maar nogtans een nict onnuttig resume ,
waarmede Ref. zich over het geheel wel kan vereenigen ,
zonder joist zoo gunstig over alle op dit onderwerp uitkomende stukjes, en bijzonder over het Volkslied daarop ,
te denken als de Schrijver , hi. 15, in cone foot als
zijn gevoelen to kennen geeft.
N°. 3 onderscheidt zich hierin van de andere, dat cr
het Concordaat van 1827, met de daartoe behoorende Pauselijke Bulle , in opgenomen is , hetw elk Ref. nuttig vindt,
omdat men hierdoor to meer in staat gesteld wordt, om met
kennis van de zaak over het al of nict voegzame to oordeelen ; en daarom zoo hij zelfs wenschen, dat het Fransche Concordaat van 1801 hier mogt ingelascht zijn, daar
het dit eigenlijk is, dat, in 1827, in de Zuidelijke Provincien nog van kracht was, en met eenige wijziging op do
Noordelijke moest worden toegepast. — Dit stukje komt
met do andere hoofdzakelijk overeen in de aanmerkingen ,
die het op het Concordaat van 1827 maakt, vooral in vergelijking met Art. 58 van onze Grondwet en met het zoo
even genoemde Fransche Concordaat. Het komt ook met
do andere in het algemeen overeen in het voorstellen van
do gevaren , die er van hetzelve to wachten zijn. In doze
beide opzigtcn kan Ref. zich over het geheel , de eene of
andere scherpe of zonderlinge uitdrukking voorbijziende ,
met den Schriiver we] vereenigen. — Hot onderseheidt
zich ivederom moor van de meeste andere, door mcer aan
to dringen op maatregelen tegen het Concordaat en wel
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vooreerst op het inleveren van verzoekschriften daartegen ,
waarbij CAPADOSE nogmaals uitweidt over het ongepaste,
dat hij er in vindt, en over de nadeelen , die hij er nit
vreest. Het eerste is reeds hier en daar geschied; en in
hoe verre het nuttig is , dit hangt , meent Ref. , veel af
van de wijze, waarop het geschiedt. — Het onderscheidt
zich eindelijk van alle de andere, door als tegenwerkenden
maatregel aan te raden (bl. 37) » dat eenige , dat , ter be» strijding der door de eventuele invoering van het Concor» daat nadcrende onheilen , eenigermate kan gerekend wor» den in staat te zijn , namelijk het terugkeeren tot de oudc
»paden." Wat CAPADOSE hiermede eigenlijk wil, zegt
hij wel niet ronduit; maar het is niet onduidelijk to bespeuren , tat hij de Hervormde Godsdienst tot Godsdienst
van Staat , de Hervormde Kerk tot de heerschende Kerk des
Lands zou willen verheven hebben: en dan wil Ref. eenvoudig zeggen , tat de Schrijver hierbij niet op de hoogte
van zijnen tijd staat, en, al ware het op zichzelf te wenschen , (wat Ref. nogtans niet toegeeft) datgene wil, wat
in de geheel veranderde omstandigheden niet moor mogelijk
is. — Voor het overige , uitdrukkingen, als » de God van
» Nederland ," (is er dan ook een God van Fran/milli., van
Engeland enz. ?) » de gezegende Vorst des
» levens zal weer Weérlands Bonds-God genoemd wor» den ," bl. 31; (waar geeft het Evangelie toch tot alle
zulke spreekwijzen zelfs van verre eenige aanleiding ?) » de
»Heiland, die zoenbloed en weldaden van zijne doorboorde
»hanclpalmen nardruppelt , zoo wel op den tot Hem we» derkeerenden gekroonden sehedel , als op het gebogen
»hoofd des Hem zoekenden daglooners ," bl. 37; of de
ingewikkelde beschuldiging, bl. 38 , 39, dat » de jeugd ,
» het opkomende geslacht thans in Heidensche leeringen van
» jongs af worth opgeleid" ; dat » hem een negatief stelsel
» van een zoogenaamd Protestantismus wordt ingeprent";
en de scherpe uitvallen tegen de Katholieken , daar en elders in dit geschrift voorkomende, die Ref. niet afschrijvon wil: deze en dergelijke dingen dan laat Ref. geheel
en al voor rekening van den Sehiijver , en kan ze in gee-
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nen deele goedkeuren , daar ze hem toeschijnen , noch met
Christelijke wijsheid noch met Christelijke liefde overeen
e k orn en .
-Van ecne geheel andere gehalte , clan alle de vorige , is
het stukje, onder N°. 4 opgegeven. De titel is dubbelzinnig , want het kan beteekenen: » Er bestaat geen vrees
nicer, dat cr cen Concordaat zal gesloten worden"; maar
het kan ook willen zeggen: »Men behoeft van het Concordaat, dat gesloten zal worden, gcen kwaad te vreezen."
Vergelijkt men nu den inhoud, dan ziet men, dat dit laatste de meening des Schrijvers is , die zich dus wel duidelijker mogt uitgedrukt hebben, want hoe ligt laat de menigte zich door een' schoonklinkenden titel bedriegen ! en
bet onderseheid is bier nog al niet gering. — De Schrijver heft op de volgende wijze aan : »Het is niet mogelijk
» veer hem, die zijn Vaderland liefheeft , langer het stil» zwijgen to bewaren, bij het zien der geschriften van den
» dag , betrekkelijk het Concordaat. Wij hebben ze alien
» met aandacht gelezen , en ons bedroefd over de verre»gaande onkunde, om niet to zeggen de onvergeeflijke
»kwade trouw,, waarmede ze zijn opgesteld." Welk cen
onbeleefd compliment aan alle zijne voorgangers! Om er
sleeks twee te noemen, den genoeg bekenden , beroemden
Schrijver van de Zedig-vrijmoedige Bedenkingen , en dien
van het ongrondwettige en sehadelijke van cen Concordaat , die ook geen kind is , van » verregaande onkunde,"
van »onvergeetlijke kwade trouw" to beschuldigen, dit is
wel vcrregaande ..... : wij laten onzen Lezer het woord
invullen , dat hierbij past. Had Ref. niet verder gelezen ,
hij zen gedacht hebben , dat bier niet cen eerlijk en bezadigd Katholick , maar eon bitter Pausgezinde het woord
voerde; doch doze Anonymus doet zich voor als Protestant, en spreckt , zoo 't schijnt, tot geruststelling van zijne
geloofsgenooten: zouden er dan ook Jezuiten of Jezunischgezinden onder do Protestanten zijn?! — Laat ons intusschen hooren , wat de man in het midden brengt, om ,
zoo 't hoot to bewijzen , dat » het publiek zeldzaam zoo
» misleid is, en met zoo weinig grond , als in doze voor
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het behoud der dierhaarste regten van het grootste deel
» der Natie hevrcesd gemaakt" ! — » Het Concordaat,"
zegt hij , bl. 4 , »behoeft niet gesloten te worden het is
» zulks sedert verscheidcne jaren." Het is intusschen bekend genoeg, en de vorige Schrijvers hebben het voldoende
aangewezen , dal, het Concordaat van 1827 gemaakt was
voor het Koningrijk der Nederlanden , zoo als het toen nit
de Zuidelijke en de Noordelijke Provincien bestond, en
dat het daarop geheel gebaseerd was, zoodat, nu die basis
door den afval der Zuidelijke weggerukt is, ook het daarop
gebouwde van zelf moet invallen , en hicruit geene verpligting tot instandhouding voor den Koning kan worden
afgeleid. — » De vorige Koning ," zegt hij , » heeft als
» het ware een begin van uitvoering aan dat vcrdrag ge» geven," door » de districten van Ravenstein en Megen
» bij het Apostolisch Vicariaat-generaal van 's nertogen» bosch" to voegen » op grond , dat zij toch later aan het
» beheer van het Bisdom van dien naam zouden onderwor» pen worden." Doch de vraag is niet, wat als het ware,
maar wat waarqk uitvoering was: wie heeft er ooit van
zulk een zonderling begin gehoord? bleek het niet veeleer
cone schikking te zijn , die om andere redenen raadzaam
word geacht , terwijl er aan goon Bisdom gedacht werd? —
»Het was voornamelijk aangegaan om dat gedeelte des Rijks,
» dat nog is blijvcn bestaan ," beweert de Schrijver: neen!
het officiele stuk zegt , dat het Fransche Concordaat van
1801, dat voor de Zuidelijke Provincien van kracht was,
op de Noordelijke zou toegepast worden, » opdat ," zegt
de Paus in zijne Bulle , » in con en hetzelfde Rijk alle ker» kelijke zaken op een' en denzelfden voet bestierd en be.» handeld worden:" dus omdat Oud-Nederland met Belgie
vereenigd was, werd het met dien Zuidelijken last bezwaard; maar na de scheuring blijven de Kerkelijke zaken
der Katholieken op den ouden eenparigen voet in het geheele Rijk bestierd en behandeld; en wat zou dus den Koning verpligten , om hun dat nieuwe bezwaar op te leggen ? — » Op het Budget treft men elk jaar voor nzentorie
aan den post voor do behoeften van de R. K. Eeredienst

ILIKUDE WET CONCORDAAT.

»na de uitvoeriug van het Concordaat," enz. Ook dit wil
doze Anonymus voor een bewijs geven, »dat W IL LEM I
»het Concordaat altijd heeft beschouwd als nog van kracht
» te zijn" ; alsof iemand , die der zaken van administratie
eenigzins kundig is, niet wist, wat het is, een' post, die
thans niet te pas komt, voor memorie uit to trekken ! en
of het er dan nog zoo stond, en wel tot in den jare 1840
gestaan heeft, als de Schrijver het doet voorkomen, zouden wij wel eens van eenen met de zaak welbekenden willen vernemen. — Verder zoekt hij de zaak to dekken ,
door te verzekeren, dat het Concordaat wijzigingen zal ondergaan ; — dat het vestigen van een' Bisschoppelijken
zetel te Amsterdam onmogelijk is; (van waar weet hij dit
zoo zeker? en waar zal het dan zijn ? toch wel in geen
kleinc stad? misschien wel in cone andere van oud en
nieuw beroemden naam, die het zich even eons verbidt,
als Amsterdam, zou do Zedig - vrijmoedige zeggen 1) —
dat de zaak niet zoo spoedig haar beslag zal krijgen , emdat Rome zeif NB. niet gaarne de hand zal leenen aan de
uitvoering des Concordaats: men leze dan maar eens de
Bulle van 1827, waarin de Paus zijne vreugde over het
gesloten Concordaat te kennen geeft; en dit zal immers
wel, gemeend geweest zijn?! Wat zijn zulke redeneringen
anders dan nand , in de oogen der menigte geworpen ? —
Dat er Geestelijken y zoo wel als Leeken , in ons Vaderland
zijn, die, hoewel om versehillende redenen, goon Concordaat verlangen , weet Ref. zeer wel , ook uit zijne ondervinding van 1827; maar dit zijn juist redenen, waarom
Rome zelf het wel zal willen , ter uitbreiding der hicrarchische magt over alle Volken en Vorsten. — Dat er gebreken in het thans bestaandc bestuur der Ncderlandsche
Katholieke Kerk , ook in hare betrekking tot het Gouvernement , zijn, die konden en moesten verholpen worden ,
en de Schrijvcr dus het een en ander hieromtrent hijbrengt,
dat waar is, wil Ref. gaarne toestemmen; waar wat heeft
zij daartoe den Paus van Rome noodig? Heeft zij dan goon
vcrlichte en hekwame Mannen moor, em die zaken, onder
Koninklijke Sanctie , to regelen ? Wat heeft de grond-
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wettige Koning van het vrije en onafhankelijke Nederland
met cenen vreemden Vorst, met een' Italiaanschen Opperbisschop, over de bclangen van zijn eigen Rijk , transactier' to maken? Zou Z. M. behoeven of behooren to gedoogen, dat er voor zijne oogen en die des gebeelen Yolks
dit woord van dien Opperbisschop , als ware hij hicr en
overal Opperkoning, to lezen stond : » Wij bewilligen ,
» (nous consentons) dat de Aartsbissehoppen, en elke Bis» schop der voormeldc Kerken , in het Koningrijk der Arc» derlanden, nadat hij van den Apostolischen Stool de ka» nonieke instelling zal hebben bekomen, en alvorens zijne
»bediening uit te oefenen, den cod van getrouwheid aan
»Z. M. den Koning afleggen"; en verdcr : »Gelijkerwijze
»bewilligen wij , dat dezelfde eed door de Geestclijkheid
»der tweede orde worde afgelegd in handen der burgerlijkc
Overheden, die door den Koning zullen zijn aangewe» zen"? — Verder verkiest deze Anonymus (bl. 16) bet
» to bespottelijk , em bij stil to staan," to noemen , dat
men gesproken heelt van de pracht en den luister en het
rijke inkomcn der Bisschoppen, en verzekert, dat dit laatste veel minder zal zijn, dan thans dat van sommige Priesters, en door dat van moor dan eon' der Protestantsche
Leeraars hier to lande overtroffen wordt. Credat Adams
apella! Men zie maar eons, wat in het boven gemelde
stukje N 9 . 2, bl. 41, uit ROYAARD ' S Archief, , omtrent
de hooge bezoldiging tier hooge Roomschkatholieke Geestelijken wordt aangevoerd; en men berekene de verbouding , waarin die der Protcstantsche Leeraars, zelfs in onze
Hoofdsteden, hiermede staat ! Is dit bespottelijk, dan mag
men het met veel meer regt beleedigenden spot noemen ,
dat de Schrijvcr cr van zegt: » Waarlijk , men ziet het
>> wel nit dit vermeend bezwaar, dat zij , die het durven
»aanvoeren, geene Hervormdcn zijn. Doze zijn te zeer
» verzekerd van de kracht en den invleed van hun geloof,
» clan dat zij" (daarom) »voor deszclfs behoud eenige vrees
» zouden koesteren." En zoo men dit met gelijke numi
wilde betalen , dan zou Men wel kunnen zeggen: » Waarmen ziet wel uit dit schrijven , dat de Auteur ,;(s(11
lijk
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verlicht Protestant , geen regtschapen Katholiek , maar ecn
vermomd Jezuit is !" Neen! de Protestanten vreezen
daarom nog niet voor de kracht en den invloed van hun
geloof, al spreken zij voor hetgene, dat, huns inzicns
regt en billijk en nuttig , en tegen hetgene, dat, naar hun
oordeel , met ieders regtmatige gelijkstelling in voorregten ,
zoo wel als met de linancide en godsdienstige bclangen des
Lands, strijdig is: dit is geen » verzetten tegen de vrijheid
» van Godsdienst ," zoo als de Schrijver het , bl. 18, verkiest te noemen; geen verhindering van de organisatie der
Nederlandsche Katholieke Kerk , welke zcer geed geschieden kan, zonder dat de Koning zijne Majesteitsregten voor
cen' vreemden Vorst opoffert , en dezen voor cen gedeeltc
zijns Yolks als Opperkoning erkent. En waaruit bewijst
de Schrijver zijn beweerde , bl. 19, dat een Roomschkatholiek Vorst, zoo als de Keizer van Oostenrijk , juist, omdat hij Roomschkatholick is, de Bisschoppen kan aanstcllen , en de Protestantsche Vorst dit niet kan doen? en
waarom doet het dan de Groothertog van Saxe-Weimar ?—
Eindelijk komt hij al weder terug op het Concordaat van
1827, als slechts eene wijziging van dat van1801 , hetwelk in Belgie kracht had, en dat vervolgens ook op de
Noordelijke Provincien zou toegepast worden ; maar hij
vergeet er bij te voegen, dat die wijziging juist de Koninklijke magt , ten opzigte der Kerkelijke zaken , veel naauwer
beperkt , en dezelve op den Paus en de Bisschoppen overbrengt: hij vergeet ook , dat de Koning , die het aangegaan
had, het nooit in werking gcbragt heeft , waartoe Z. M.,
althans van 1827 tot 1830 , en na de finale schikking met
Belgie, in 1839 en 1840, alien tijd en volkomene vrijheid
had, dock waartoe (gelijk genoegzaam is aangetoond) alle
grond van aanhouding en uitvoering , door het uiteenrukken van de beide deelen des Rijks, vervallen is. — Wic
of wat deze Anonymus dan ook zij; wat hij , op welke
gronden dan ook , bewere ; en waarom hij ook bij herhaling verzekere, (W. 21) » dat onder anderen aan het y es» tigers cens Bisschoppelijken zetels te Amsterdam volstrekt
»Met nicer gedacht wordt" ; wij kunnen ons nosh met des-
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zelfs magtspreuken , noch met deszelfs aangcmatigden en
belcedigenden toon jegens andere Schrijvers vercenigen.
Mannen, als de Zedig-vrljnzoedige, als de Groningschc
Anonyinus , order N 4 . 1 boven vermeld , en de genen ,
uit Welke deze zijne bonwstoffen ontleend heeft , zoo als
de Katholicke voormalige Luiksche Hoogleeraar MUNCH,
de Protestantsche Professor ROYAARDS , de Protestantsche
Predikant BROES; dcze zijn waarlijk geen Schrijvers van
»blaauwboekjes", zoo als hij (bl. 21) de tegen het Concordaat uitg,ekomene stukken schirnpend noemt ; goon mannen van »kwade trouw en onkunde"; geen » kwaadaardige
» en domme verspreiders van logenachtige en verontrus» tende geruchten ," zoo als hij hun (bl. 22 , 23) zeer ten
onregte en zeer onbeschaamd verwijt. En hoc hij ook ten
slotte nogmaals uitroepe: » Alle vrees voor het COncor» daat is verdwenen"; indien er gcene betere gronden •van
gerustsiclling zijn, dan die hij aanvoert, dan roepen wij
onzen Laudgenooten het oude en bekende toe: Fistula
duke canit, volucrent durrt decipit auceps , (d. Zoet
speelt loot fluitje, als vogelaar 't vogeltje krapt.) — Aan
de welwillendheid van onzen Koning en aan zijne liefde
voor het re fi t twijfelen wij even min, als doze Schrijver;
maar wij houden Z. M. veer con eindig mensch, die, hoe
verstandig ook en met hoc goeden wil ook bezield, nogtans nict alles altijd en even good weten en inzicn kan ; en
wij rekenen het dos van greet belang, dat Mannen, als
de zoo even gcnocmde Hoogleeraars en Predikanten, Z. M.
op Gene zedige en vrijmoedige wijze , gclijk het vrijc Nederlanders , hetzij dat ze Katholieken of Protestanten liceten, bctaamt , omtrent hetgene , dat hun waar en good,
of wel valsch en kwaad voorkomt , inlichten , en alzoo de
vastheid van den Troop en de rust des Yolks bevorderen.

Nagelatene Leerredenen van J. ITERINGA, EL. Z. Te
Utrecht, In] J. G. van Terveen en Zoon. 1840. In gr.
Svo. XII , 182 Id. f 2 - :
BOEKBESCII. 18 i 1. NO. 7.

290

J. HE RING A, EI..

NAGELATENE LEERREDF:NEN

H
_ oe kort doze twaalf Leerredenen ook zijn , zij verradcn
de mcesterhand, en zijn voor de vricnden en leerlingen
des onts/apenen cone kostbarc nalatenschap. En zij zijn
dit to meer,, omdat zij voor ieder, die nERINGA gekend
heeft, con getrouw afdruksel zijn van zijne Bijbelkennis ,
godsvrucht en Christclijke wijshcid. Grondige Schriftverklaring, ook voor den cenvoudigen duidelijk , toonen N°. 2
(1 Sam. XXVIII: 3-25) en N°. 3 (1 Kon. XIX: 9-18);
diep indringen in het verheven karakter onzes Heercn N°. 6
(Matth. XV: 23a); eenvoudige, praktische Godsdienstleer,,
tot onderwijzing voorgedragen , N°. 7 (Rom. VIII: 34') ,
N°. 8 (Joh. XVI: 23 h) en N°. 9 (Luk. XXIV: 52') ; vernuftige keuze van con minder gewoon onderwerp N°. 1.2
(Nebr. XII: 22a , 23 b , op allerheiligendag); fijne menschenkennis N°. 4 (Jonas I: 6h , de zorgeloosheid der menschen omtrent hunne eeuwige belangcn) , N°. 10 (Hand.
XXIV: 25b) en N°. 11 • (1 Cor. III: 18 a) ; gemoedelijke
godsvrucht N°. 5 (Fred. XII: 13, 14); en dat alles met
die wijsheid, waarvan N°. 1 (Spreuk IV: 7 a) zoo schoon
con beeld doet kennen en waarderen.
Wij danken de Uitgevers voor dit geschcnk.

Prologus , quo Scholas Theologicas, praesertim Apologeticas , A. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, J 0 A N,N I S HENRICI VAN DER PALM, nuper placide pieque
defuncti , exemplum Auditoribus , futuris Theologis , ad
imitandum proposuit JO. CLARISSE. Lugd. Batay. apud
S. et J. Luchtmans. 1841. Form. oct. maj. 40 pag.
f - 55.

H

.00gst bevreemdend is het ons voorgekomen , dat er zich
bijna geene stemmen voor het groote Publiek hebben docn
hooren, om den welverdienden lof van wijlen den berocmden Nestor der Bijbeluitleggers en der welsprekende Redonaars, den grooten VAN DER PALM, to vermelden. Het
is waar , 's Mans nagelatene werken zijn het schoonste ge-
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denkteeken van zijne verdiensten , veel nicer dan lofredenen in proza en poi;zij kunnen verkondigen; maar nogtans
hadden wij moor uitboezemingen van dien aard verwacht
omtrent ecnen Man, die door zijne voortreffelijke gaven en
schriften eon sicraad van ons Land , van onzc Letterkunde
en van onze Christelijke Kerk , en door zijnen veelzijdigen
arbeid voor velen nuttig geweest is en blijven zal. Wat
nu van dat stilzwijgen ook de reden moge zijn, waarover
wij niet willen uitweiden , wij verblijden ons, dat de Hoogleeraar CLARISSE zijne Inleidingsrede, waarmede zzjne
Theologische, en wel btjzonder zijne ,Ipologetische Lessen
van 1810-1811 g-eopend , en waarin hij VAN DER PALM,
toen onlangs zacht en godvruchtig gestorven , zzjnen Toehoorders , den aankomenden Godgeleerden, als een poorbeeld ter navolging voorgesteld heeft,, ofschoon het eerst
niet van voornemen zijnde , nogtans bij nader indenken
voor een grooter Publiek wel heeft willen uitgoven. — Om
's Mans verdiensten ondcr een oogpunt zamen te vatten ,
en tevens vooral den Theologanten hiermede nuttig to zijn,
kiest hij zeer gepast tot onderwerp VAN DER PALM ' S beatinnehjke eenvoudigheid, blijkbaar in hem, als Mensch,
als oordeelkundig Uitlegger der heilige Schrift, als Kanselredenaar,, als Leeraar van de Christehjke Godsdienst.
Over het laatste spreekt hij het minst , omdat het, gelijk
hij niet ten onregte opmerkt , met de beide vorige zeer
naauw verwant was , maar hij het evenwel voer het bijzondere oogmerk zijner Inleidingsrede niet mogt voorbijgaan ; gelijk hij dan ook elk gedeelte zijner beschouwing
van VAN DER ear. beminnelijke eenvoudigheid te regt
met eon kort en hartelijk vermaanwoord aan zijne Toehoorders besluit. — Over dit alles nu spreekt Prof. CLARISSE op zijne, dat is in zijne soort voortreffelijko wijze :
dat zal Referent reel niet verder behoeven to verzekeren ,
en met goon uitvoeriger dorre schets vermogen , met goon
geven van eenige proef behoeven to bewijzen ; en dat de
Redenaar van sommige puntcn nog wel moor had kunnen
Gelijk dus Rezeggen, zal deze zclf wel toestemmen.
ferent dozen Prologus met groot genoegen gelezen heeft,
U2
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zoo wenscht hij , dat velen , der Latijnsche taal magtig,
in dat genoegen met hem zullen deelen ; en werd dezelve
ook in onze Nederlandsche taal overgebragt , het zou , naar
zijn oordeel, geene overtolligheid zijn , maar zijne lezers
zeer wel vinden.

Het, tweede Eeuwfeest van het Seininarium der Remonstranten , te Amsterdam op den 28 October 1834 pleg,tig gevierd door AB M . DES AMORIE VAN DER HOEVEIN,
Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. et Theo!. Doct., Ridder der Orde van den Nederlandsrhen Leeuw , Lid
van het Koninklzjk-Nederlandsche Instituut, en Hoogleeraar in de Go,dgeleerdheid aan voornoernd Seminarium. Te Leeuwarden, In G. T. N. Suringar. 1840.
In gr. Svo. 290 bl. f 4 - 50.

Jaren lang heeft het geduurd , dat de vraag telkens wet d
herhaald, waar tea het gedenkstuk bleef, hetwelk de
H00 t)0leeraar VAN DER HOEVEN beloofd had , over de Viering van bet tweehonderdjarig bestaan des Remonstrantschen Seminariums in het licht te zullen zenden. Met ongeduld verwachtten de inteekenaren in den aanvang bet
werk , en ontkennen zal men het niet, dat de belangst elling in de uitgave door het lange tijdsverloop niet weinig
began te verflaauwcn. Doch nu bet eindelijk het licht
heeft gezien, brengt het gedenkboek zelve de verontschuldiging en regtvaardiging der vertraagde verscbijning mode.
Het is meer geworden, dan een gedenkstuk der feestviering;: het is een gedenkboek geworden voor de geheele
Remonstrantsche . Broederschap , en de Hoogleeraar heeft
tevens zichzelven een waardig gedenkteeken opgerigt. Wat
op de feestviering zelve betrekking heeft, beslaat slechts
het kleinste gedeeltc van het boa; de aanteekeningen maken den grootsten en belangrijksten inhoud uit.
Na een kort voorberigt vindt men bier eerst een verslag
van de wijze , waarop het tweehondcrdjarig bestaan des
Seminariums is gevierd , en cone beschrijving van de rue-
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(ladle te dezer gelegenheid geslagen, waarvan eene keurig
gegravcerde afbeelding den titel van bet werk versiert.
Eenigzins vreemd is op de medaille, dat bet borstbeeld van
WETSTEIN door den opengestagen Bijbel bijna geheel wordt
bedekt, zoodat van het gelaat niets zigtbaar is.
De feestrede van VAN DER R OEVEN met de Cantate van
TO LL ENS volgt op de zoo even genoemde beschrijving. Belioeven wij schier te zeggen, dat beide voortreffelijk zijn?
De zangen zijn geheel in den geest der redevoering, maken
daarmede een geheel nit, en bezitten ook meer dichterlijke
waarde, dan dikwijls met dergelijke stukken het geval is.
De rede is een nieuw blijk van de welsprekendheid desiloogleeraars; zij onderscheidt zich door eenvoudigheid, deftigheid, helderheid, zniverhcid en sierlijkheid van taal en
stijl. Met de hem eigene gemakkelijkheid behandelt de Redenaar de lotgevallen, de vruchten, de uitzigten der feestvierende Het eerste deel bevat dus eene korte
niaar keurige geschiedenis van het Seminarium, waarin met
weiuige maar gepaste trekken aan de mannen hulde wordt
gedaan, die den leerstoel bij hetzelve hebben bekleed. Bijzonder gelukkig en kiesch is ook de manier, waarop de Redenaar over enkelen spreekt, aan wie geen even groote lof
Ion worden toegezwaaid, en wier werkzaamheid hij op eene
wijze aanroert, die voor den opmerkzamen hoorder de waarheid niet verbloemt, maar die toch ook, voor niemand iets
stootends hebben kan. In het tweede gedeelte der redevoering worden als vruchten der instelling, zoo voor het Remonstrantsehe Kerkgenootschap, als ook daar buiten,
noenid de verspreiding eerier bijbelsche Godsdienstleer, de
hevordering eerier verbeterde predikwijze, de voortplanting
van godsdienstige verdraagzaamheid. Kort maar overtuigend
wordt (lit in de werkzaamheid van hen, die aan bet hoofd
des Seminarittins hebben gestaan, en van de leerlingen,
door hen gevormd, aangetoond. Wanneer de Redenaar eindelijk over de uitzigten van het Seminarium spreekt, eindigt hij met den wenseh, dat geen derde eeuwgetijde voor
hetzelve aanhreke, en meent dit ook van de toekomst te
mogen verwaehten. . 11(Vat mij betreft," zoo spreekt hij,
ik laat mij het denicbeeld niet ontrukken, dat de toestand
der Citrislelijke kerk in ons vaderland zoowel , als in de
overip declen van Europa, in de eerste helft der twin,' tigste ccuw Feel schooner en beerlijker dan hare tegen-
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woordige gesteldheid wezen zal. Ik zal dan rusten in het
.stof, mijn naam en werk ligt reeds vergeten zijn ; maar
.zoo men mijner mogt gedenken, ik heb geen zorg, dat de
uitkomst mijne woorden zal logenstraffen. Reeds kleurt het
Bmorgenrood van een' nieuwen, beteren tijd de kimmen.
.11et verhoogd godsdienstig gevoel, het opgewekt wetenschappelijk leven zal gewis niet zonder zegen hlijven. Jaren van stilstand kunnen nog komen, van teruggang zelfs;
.maar geene menschelijke magt zal de verloopene dagen doen
.wederkeeren, nosh de Christelijke kerk terugvoeren tot
.het standpunt, waarop zij vOOr twee eeuwen was geplaatst.
Zelfs uit den hervatten strijd zal de waarheid slechts te
.spoediger in zegepraal te voorschijn treden. En de dag zal
Bkonien, waarop de Evangelische Christenheid, rondom het
.Woord van God geschaard, en door dat Woord verhonden
en verbroederd, geen anderen naam dan dien van CHRISTUS
.dragen zal." Zietdaar het slot der rede, als eene proeve!
Rec. wil echter niet ontveinzen, dat hij veel, wat hierin
gezegd worth, wider de pia votes meent te moeten rekenen.
Met den Redenaar hoopt en vertrouwt hij op eenen gedurigen
voortgang; maar zeer zou hij twijfelen, of de tijd nog wel
zeer aanstaande is, waarop de Evangelische Christenheid geenen anderen naam dan dien van CHRISTUS zal dragen.
teekenen der tijden duiden dit, zijns inziens, niet ann. Niet
alleen dat de Rdomsche kerk niet in haren tegenstand tegen
de Protestantsche verslapt, zoodat aan eene heeling der
grootste breuke in de Christelijke kerk niet gedacht kan worden, maar ook de verschijnselen van onze dagen, in en buiten ons vaderland, in (le Protestantsche kerk zelve, zijn niet
van dien aard, dat zij de hoop op eene spoedige vcrecniging
voedsel geven. Wat al woeling, onrust en ontevredenheid
bijna overal! Welk eene neiging, om tot het oude terug
te keeren, om het kerkelijk systeem op den voorgrond te
plaatsen ! Men zegge niet, dat dit toch slechts bij eene
kleine rninderheid het geval is, terwij1 de groote meerderheid antlers denkt en gezind is. Zoolang eene Protestantsche
kerkvergadering, bekend met den geest, die in het genoofschap heerscht, hetwelk door haar vertegenwoordigd wordt,
het ongeraden oordeelt, openlijk en stellig te beslissen, dat
geen Protestant door menschelijke formulieren kan gebonden
zijn, dan in zoo verre zij overeenkomen met de H. S., zoo
fang is de (lag nog verre, die alien onder eenen naam zal
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vereenigen. Maar Rec. gaat verder: zoo lang is ook zulk
eene vereeniging niet wenschelijk. Wij willen de vraag laten rusten, of eene volkomene vereeniging mogelijk is; de
geschiedenis der Christelijke kerk is voor een toestemmend
antwoord niet gunstig, en als wij zien, dat reeds in de allervroegste tijden verschil is ontstaan, dat er nooit een tijd
is gewecst, waarin dat verschil ophield, en wij bedenken,
hoe het verschil uit de onderscheidene vorming, ontwikkeling, geest en hartsgesteldheid der verschillende menschen
noodzakelijk moet voortkomen, dan aehten wij het voor
't minst twijfelachtig, wat men van eene toekomstige geheele vereeniging liebbe to denken. Doch, inoge eene verre
toekomst die ook aanbrengen, bij de tegenwoordige gesteldheid der zaken acht Rec. het afgescheiden bestaan der afzonderlijke kerkgenootschappen nuttig en noodig. Men noeme hem daarom geen vriend van scheuring, van twist en
tweedragt! Juist omdat hij deze verfoeit, juist daarom
wenscht hij in dit opzigt aan het bestaande duurzaamheid.
De oude wonden, door vroegere scheuringen geslagen, zijn
geheeld. Ret bestaan der afzonderlijke genootschappen is
geene oorzaak meer van vijandsehap, van haat en vervolging. In liefde zijn wij elkander genaderd; wij vragen bij
het aanknoopen van betrekkingen niet, welkeProtestantsche
belijdenis de een of ander is toegedaan, noch verketteren
elkander om deze of gene afgetrokkene leerstellingen. Wilt
gij dien staat van eensgezindheid en liefde verbroken zien,
vereenigt, wat nu in naam gescheiden, in de daad verbonden is. Gij zoudt nieuwe scheuringen zien ontstaan, nieuwe
wonden zouden worden geslagen, en lange, lange zou Iiet
duren, eer zij weder vergroeid waren tot op de hoogte,
waarop de oude dit nu zijn. Rec. is geen lid der Remonstrantsche Broederschap, maar met leede oogen zou hij die
Broederschap in ons vaderland zien verdwijnen en zien inzwelgen in het groote Protestantsche kerkgenootschap. Zij
heeft veel nut gesticht, en kan dit, bij hare vrijheid van
menschelijke banden, ook in de toekomst nog rijkelijk. Zij
sta in hare vrijheid, niet als eene tegenpartij tegen eenig
ander genootschap, maar als de zoodanige, wier lens is:
Onderzoekt de Schriften! Betracht de waarheid in lief& !
Rec. ziet het Seminariurn met blijdschap de derde eeuw van
zijn bestaan ingetreden, en wenscht het van ganseher harte
in dit tijdvak luister en bloei; dat het voortga, gelijk het
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vroeger deed, eene bijbelsche godsdienstleer en godsdienstige verdraagzaamheid te bevorderen en te verspreiden, en
dat daardoor een echt Evangelisehe geest meer en meer
wone in onze vaderlandsehe kerk , die, in naana verdeeld,
door liefde meer en meer een moge worden 1
Dat de man, die thans aan het hoofd van deze instelling
stoat, dien geest van liefde wenscht te bevorderen, daarvan
getuigen niet alleen zijne straks aangehaalde woorden, maar
ook (le toon van het geheele bock. In de rijke cn hoogst
belangrijke aanteekeningen, die eene geheele gesehiedenis
bevatten van alles, wat op het Seminarie betrekking heeft,
en van de uitstekende mannen, die hetzelve tot sieraad hebben verstrekt, komen natuurlijk vele dingen ter sprake uit
de tijden van bet ontstaan der Broederschap. Feel daarvan
moot bij elken onpartijdige, ook ender de nakomelingen der
toenmalige Con traremonstrantsche partij, een gevoel van dreefheid opwekken over de dwaasheid, verkeerdheid en k/eingeestigheid, jegens de verdrukte Remonstranten betoond;
niemand zal de gematigdheid, de eenvoudigheid, den uitstekenden geest miskennen, waarin alles hier wordt medegedeeld, 'loch ergens eenige aanleiding vinden tot aanstoot
of ergernis. Zoo 'de zaak der Remonstranten rift nog behoefde, zoo was dit bock, zoo waren vooral de aanteekeningen eene schoone pleitrede ter hirer gunste. Die aanteekeningen hebben den geleerden Schrijver ongetwijfeld
veel moeite, nasporing en tijd gekost, en verklaren volkomen het lang uitblijven van het geheele stuk. Er ligt daarin
een schat van wetenswaardige zaken, de geschiedenis betreffende van de oprigting der scholen, van de mannen, die
aan hoar boofd hebben gestaan, en van den invloed, welken zij op de godgeleerde wetenschappen in en buiten ons
vaderland gehad heeft. Alles is uit de bronnen opgespoord,
met zorg verzameld, met beleid gerangschikt, aangenaam
en bevallig voorgedragen. Rec. kan die aanteekeningen niet
met zijne lezers doorloopcn; hij kan hun alleen verzekeren,
dat zij er veel nit leeren zullen, en dat zij bet bock ter
zijde zullen leggen met een gevoel van dankbaarheid jegens
de Broederschap, wier leden zoo veel hebben bijgedragen
tot de verspreiding van echt Evangelische kennis in ons
midden.
De Hoogleeraar VAN DER 110EVEN verdient onzen bartelijken dank voor het belangrijke werk, waarmede hij ons Ter-
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rijkt heeft. Hij heeft door hetzelve zijnen roem niet weinig
verhoogd, en zal gewis op zijnen arbeid algemeene en , onvoorwaardelijke goedkeuring erlangen.
De uitgever heeft voor eene keurige uitvoering, voor goed
papier, goede letter en druk gezorgd, en ook van dien kant
is dit bock alle aanbeveling waardig.
eenen
Eenige Bedenkingen over het lager Onderwijs,
Brief aan den Beer Mr. GROEN VAN PRINSTERER, voorgesteld door MATTIIIJS SIEGENBEER. Te Leiden, bij D.
du Mortier en Zoon. 1840. In gr. 8vo. 24 bl. f : -25.
Brief van c. R. A. VAN ROMMEL, Bisschop van Luik, aan
den Iloogleeraar MA TTIIIJs sr EGENBEEK. 's Gravenhage,
bij A. P. van Langenhuysen. Dec. 1340. In gr. Boo. 32
hi. f :- 25.
7'oelichting van den Brief van den Ileer c. B. A. VAN ROMMEL, Bisschop van . Lttik, can den Hoogleeraar MATT a u s
SIEGENREEK. Behelz-,ende eene aanwijzing nit echte stukken, waarom de B. K. Sentinaria te Kuilenburg, Velzen
en elders, in 1825 zijn opgeheven. Te Groningen, bij
J. Oomkens. 1841. In gr. 8vo. 47 bl. f : - 50.
rp

oen de Commissie, om de bezwaren over het Lager Onderwijs te toetsen, den 12 Nov. 1840, door Z. M. den Koning was benoemd geworden, gaf de Hoogleeraar SIEGE NSEEK, te Leiden, bet eerst hier aangekondigde opstel uit.
Daarin beweert hij, dat bet Lager Onderwijs tegenwoordig
in ons Vaderland niet Onchristelijk is, maar zoo Christelijk ,
als voor de jeugd dienstig en mogelijk ii; vervoigens, dat
afzonderlijke seholen voor Roomsehen en Protestanten hoogst
gevaarlijke gevolgen zoaden hebben ; en eindelijk, dat het
behouden der speciale admissie bij het openen der seholen
een noodwendig -vereisehte is, zoo men een goed onderwijs
in Nederland wil bewaren.
Op het eerste punt heeft dan ook Mr. GROEN IA N PRINSTERER ongetijk. NI" elligt bemocit men zieh op
sommige seholen reeds te wet met het godsdicnstig onderwijs, waarvoor toch buitendien kerken en catechisati o n be-
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stemd zijn en zich nog meer in het godsdienstige bij het
schoolonderwijs te mengen, gelijk de lleer GROEN verlangt, is
zonder krenking van het verschillend kerkgeloof der ouders
onmogelijk , tenzij men voor elle tegenwoordige en toekomstige gezindheden afzonderlijke scholen stichte. Roomsehen
van Protestanten of te scheiden, zou op verre na niet genoeg zijn. Ook op het tweede punt, het schadelijke der afscheiding van de kinderen in zoo vele scholen, als er sekten
zijn of ontstaan zullen (welk laatste de billijkheid dan alrnede
zou vorderen); ook op dat tweede punt stemmen wij volkomen met Prof. SIEGENBEEK in, voor zoo veel het de hoofdstelling aangaat; en eveneens kunnen wij niet gelooven, dat
het onderwijs er bij winnen zou, als in iedere pleats zoo
vele bekwaarn gekeurde onderwijzers zich konden vestigen
als milks verkozen, daar men dan een' wedstrijd zou zien
ontstaan, wie het goedkoopste, niet wie het beste onderrigt
zou geven.
Maar Prof. SIEGER BEEK had de Instituten van Kuilenburg
en Velzen, welk laatste, Hageveld genaamd, door den tegenwoordigen Bisschop van Luik, den Heere v A N ROMMEL,
weleer bestuurd word, als voorbeelden van de verkeerde
strekking der kleine Seminaria aangewezen, en tot staving
van het verderfelijke der stellingen, welke op die Seminaria
worden ingeprent, eene aanteekening aangehaald, door een'
der voormalige Studenten van zulk een Instituut op een door
hem vertaald werk van STARK gemaakt , in welke aanteekening de rnoord, door BALTHAZAR GERARDS aan WILLEM I
gepleegd, als eene wettige dead wordt verdedigd.
Bisschop VAN ROMMEL beantwoordt deze heschuldiging in
eenen Brief, die besehaafd en krachtig gesteld is. De bedoelde Student, van welken Prof. SIEGENBEEK verklaard
had niet to weten, of hij op het Instituut to Kuilenburg,
dan wel te Velzen, gevormd was, is namelijk op geen dier
beide Instituten onderwezen. Voorts beroept zieh de Bisschop op onderscheidene achtingwaardige mannen, die op
het Institunt Hageveld, te Velzen, zijne kweekelingen zijn
geweest, tot bewijs, dat dthir althans de domheid niet werd
voorgestaan, noch gevaar]ijke beginselen werden ingeprent.
Alles is zoodanig ontwikkeld, slat de Bisschop zijne zaak , to
oordeelen near zijne eigene redenen, volkomen zou gewonnen hebhen, indien niet het laatste hier aangekondigde
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werkje het een en ander tot wederlegging van den lof, aan
het Institunt Hagereld gegeven, had bijgebragt.
Immers uit een ander werkje : De Roomsch-Katholijke
.Berk in Oud- Nederland, gelijk zij is, zijn kon en moest•
Avast. hi) J. C. VAN KESTEREN 7 1833, wordt eene schets van
het onderwijs, ook op dat hooggeroemde Hageveld, getrokken , waaruit overtuigend blijkt, dat, zoo er al vermaarde
mannen van daar zijn uitgegaan, het meer is in weerwil dan
ten gevolge van het aldaar genoten onderrigt. Zelfs het
Seminarium to Warmond komt er ongunstig af. Ja, men
vindt er eene gansch niet malsche kritiek van de begaafdheden en wetensehappelijke kennis der Professoren J. M. c R EDEVILTF, een Nechelaar, en Baron VAN WUKERSLOOTH,
van Haarlem. Wat de redenen der opheffing van de kleine
Seminarian aangaat, beroept de Schrijver zich op het copielijk door hem medegedeelde Verslag van den Minister van
Binnenlandsehe Zaken (VAN GOBBELSCRROY) aan den Koning,
geplaatst in de Staatscourant van 5 Febr. 1829. De slOtsom
van alley, is bij ons, dat Prof. SIEGENFEEK in de hoofdzaak
gelijk heeft, en dat het Institnut te Velzen wel, vergelijkenderwijze, onder de bestc der kleine Semenaria kan behoord hebben, maar toch geenszins die voortreffelijkheid bezat, Welke de Bisschop van Luik , een man zoo bekend uit
zijne woelingen tijdens de Belgische Omwenteling, als voormalig Bestuurder van dat Institttut, er zoo gaarne aan wilde
toekennen.
nedevoering, door F. VAN TE!JTEM, Lid en Voorzitter der
plaatselijke Schoolcommissie, gehouden 11 Nov. 1840, in
de rergadering van de Utrechtsche Afdeeling der Haatschappij : tot Nut van 't Algemeen. Te Utrecht, bij C.
van der Post , Jr. 1840. In gr. 8vo. 41 bl. f : -60.
[let onderwerp, in deze helangrijke Redevoering behandeld, is in de laatste jaren in en buiten ons Vaderland ter
sprake gebragt met den ernst, dien het gewigt der zaak vordert ; nameiijk de middelen, om te voorzien in de allereerste opleiding van kinderen. Het valt niet te ontkennen, dat
voor het eigenlijke Schoolonderwijs in ons Vaderland, gedurende deze eeuw, veel, onbedenkelijk veel gedaan is. Do
Maatschappij tot Nut ran 't Algemeen heeft hierin oneindig
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veel goeds gesticht, bevorderd en uitgelokt. Het Staatsbestuur deed veel tot verbetering. En ofschoon wel niemand
ouzo Schoolinrigting volmaakt zal noemen, zoo bewijst toch
hare voortdurende nuttige werking , dat zij niet ten onregte
de bewondering van beroemde buitenlanders wegdroeg, en
het schreenwen om hetgeen men met den weidscben naam
van vrijheid van onderwijs gelieft te bestempelen grootstendeels een ijveren zonder verstand is. Wij hopen dan ook,
dat men het bestaande goede aan geene ijdele theorien zal
opofferen, maar in het bestaande die verbeteringen daarstellen, Welke door de ondervinding als wenschelijk zijn aanT
gewezen. Doch dit in het voorbijgaan.
De klagten, en dat regtmatige klagten, over het bij zoo
vele pogingen ten goede overgeblevene gebrekkige, ontstonden niet alleen daaruit, dat de gang van het onderwijs niet
overal naar wensch is, en de oude, mogelijk welwillende,
maar toch minder geschikte onderwijzers nog niet overal zijn
vervangen door bekwatne menschen van doelmatige opleiding ; maar zij ontstonden ook en vooral uit de verstandelijke en zedelijke gesteldheid der jeugd zelve, wanneer zij
tot het schoolonderwijs komt. Men been bemerkt, dat het
niet genoeg is, de scholen van geschikte onderwijzers te
voorzien, maar dat men er ook geschikte leerlingen in brengen inoet, en voorkomen, dat het eerste opbouwen in onderwijs niet behoeve gepaard te gaan met afbreken in de
opvoeding. Want hiermede moet de onderwijzer beginnen,
wanneer de zaden van onhandelbaarheid, wanorde, stijfhoofdigheid en andere kinderlijke verkeerdheden reeds Wier
de schooljaren welig zijn opgeschoten, ten gevolge eener
verkeerde huiselijke — of moet men zeggen in het gehee]
geene — opvoeding. .Y6Or zes, of ten vroegste vijf jaren,
mogen zij wijselijk op de eigenlijke scholen niet komen.
Maar wat nu met hen in teederder ouderdom? Hadden zij
.vt')r dien bepaalden tijd geen opzigt, goon bestuur, geene
Aan de moederlijke betrekking mag
biding nooclig?
ook die zorg wel altijd eerst en naast bevolen (worden).
niet in stoat, ... of zij missen
Vele moeders zijn daartoe
.de beltwaamiteid, ... of zij worden door andere bemoeijinOnze gewone
.gen en verpligtingen daarvan
kinderschooltjes?... Zij waren en zijn, zoover zij in eene
jarcnterlijle, menigtc nog bcstaan , slechter nog in hutine

REDEVOER1NG.

301

soort, dan in het genieen de vroegere scholen voor het
.lager wider wijs."
Er bestaat dus groote behoefte aan good ingerigte Bewaarscholen, van Welke men in Frankrijk, vooral, onder den
naam van Salles d'asyle , veel werk heeft gemaakt, en dat
met een allergelukkigst gevolg, zoodat jonge kinderen , die
anders onverzorgd en verwilderd zouden opgrooijen, nu in
deze inrigtingen verzorgd en opgepast worden niet alleen,
maar ook door gezonde spelen in ligchaamskracht geoefend,
aan orde en zedelijkheid gewend, en hun de eerste godsdienstige en zedelijke denkbeelden ingeclrukt worden. flierdoor wordt later verstandelijk, zedelijk en godsdienstig onderwijs voorbercid, cone verkecrde buiselijice opvoeding
voorgekomen, eene goede in de hand gewerkt, en alzoo de
grond gelegd voor hetgeen het groote doel van alle opvoeding is, de kinderen to vorrnen tot nuttige leden der rnaatschappij en zedelijk goede menschen. Met wijsheid heeft
men begrepen, het opzigt over doze inrigtingen aan vrouleen to moeten opdragen, als zijnde het zachter, teederder
gesIacht hiertoe, ook blijkens de ondervinding, het geschiktste.
Hoe wonderspreukig het scb:jne, het is nogtans waar, dat
die klassen, welke de grenzen daarstellen van het maatxchappelijke leven, de hoogste en de laagste standen, aan
deze inrigtingen moor behoefte hebben, dan de middelklasson der maatsehappij. De eersten hebben veelal de ongeInkkige gewoonte, bet opzigt over hunne kleinengeheel aan
dienstboden over to laten. Zij worden nu en clan eens, als
eene hooge gunst, in de tegenwoordigheid van Papa en
Mama gebragt, waar zij zich dan zoo stijf en kunstmatig
gedresseerd moeten vertoonen, dat hun doze gunst zeer onaangenaam en vervelend is, en zij niets Bever wenschen,
dan de parade met hun van buiten geleerd dienaartje en
dienaresje to rnogen eindigen, en teruggebragt to wocden
•aar de kinderkamer, waar, ach! soms de verstgaande on-.
achtzaamheid der praatzieke dienstboden, soms, hetgeen nog
erger is, het strooijen van de eerste zaden van leugen, bedrog, oneerlijkheid, wellustigheid, en wat niet al ! het kenmerk is van de opvoeding der teedere en voor alle indrukken
it no vatbare jengd. Wat moet de onderwijzer met zulke kinderen aanvangen? Wat de maatschappij er van verwachten ? De Hoer VAN TPA:TEM is op dit punt al to opperviak-
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kig. Waarsehijulijk heeft daaraan de kiesehheid deel, die
in het hoogaanzienlijke Utrecht (de stad, onlangs getuige
van con ergerlijk proees, waardoor vecl aan het licht gekomen is van hetgeen men eene fatsoenlijke opvoeding gelieft to noemen) niet veel zcilde zeggen. Wear echter is
het : .Binnenshuis in hunne vrije bewegingen beperkt, voor
Dde weldadige buitenlucht te zeer ontzien, door snoeperijen
.overladen, met gevlei in slaap gewiegd, aan geene vad.zigheid onttrokken, in toornigheid versehoond, tot leugentaal verwekt, met ijdelheid bevangen, brengen zij maar al
te dikwijls later op de school hebbelijkheden en verkeerd.heden mede."
In de laagste standen der maatschappij hebben de ouders
meestal geene gelegenheid tot het behoorlijk leiden en verzorgen hunner kinderen, omdat zij veelal buitenshuis moeten
zijn tot uitoefening: van hunnen arbeid en het verdienen van
het sobere dagloon. Zij kunnen daarvan evenmin een uur
missen, als een gedeelte van het loon afzonderen tot verzorging hunner kinderen. Het eene kind moot alzoo op het
andere passen, zoo good of kwaad dat kan, — zoo ze niet,
gedurende eenige uren , in de armoedige woning worden
opgesloten en geheel aan zichzelven overgelaten. Vandaar
zoo vele ligchaamsongemakken, breuken, kwalen, naishandelingen ! Men denke alleen eens aan de menigte van verbrande kinderen, waarvan de nieuwspapieren gedurig het
verhaal geven. Zoo verdekelijk dit voor de niet of kwalijk
bewaakte kleinen is, zoo nadeelig is het voor de een weinig
oudere broeders en zusters, die, nog to klein om aan den
arbeid deel te nemen, van het schoolonderwijs gebritik zouden kunnen maken, indien zij door de zoogenoemde zorg
your de kleinen niet aan de ouderlijke woning gebonden waren. Wij zwijgen nu nog van de onzedelijke opleiding, die
in deze klassen der maatschappij helaas ! al te veel plaats
heeft. Men bezoeke do achterbuurten onzer steden, of de
hutten der armoede op het platte land, en hoore de woeste
of ook wel vloekende taal uit monden, die nog naauwelijks
spreken kunnen. VVaarlijk, het is bij ons, wat men ook
hoore opgeven van besehaving en volksverliehting, in dit
opzigt nog nacht, stikdonkere nacht, en zoowel ten platten
lande, als in de meeste steden, ontbreekt bijkans alles aan
de opleiding der jengd voor de schooljaren. En zoo lang

REDEVOERING.

303

zal het gansche verbeterin deze behoefte niet voorzien
de onderwijs een halve maatregel wezen.
Maar hoc nu verbetering daargesteld ? De kosten znllen
wel weder het groote struikelblok wezen. Ja, het gaat in
ons gezegend Vaderland zocr; honderden worden niet zoo
gemakkelijk gevonden om te besteden, als duizenden om to
verkwisten. Zou echter bij goeden wil , of des noods bij
gedwongen omslag (ten platten lande zoo gemakkelijk uitvoerbaar) niet veel kunnen te weeg gebragt worden ? Te
weeg gebragt, al ware het buiten gezagvoerders, — de goeden niet te na gesproken — die niet zelden bitter ongeneigd
ijn, om de krachtige hand te slaan aan iets, waartoe wetten en instruetien hen niet onmiddellijk verpligten. Maar
bet uiterz van de ronde taal der waarheid /egt ongevoelig
eene donkere kleur op onze woorden. Dus, claudite!
Wij hebben eigenlijk nog niets gezegd van de voor ons
liggende Redevoering. En vat zouden wij er ook van behoeven te zeggen? Zij deelt de geschiedenis der oprigting
van groote Bewaarseholen in den jongsten tijd, bepaaldelijk
ter ontwikkeling en opleiding van kinderen in den leeftijd
van twee tot zes jaren, mede; zegt het een en ander van
den aard dier stichtingen; staaft het gezegde met eenige
aanteekeningen, en is in eenen onderhoudenden stip bewerkt en keurig net gedrukt.

Een ernstig troord, Haar aanleiding van hetgeen eene verandering in de Wet op het lager Onderwijs yon hunnen
opleveren. Door Candidus. Te Amsterdam, bij J. F.
Schleijer. 1840. In gr. 8vo. 16 bl. f : - 25.

P

e kundige en welmeenende opsteller van dit vlugschrift
ontwikkelt, ter wederlegging van het denkbeeld eener zoogenaamde vrijheid van onderwijs, hoofdzakelijk dezelfde
meeningen, aIs de Hoogleeraar HOFSTEDE DE GROOT onlangs
in het Illengelwerk van dit Tijdschrift heeft ontvouwd. Rec.
is het daarmede volmaakt eens, en meent met Candidus,
dat men, zonder daarom de bemoeijingen der Regering,
Haar aanleiding van het resultaat der overwegingen van de
in deze zaak benoemde en geraadpleegde Commissie, te willen vooruitloopen, niet te ernstig kan waarschuwen tegen
de twee, elkander op dit punt ontmoetende partijen, wier
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eigenlijk duel niet onduidelijk is, het toezigt over opvoeding en onderwijs aan het burgerlijke bestuur te onttrekken, ten einde het aan de Geestelijkheid, als zoodanig, in
handen te spelen.
Met dat al meent Rec. dat aan de kundige en welgezinde
Godsdienstleeraars te weinig invloed op het Sehoolonderwijs
gegeven is, niet uit hoofde hunner betrekking, maar omdat
zij op de plaatsjes, die Rec. bier onder de aandacht heeft,
doorgaans de eenige menschen zijn van wetenschappelijke
vorming. De Schoolopzieners kunnen onmogelijk dat gedurige toezigt op het onderwijs harden, hetwelk meestendeels
noodig is. En de burgerlijke besturen bestaan er doorgaans
uit menschen, aan wie bet toezigt over het onderwijs al zeer
slecht is toevertrouwd; terwijl eene, overigens loffelijke,
spaarzaarnheid met gemeentelijke fondsen den ellendigsten
invloed heeft op schoolgebouwen, onderwijs van armen,
prijsuitdeelingen, inkomsten der onderwijzers en dergelijke.
Plaatselijke Schoolcommissin behoorden overal to bestaan ; de
Godsdienstleeraars behoorden er, voor zoo verre zij, bij enkele uitzonderingen, er niet ongeschikt toe zijn, leden van
te wezen; terwijl de Schoolopzieners gemakkelijk kunnen
waken tegen mogelijk misbruik van dien invloed. Dit belangrijke punt mogt bij bet bestrijden van de magt der Geestelijkheid over het onderwijs wel wat meer worden in het
oog gehouden. En dit hopen wij, op grond van kennis aan
het op vele plaatsen bestaande, dat een naauwkeuriger, namelijk bestendiger toezigt ten platten lande, vooral in kleine
gemeenten in afgelegene provincien, daargesteld worde, dan
bet burgerlijke bestuur lean houden en van den Schoolopziener gevergd mag worden.

Reis in het zuidelijk gedeelte des Russischen Keizerrijks en
in de Krim, door llongarije, IVallachije en Moldavid ,
gedaan in 1837, door den Hoer A. DE DEMIDOFF ..Fn eenige
andere Geleerden, opgedragen aan Z. M. NICOLAAS
Xeizer alter Russen. Naar het Fransch. Met Platen.
II Deelen. Te Zaltbommel, bij J. Noman en Zoon. 1840.
In gr. 3vo. X en 720 M. f 7 - 80.

H et dee) van de Reis, Welker beschrijving wij thans aan
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to kondigen hebben, was, te onderzoeken, welke pondstoffen voor de Industrie in het op den titel genoemde gedeelte van het Russische Keizerrijk aanwezig zijn. Zulk een
onderzoek was tot nog toe in dit minder bekende jongere
gedeelte van Busland met de vereischte volledigheid en
naauwkeurigheid Diet in het werk gesteld. Tot het doen
van hetzelve had rich de Schrijver, vooral in Franhrijk ,
door ernstige . studien voorbereid, verbond aan zich eenige
geleerden, om hem op dezen togt to vergezellen, nam eenen
bekwamen opzigter en de noodige werkbazen tot bet doen
van ertsonderzoekingen en peilingen in zijne dienst , en verzocht en verkreeg de bescherming en medewerking van de
Russische regering. Nadat een gedeelte der aldus zamengestelde expeditie, behoorlijk toegerust, van Havre over zee
naar Basland gezonden was, verliet de Schrijver roll' met
zijne overige reisgenooten Parijs, en begaf zich van daar,
over Weenen en Bucharest, door Wallachije, Moldavie en
Besarabie, naar Odessa. Doze stad is van nu of voor de
reizigers hun punt van uitgang en terugkomst voor al de
togten, die zij in doze landstreken zullen ondernemen. Van
Odessa beg-even zij rich over zee met cene stoomboot naar
de zuidelijke kust van de Krim, bezoeken Sympheropol, Kaffa en het land der Donsche Kozaliken, en keerett
over Ekatherinoslaw naar Odessa terug. Zij woven vervolgens de wapenschouwing bij der gecoloniseerde troepen in
de nabijheid van IVosnesensk aan de Bug. Daarna bezoeken
zij nogmaals de Arim over Nikoluief, Eherson en Perecop,
en nernen cindelijk den terngtogt van Odessa naar Frank,rijk
nan, gedeeltelijk over land door Besarabie en Gallicie, over
Lemberg, Weetten, Neurenbury, Frankfort en Belgic. Len
ander gedeelte van het reisgezelschap vertrekt van Odessa,
over zee, langs Konstantinopel en Smyrna, naar Marseille.
Het/seen wij op het werk, zoo als het bier in onze taal
overgebragt is, aan te merken hebben, bestaat voornamelijk
daarin, dat wij in hetzelve de resultaten niet aantreffen van
het in 't werk gesteldc wetcnschappelijk onderzoek, maar
den lezer bier slechts bet verhaal of de beschrijving van den
togt wordt gegeven. Illoge hierdoor ons lezend publiek een
werk worden aangeboden, hctwelk een zeer aangenaam on•
derhoud verschaft, bet is toch zee minder helangrijk, dan
de titel zon doen verwaehten. Nogtans verdient het de aan.
dacht van onze landgenooten, ook zoo als het thins is, weV
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gens de merkwaardige berigten, die, aangaande de natuurlijke en maatschappelijke gesteldheid en thans nog levende
beroemde en voorname mannen in de door de reizigers bezochte landen, medegedeeld worden. Vooral zijn de geschiedkundige aanmerkingen over de Krim en over Odessa
niet zonder waarde, en wij zijn het met den Vertaler eons,
dat het ook bij ons to lande niet geheel onverschillig zijn
kan, met gewesten, voor welke eene zoo groote en reeds
zeer aanstaande toekomst openstaat, een weinig nader bekend to geraken. Om onze lezers eenigermate over deze te
verwachten toekomst te laten oordeelen, plaatsen wij pier
het volgende nit de Voorrede van den Schrijver: .Wie gevoelt zich in staat to bepalen, gedurende hoe vele mensehengeslachten, op deze onmetelijke vlakten, overheersehing, plundering en vernieling zich hebben afgewisseld,
tot op den dag, , waarop de groote Keizerin CATRARINA,
door haren vasten wit, in navolging van dien van PETER den
Grooten , stoutelijk de grenzen des Keizerrijks tot aan de
wateren der Zwarte Zee uitstrekte, welke zich verbaasd geroelden, van toen af aan, een vreedzaam Christenland te
bespoclen! Het genie, 't welk zich, tot hun geluk , van
deze gewesten meester maakte , had zijne grootsche plannen
aan hare doorluchtige opvolgers tot erfenis nagelaten; maar
nog vele jaren bleven dezelve onvoltooid, want de oorlog
had geheel Europa onder de wapenen geroepen, en zoo zeer
was de vrees,• welke over de ongelukkige landen heerschte,
dat zelfs de geringste voIksstammen het niet warn durfden,
zich op den vruchtbaren bodem neder to zetten, in de onzekerheid, waarin zij verkeerden, of hij wel voor henzelven
zoude vruchten dragen. Echter kwamen belangrijke scheppingen de nieuwe provincien geruststellen, en getuigen,
welken hoogen prijs Rusland aan zijne schoone veroveringen
hechtte. Toen begonnen zich de zuidelijke vlakten met kolonisten te bevolken, welke zich om eenen magtigen wal
van steden schaarden: IVicolaief, Kherson, Odessa, en later Kertch verrezen, deze laatstc geheel verjongd nit de
puinen van Penticapaeum, om nog eenmaal over de beide
zeeen en de nalatenschap van MITIIRIDATES to heerschen,
maar, terwijI zij vroeger magtig en voor een groot yolk geducht was, thans slechts een klein deel eens onmetelijken
rijks uitmakende. — Van dien oogenblik af aan waakte
eene scheppende hand over doze jonge kolonien, en terwijI
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Kicolnief hare talrijke schepen van stapel liet loopen, welke
eene vloot vormden, grooter dan nog ooit op deze zeeOn
gevaren had, opende Odessa hare vrijhaven, en lokte den
handel der Middellandsche Zee tot zich. Ditmaal waande
de verbaasde Bosphorus, tot de roemrijke tijden der Genuezen van Kaffa te zijn teruggekeerd; en ten gevolge van
dit bedrijvig , werkzaam verkeer, 't welk daar door de beschaving was tot stand gebragt, ontstond ook nog een nieuw
leven en eene welvaart, die door de onbegrijpelijke vruchtbaarheid des bodems en het steeds toenemende getal inwoners vermeerderd werd, welke laatste door de, aan een'
ieder, zonder onderscheid van afkomst of Godsdienst, op
dit gastvrij strand verleende bescherming , gelokt werden."
De titelvignetten en de platen zijn zeer geschikt, om eene
en andere der beschrevene bijzonderheden meer aanschouwelijk te maken. Wat de vertaling betreft, doet het ons
leed te moeten verklaren, dat dezelve veel te wenschen overig laat. De Vertaler schijnt geheel onbekend te zijn, wij
zullen niet eens zeggen met de oude talen, maar zelfs met
de in onze taal gebruikelijke benamingen, die tot de gesehiedenis en oude aardrijksk nude behooren. Wij vonden
PATROCLUS, IIER ()DOTES en Chersoneses, in plaats van P AT it o u s, HEROD 0 TUS en Chersonesus, en daarentegen
THRIDATUS en ULYSSES, in plaats van SETH RIDATES en
ULYSSES, en Panticapaeum voor Penticapaeum, Byzance
voor Byzantium ,.merninesse voor meminisse, voor het meervoud van het Latijnsche woord tumulus, een grafheuvel,
tumulu's en tumulus. Het Fiansche woord ravin, de nitgehoolde bedding of geul van eene beck of bergstroom (in
het Hoogduitsch wordt het ook dikwijls overgezet Hohlweg),
wordt telkens onvertaald gelaten, en voor hetzelve geschreven ravijn, ravijns en ravijnen. Voor sommitó, in den zin
van militair opperhoofd of veldheer, wordt geschreven sommiteit. Als spel- of drukfouten beschouwen wij pien voor
dien, heeft verhindert voor verhinderd, denzelve verheft
zieh. Tot een woord zamengevoegd vonden wij industrie steenkolen, waar de zin is: heeft aan de industrie steenkolen
geschonken.
Het is jammer, dat deze gebreken de vertaling ontsieren
van een werk, hetwelk overigens, wegens deszelfs rijken
inhoud en aangenaam onderhoudenden toon, zoo geschikt is
V2
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voor den beschaafden lezer, en als zoodanig aanbeveling
verdient.
Reize naar Malta en het zuidelijk gedeelte van Spanje
1830, door F ER DI NA ND , Vrijheer von A UGUSTIN. Uit het
Hoogduitsch. Te Alkmaar, bij H. J. van Vloten. 1839.
In gr. 8vo. VIII en. 198 bl. f 2 - 40.
De Schrijver vertuok met eene Oostenrijksche korvet uit
Triost. Men was genoodzaakt, tot herstelling van sehade,
welke het schip in eenen storm beloopen had, te la Valetta,
op Malta, in te /oopen. Hierdoor bekwam de reiziger gelegenheid, om op dit beroemde eiland het een en ander
merkwaardigs te bezigtigen, en aanleiding, om over de lotgevallen van Malta datgene mede te deelen, wat aan bet door
hem geziene en beschrevene belang kon bijzetten. Van Malta
vertrekt men naar Algesiras in Spanje, welks omstreken,
en vooral het belangrijke Gibraltar, door den Schrijver bezocht en, voor zoo veel bet korte vertoef dit mogelijk maakte, besehreven warden. Van Malaga, werwaarts men vervolgens zich begaf, deed de reiziger eenen nitstap naar Granada. Deze oude Moorsche koningsstad levert veel stof op,
zoo wel tot geschiedkundige uitweidingen, als tot beschrijving van het aldaar in oogenschouw genomene, waaronddr
vooral Alhambra den eersten rang bekleedt. De Schrijver
eindigt zijn verhaal met het berigt der voortzetting van zijne
reis van Malaga naar Tanger in Marokko. Pit afgebroken
slot laat bet eenigermate in het onzekere, of doze reisbeschrijving in het oorspronkelijke een eerste stuk is, dan of
de Schrijver hiermede zijn werk beslnit. Hoe dit zij, de
Heer v 011 AUGUSTIN is een reiziger, toegerust met de vereischte kundigheden, om met nut te reizen, en bet talent
bezittende, om op eene aangename wijze te verhalen.
Niet zoo zeer om te berispen, als om te toonen, dat wij
met eenige opmerkzaamheid de, anders goed geslaagde, vertaling hebben gelezen , maken wij opmerkzaam op enkele
feilen, zoo als cactus apuntia voor opuntia, leander voor
oleander, fangando voor fandango, en telkens tertulla year
tertulia. Eene fraaije afbeelding van Alhambra, die als
vignet den Lite/ versiert, is geschikt, om bet verlangen op
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te wekken naar de inzage van het werk zelf, hetwelk wij
vertrouwen, dat den lezer niet onvoldaan zal laten.

De Illinderbroeder, of het Kasteel Vredenburg, oorspronkelijk, Verhaal uit den tachtigjarigen strijd met Spanje.
II Deelen. Te Dordrecht, bij F. Boekee. 1840. In gr.
8vo. 813 bl. f 7 - 40.
flat de Schrijver nagedacht heeft over de eigenschappen, die een Geschiedkundige Roman behoort te bezitten,
blijkt uit de Voorrede. Wensehelijk echter ware het, dat
hij dit nadenken langer had voortgezet, om daardoor, , eer
hij dit geschrift uitgaf,, met meerdere juistheid te kunnen oordeelen, of hetzelve de uitgave waardig was. Het
is voorzeker geene ligte taak egroote mannen en vrouwen , wier namen als flonkerende sterren aan den hernel glinsteren, sprekende en handelende voor te stellen;"
op zulk eene xvijze , dat wij hunne grootheid van ziel zien
ontvouwen, hunne geheimste gedachten en gemoedsaandoeningen ontsluijeren." De Schrijver bekent, dat hij zich
aan die taak niet heeft durven wagon, en llgepoogd heeft,
om de gevaarlijke klip , waarop zelfs Schrijvers, in wier
sChaduw hij niet wil wagon zich to plaatsen, somtijds stranden , te vermijden, door geene groote geschiedkundige personaadjen tot zijne eerste karakters te kiezen." Maar daardoor mist het verhaal, onchoon de Schrijver waaraehtige
gebeurtenissen in het geheugen heeft willen verlevendigen ,
die voorstelling van belangrijkc personen, welke hij als een
vereisehte van den Geschiedkundigen Roman had -opgegeven_
Wat het verhaal als Roman betreft, is de Schrijver een
andere ALEX ANDER , in het losmaken of liever in het doorhakken van knoopen. Om Don PEDRO. D ' A VI L A met de Protestantsche MARIA VAN RAVENRURG te kunnen vereenigen,
verandert hij den Spanjaard in eenen Nederlander, die,
daar hij als Spanjaard good Roomschgezind is, zoo spoedig
hij ontdekt, dat hij cen geboren Nederlander is, gemakkelijk Protestantsch wordt. Moet het verhaal de Protestantsehe Godsdienit aanprijzen in tegenoverstelling met de Roomsche, dan treft het geen doel; want het bewijst niets,
dat den lezer in den Minderbroeder een monnik wordt af-
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geschilderd, die door zijne boosheid den Duivel zelven
schaamd maakt. Het is immers even gemakkelijk, dezelfde
ondeugden eenen Protestant, zelfs van eerwaardigen stand,
toe te dichten. Zulke karikatnurschilderingen verbitteren
wel, maar overtuigen of bewijzen niet. Ook zijn vele gedeelten van het verhaal te langdradig, om onderhoudend te
zijn. Wij zouden dus iets beters van den Auteur onder de
oogen moeten hebben, eer wij hem durven aanraden, om
op het ingeslagen spoor andermaal zijne krachten te beproeven.

De Wereld en het Menschelijk Leven. ; in Verhalen. Naar
het Deensch, floogduitsch en. Engelsek. Bijeenverzameld
door E. R. S. Te Deventer, bij A. ter Gunne. in gr.
8vo. 309 bl. f 3-10.

D e onder dezen titel aan ons lezend publiek aangeboden
bundel bevat drie Verhalen, in oorsprong geheel van elkander versehillende. Het eerste heet: broom en Wezenlijkheid, naar het Deensch. In hetzelve meent Julius, een
jongeling van aanzienlijken huize, zijn geluk gevonden te
hebben in de verbindtenis met een ligtzinnig meisje van
minderen stand. Voor die verbindtenis versmaadt hij de
voor hem door zijnen ooin en weldoener bestemde beminnelijke Laura, verlaat zelfs zijne bloedverwanten, om geheel
met en voor zijne beminde Lize te Leven: Spoedig echter
ondervindt hij het onaangename van zulk eene betrekking
met eene onbesehaafde vronw, bij Welke hij aanvankelijk ,
door hare sehoonheid verblind, hare gemeene en loge gevoelens niet had opgemerkt. Nog onverdragelijker wordt
zijn toestand, nadat hij de door hem versmade Laura leert
kennen, als eene jonkvrouw, wier sehoonheid gepaard gaat
met een edel hart en versierd wordt door alwat opvoeding
en beschaving daartoe kan bijdragen. Nu ontdekt Julius,
dat zijne zoogenaamde liefde voor Lize niets enders dan
zinnelijke drift was geweest. De ware liefde leert hij eerst
kennen en gevoelen in den omgang met Laura. Daar hij
intusschen met Lize niet gehuwd is, wordt de zaak, zoo
als men dat doorgaans noemt, nog ten beste geschikt. Lize
sterft aan de tering, en Laura, thans de echtgenoote van
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Julius, ontfermt zich over hare achtergelatene kinderen.
Kortom, alles loopt af, zoo als het voor eenen Romansehrijver gemakkelijk is het te doen afloopen. Wij willen ook
niet zeggen, dat de zedelijke strekking van het Verhaal
kwaad is, indien de lezer maar onder het oog houdt, dat
in de wezenlijke wereld zulke Brandmahlen im Gewissen,
zoo als de goede STILLING de gevolgen van dergelijke zonden der jeugd noemt, zich niet zoo gemakkelijk laten uitwisschen. — Het tweede Verhaal, Graaf Kallendorf genaamd, naar het Hoogduitsch, kan eenigermate verstrekken
tot bevestiging van de daar zoo even gemaakte aanmerking.
De held des verhaals laat zich vangen in de strikken van
cene bekoorlijke, maar tevens zeer gevaarlijke vrouw. De
ondervinding van hare valschheid en ontrouw doet hem
alle geloof aan vronwelbke deugd verliezen. Mogt hij ook
naderhand het wagen, om een vrouwelijk hart te vertrouwen, en zelfs de echtgenoot te worden der onschuldige en
hem als echtgenoote getrouwe Cecilia, het wantrouwen, de
rampzalige vrucht van zijn vroeger verkeer met de genoemde boeleerster,, had zulke diepe wortelen geschoten in zijn
hart, dat hij eenen geruimen tijd zonder grond zijne voortreffelijke gemalin van ontrouw verdacht hield. Niet, dan
na eene langdurige zelfkwelling , werd hij van hare onschuld overtuigd en verlost van zijne zielsziekte. — Het
derde hier geleverde Verhaal is van Engelschen oorsprong,
en heeft tot opschrift : lie onschuldig veroordeelde, eene
geschiedenis uit het lijfstraffelijk refit. De Napolitaansche
Graaf Enrico di Zampieri wordt op de beschuldiging, dat
hij, op de jagt zijnde, zijnen medeminnaar door een geweerschot om het leven gebragt heeft, ter dood veroordeeld. Zijn vader , om zijn aanzienlijk geslacht de schande
te doen ontgaan, dat een van deszelfs leden op het schavot
komt, beweep,1 zijnen won tot het innemen van vergift.
Intusschen wordt de ware moordenaar ontdekt en Graaf
Enrico vrij gesproken , maar helaas te laat, om de werking
van het ingenomen vergift voor te komen. De vader klaagt
zich nu zelf aan , als de moordenaar van zijnen won, wordt
tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld, en sterft krankzinnig. Voor het liffstraffelijhe refit meenen wij, dat dit
Verhaal niets, der vermelding waardig , in zich behelst.
Voor de illusie is het to onwaarschijnlijk. Wanneer wij
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echter dit laatste kortere Verhaal aanmerken als eene toegift tot bladvulling, dan heeft de Vertaler aan onze Iandgenooten eene aangename en nuttige bijdrage geleverd tot
onderhoudende lektuur. Ook is, naar het ons voorgekomen
is, het vertaalde in eenen zuiveren stijI en taal overgebragt.
Indien het echter mode wordt, om Deensche Romans to vertalen, zullen wij voor gebrekkig vertaalde bewoordingen of
spreekwijzen uit het Deensch nog eene kunstbenaming moeten uitvinden, gelijk aan Gallicisme, Germanisnze en dergel. meer, dewijl wij Raters, als tweedonker (twilight in het
Engelsch, schemeravond) dat al een erg Anglicisme is, niet
maar zoo onopgemerkt, zoo ze ons in eene vertaling uit bet
Deensch voorkwamen, eene plaats in onze taal zouden kunnen geven.
De Athe'ist. Een oorspronkelijhe Roman, door I. DE VRIES.
Te Amsterdam, hij .1. M. E. Meijer. 1840. In gr. 8vo.
VIII en 212 bl. f 2-10.
,,Daarenboven," voegde er een ander bij, .moet eon work,
dat zulk een titel draagt, belangrijk wezen." Zoo hooren
wij in de inleiding een van des Schrijvers vrienden spreken.
Anderen twijfelen er aan, of hij wel voor zulk eene taak
berekend is. Doch als hij zijn verhaal heeft voorgelezen,
dan roepen zij alien het bravo ! uit. Nu, dat laatste laat
zich gemakkelijk in eene inleiding ter nederschrijven; maar
Rec. twijfelt, of de vrienden van den Hoer DE VRIES, zoo
zij althans knappe mensehen zijn en onpartijdig han gevoelen
durven zeggen, inderdaad en in ernst, na het lezen van
dezen Roman, zulk een goedkeurend bravo! zouden hebben
doen hooren. De titel belooft veel, en de uitvoering is jammerlijk. Indien men niet beter en seherper en krachtiger
teekenen kan, kieze men toch geen onderwerp als een atheist! De intrigue dateert uit den slechtsten tijd van LA FONT AIRE' S Romans, teen de niceste heldinnen gevallene meisjes
waren en trouwen moesten om hare eer to redden. Zoo
gaat bet hier ook , en dat zijn dan nog voorbeelden van alle
dengden! 't Is een alledaagsch, onbeduidend, onbelangrijk
verhaal, dat zich ook door den vorm niet aanbeveeit. Leen(lea is in de verte eerie mislukte kopij van w ALTER SCOTT'S
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Caleb ; de overste ran 1Vaardenburg een onbeschaafde lomperd, die in Been fatsoenlijk gezelschap te huis hoort. Met
een woord, het boek is beneden bet middelmatige.
Be Sehrijver gaat niet vooruit, het natuurlijke gevolg van
de zucht, om veclschrijver te zijn. Hij late nu vooreerst
zijne pen wat rusten!

Een Verhaal, door Mr. J. J. D. NEPVEU.
Te 's Grarenhage, hij K. Fuhri. 1840. In gr. 8vo. 299
bl. f 2-90.

BERTHA COPPIER.

O

fschoon Rec. in bet algemeen de goedkenring betuigt,
waarinede hij het op den titel van dit werkje genoemde
verhaal heeft gelezen, komt het hem echter minder gepast
voor, het aan eene opzettelijlce beoordeeling to onderwerpen, daar het niet ten eersten male in het licht verschijnt,
maar in den Gids, (1839. No. 4-7) blijkens bet Voorberigt, is geplaatst geweest.
De Sehrijver heeft bij dezen berdruk, naar den bij buitenlandsche Homansehrijvers vrij algemeen heerschenden
Smack, nog een ander verhaal van hem, op den titel niet
genoemd, LAMORAAL VAN EC,MoND gebeeten, slit het Jaarboekje Aurora van 1840, laten voegen, beide doende verzeld gaan van eenige -aanteekeningen, meest naar aanlciding
van aanmerkingen, die men hem genmakt hecft.
Aan de lezers van genoemd Maancl- en Jaarsehrift is dus
de inhoud van dit netgedrukte boelcje reeds bekend. Ten
behoeve van andcren kondigen wij deze vruchten der a verpoozing van ernstiger geschiedknndige studitin" met een
woord aan, den Schrijver alles goeds toewenschende in zijne
letterkundige loopbaan, die hij, mogen wij dat bescheidenlijk zeggen, min gelukkig met het herhaaldelijk aanbieden
derzelfde stukken opent.

Czaar Peter de Groote to Amsterdam, benevens vier andere Verhalen ; leerrijk en aangenaam onderhoud voor de
Jeugd. Te Amsterdam, hij J. de Boer. In kl. 8vo. 92
hl. f :- 75.
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Vader en Moeder Stroorndal en hunne kinderen; door
T. VAN SP ALL. Te Schoonhoven, bij S. E. van Nooten.
1840. In kl. 8roo. 74 bl. f : - 90.
Gedenkschriften eener Pop. Vrij gevolyd naar het Fransch
van LOUISE D' ADLNAY. Te Groningen, bij W. van Boekeren. In kl. 8vo. 120 bl. f : - 90.

D

eze drie kinderboekjes behoeven wij slechts kortelijk aan
te melden. Allen hebben plaatjes ; No. 2 zeer fraai gekleurde. N°. 3 is voor kleine, No. 1 voor wat grootere
kinderen bestemd. De titel van Gedenkschriften (het Fransche Mémoires) is voor de Hove kleinen welligt wat al te
deftig. In No. 2 vergat de Eerw. Schrijver, dat hij voor
kinderen schreef, op bladz: 20, sprekende van .het kindje,
dat uwe dierbare moeder onder het hart gedragen heeft."
Nen kan niet te omzigtig zijn in het uitlokken van vragen,
waarop men het antwoord moet schuldig blijven. Onze
jeugd worth reeds overvloedig vroeg wijs.

Antikritiek.
]Viet om eene hatelijke Antikritiek to schrijven, maar om
mijne eigene zaak , en die van de bekwame Schrijfster, wier
werk , Murat, ik in onze taal overbragt, tegen eene verkeerde opvatting te verdedigen, neem ik de pen op. Recensent begint (*) met mij te verwijten, dat ik menigmalen
het woord Heeren en Mijnheer gebruikt heb, daar bet Burger of Citoyen had moeten wezen. Hier treft ook het verwijt de Auteur, want nergens heb ik Heer gesehreven , waar
zij mij niet voorging met Herr; maar, wel ver van zuiks
aan AMALIA sca o PP E als eene fell of onachtzaamheid toe te
rekenen, erken ik daarin harm welgepasten geest van onderscheiding, dewijl zij het gebrandmerkte woord nooit in
den mond legt, dan aan personen, die het, te midden der
Omwenteling, in hunne omstandigheden ook alligt gebruikt
zouden hebben. Bij voorbeeld, niet op Id. 49 (want daar
staat het geheel niet) maar reeds op 9 en 10 wordt het
(*) Zie Vaderl. Letteroef. voor Maart 1841.
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gebruikt door Melanie, die, volgens bl. 94, van alles, :cat
in Parijs orngirig , weinig of niets to moeten kwam, en met
verbazing vernam , welke de toestand van haar vaderland
was. Voorts op bl. 14 door dezelve, sprekende tegen den
Doctor , dien zij zeker van ouds gewoon was Mijnheer Dufour te noemen ; op bl. 15, 16 en 17 nogmaals door haar,
het woord rigtende tot haren bevrijder, den Markies de Mariany, , en zoo op meer andere plaatsen. Op 41 is het
Etienne (een fatsoenlijk man, die zijne ouders onder de
guillottine had zien sneven en geen vriend van de Revolutie
was) die, tegen Melanie sprekende, den Doctor Mijnheer
noemt, en op bl. 20 geeft deze aan den Markies denzelfden
titel. Dit weinige onder veel dergelijke voorbeelden. Op
hi. 24 is het de Schrijfster zelve, die (geene reden hebbende
om van Citoyens te praten) Dufour tweemaal Herr noemt.
Op bl. 57 is het de geweten Markies, nu spion Bonnet, die,
de twee vrienden willencle redden, Adam Lux (den Duitscher) Mijnheer betitelt, en Lux, die hem even zoo noemt.
Bonnet, op bl. 100, noemt Marigny (die hij wel begreep,
dat op zijn Citoyen niet gesteld zou wezen) Mijnheer, en
op 106 zelfs Markies, ook volgens scn OP PE. Verder doet
zij, op 120, den hospes uit de herberg ihr _Herren ! zeggen
tegen zijne gemeene gasten, naar mijne gissing omdat het
woord Messieurs , voor en na de Revolutie , in den mond
der Franschen als bestorven was, en het ook in 1793 wel
geweest zal zijn. Op 149 gebruikt de boerin, tegen Bonnet
en Marigny sprekende, onversehillig het Citoyens en mijne
Heeren : het is hier een onkundig mensch, tegen deftige
lieden uit de stad sprekende. Op 172 heb ik Taubchen
met Juffertje vertaald, omdat het spottenderwijze gemeend
is. Op 219 en 220 is het de min, die haren ouden Meer
nog Heer noemt. Met deze aanhalingen meen ik de Schrijfster en mijzelve genoegzaam geregtvaardigd te hebben, ten
opzigte van dit artikel.
De verdere berispingen van Rec. betreffen mij alleen. Gelijk ik het Heller van de Schrijfster op bl. 45 met penning
meende te moeten vertalen, dacht ik voor haar einen Sous
ons cent te mogen gebruiken. Had ik in een Hollandsch
bock denier en sol moeten sehrijven, men houde mij mijne
dwaling ten beste.
Over het gebruiken van alleen voor maar zou ik zeer lang
kunnen uitweiden, omdat het eerste woord meermalen in
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mijne vcrtaling, voorkomt; doch ik wil kort zijn, en niet
anders zeggen, dan dat ik, al de bladzijden naziende, altijd
alleen voor soul, seulement, uniqucment, kommt er nur,
nur dent .LIanne geben, — konne durch nichts erschattert
werden, als darch, — keine andere als, ein himmlisches
Leicheln aber, gebruikt heb. Had ik meer slechts, niet anders dan of iets dergelijks moeten gebruilten? Het doet mij
Iced van in Germanismen, zoo als ook (heb ik nu geleerd)
Allerdings, en Gallicismen als ktram te hooren, niettegenstaande mijn afkeer van die soort van fouten, vervallen
te zijn.
Het woord pinkers (zoo als ik de oogharen in het gemeene
leven dikwijls heb hooren noemen) heb ik gewaagd voor
Wimpern te gebruiken, omdat ik het welluidender vond,
dan het in de Woordenboeken algemeen opgegevene; maar
hoe lion Rec. denken, dat ik wenkbraauwen bedoelde ? die
onizoomen loch de oogen niet.
Het overige zijn feilen, of door mijzelve, of door den
Corrector over het hoof(' gezien. — En hiermede neem
ik eon vriendelijk afscheid van den , mij onbekenden, Reeensen t.
Amsterdam, illaart 1841.

m. J. DE R.

Repliek van den Recensent.
Op bovenstaande Antikritiek wordt door den Recensent,
wien zij betreft, enkel geantwoord, dat hij het voegzame
van het woord: Mijuheer! in den mond van sommige, in
den Roman voorkomende personcn gaarne toestaat, mits
hem wederkeerig toegestaan words, dat die »bestorvenheid
in den mond der Franschen" cone zeer onbeduidende goedmaking is van eene fout, die aan de anders belwaineSchrijfster is onlsnapt, en omtrent welke Rec. hair niet zoo breed
zou hebben verdedigd.
Voorts worden do gemaakte aanmertingen voor een groot
gedeelte toegestaan. De Vertaler (of, indien wij bier, gelijk half vermoeden, met cone bekwame, hoogst gunstig
bekende vaderlandsche Schrijfster to doen hebben, Vertaalster) gelieve in het vervolg to bedenken, dat op het kleine
te letten ook tot de pligten des Overzetters behoort.

BOEK BES CHOU WI NG.
Verhandelingen, rahende de natuurlijke en geopenbaarde
Godsdienst , uitgegeven door TEYLER ' S Godgeleerd Genootschap. XXXIIIste Deel. Ook onder den titel:
Verhandeling over de Kerkehyke Overlevering, door
J. STU F F K EN , Theol. Doctor, Predikant te Haaften.
Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1840.. In 4to. X
en 470 N. f 5 - :

O

nder de geleerdc of andero Genootschappen onzes Vaderlands, die van tijd tot tijd prijsvragen uitschrijven, behoort voorzckcr eene aanzienlijke plaats aan TE Y L ER ' S Genootschap in zijne beide afdeelingen , zoo wel wegens de
wel niet vele, maar ook alledaagsche noch afgesletene ,
maar nitgezochte, weinig opzettelijk bchandeldc en nogtans belangrijke onderwerpen , die hetzclve doorgaans opgeeft , als wegens de insgclijks wel niet vele , maar nogtans zoo wel bewerkte en in hare soort zoo voortreffelijke
Verhandelingen , die het der bckrooning waardig keurt;
zoodat het te bejammereia is, dat dezelve dikwijls zoo wei,
nig buiten de grenzen van ons Vaderland bekend worden. — In deze beide opzigten deelt de Verhandeling,
die voor ons ligt , in zulk eene vercerende onderscheiding.
De opgegevene prijsvraag Was: » \Vat heeft men onder de
» zoogenaamdc Kerkelijkc Overlevering (91-ccpcaost; , traditio,)
» te verstaan? waartce en hoe ver strekt dczelve zich uit?
» welke is de oorspronkelijke onderlinge betrekking tussehen
»Bijbel en Overlevering , als kenbronnen beschouwd der
Christclijkc Openbaring ? fangs welken weg is het leer-,
» begrip der Roomschkatholijke Kerk nopens de Overleve»ring gevormd, ontwikkeld en vastgesteld ? welke voor» of nadeelen zijn hieruit voor het Christendom voortge» vloeid? en Welk gezag of nut kan nu nog aan het getui» genis der Overlevering worden toegekend?" en icder, die
BOEKEFSCH. 1841. No. 8.
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der zake kundig is , zal dezelve zonder twijfel als gewigtig
en voor de kerkelijke gesteldheid onzcs tijds zeer gepast
aanzien. Hierop nu is met van onze Hoogescholen ,
Met nit onze groote steden, maar uit het Geldersche dorp
Haaften, door deszelfs Predikant, Dr. STUFFKEN, zoo
geantwoord , dat Referent , na doze Verhandeling met groot
genoegen gelezen to hebben , het goedkeurend en bekroonend oordeel zeer gaarne wil onderschrijvcn, volgens welk
aan dezelve .door Directeuren van TEYLER ' S Stichting en
Leden van het Godgeleerd Genootsehap de gouden eerprijs
toegewezen is. Hij ial van den inhoud , zoo veel de aard
van dit algemeene Tijdschrift gedoogt, een kort verslag
geven.
De inleiding stelt de belangrijkheid des onderwerps voor,
uit aanmerking vooral , dat heizelve een hoofdversehil
raakt tusschen de Roomschkatholieken en de Protestanten ,
en thans in het bijzonder , omdat hiertoe betrekkelijk is
een work van den nu reeds overleden Dr. J. A. raiinLER,
Hoogleeraar bij de Katholicke Faculteit der Hoogeschool,
eerst to Tubingen, naderhand to Munchen, getiteld: Syrnbolik, oder darstellung der doginatischen gegensatze der
Katholiken and Protestanten, nach ihren Offentlichen hekenntnisschriften , en het daardoor veroorzaakte schrijven
en tegenschrijven , op welk een en ander STUFFIKEN,
vooral in het tweede deel zijner Verhandeling, aanmerking
neemt. — Volgens de prijsvraag verdeelt hij de behandehug van zijn onderwerp in een historisch onderzoek , waartoe de vijf eerste leden der vraag behooren, en een critisch., waartoc het laatste lid geleidt , en waardoor het
eerste deel natiturlijk veel meer rMmte beslaat dan het laatste, dat door het to voren behandelde bekort wordt. Het
eerste punt der vraag wordt bl. 12-17 in het algemeen
beantwoord ; het meer bijzondere daarvan bij elk afzonderlijk deel der geschiedenis aangewezen: met de eerste afdeeling van het eerste deel, bl. 19, begint (ins eigenlijk
de behandeling van het derde punt , dat ter beantwoording
opgegeven was.
Om dan de oorspronkelijke onderlinge betrckking tus-
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schen Overlevering en Ii. Schrift, heschouwd als kenbronnen der Christelijke Openbaring , to doen kennen , beschouwt de Schrijver eerst de betrekking der prediking van
JEZU s tot de Schriften des Ouden Testaments; daarna zeer
in het breede (Ref. had haast gezegd, wat al to breedvoerig) de voortzetting der prediking van JE z us door de Apestelen , naar inhoud , daarvoor aangevoerde bewijzen, en
hun toegekcnd gezag, alsmede de betrekking hunner schriften tot hunne mondelinge prediking; — waarop hij onderzoekt , hoe men over die kenbronnen der Christelijke Openbaring en dcrzelver onderlinge betrekking dacht in het
tijdperk , het naast op dat der Apostelen volgende. Uit
dit eon en ander trekt hij eindelijk , bI. 140-143, een
belangrijk resuliaat zamen. — Eene enkele kleine opmerking moge hier plaats vinden. Ofschoon STUFFKEN in
dit hetoog over 't geheel to regt beweert , dat de Apostelen.
zich niet op het geven van schriftelijk , maar op het modedeelen van mondelijk onderwijs hebben toegelegd; dat ook
hunne brieven geen leer-, maar gelegenheidsschriften waren ; en hij het zelfs als zeker stelt , (wat evenwel nog zou
kunnen bctwijfeld worden) dat de meesten hunner nicts
geschreven hebben; zoo blijkt het echter,, meent Ref. , uit
de voorhanden zijnde geschiedboeken van twee Apostelen
en twee hunner rnedehelpers, en zelfs van ter zijde nit
hunne overgeblevene brieven dat zij jets duurzaam schriftelijks voor hunnen tijdgenooten noodig aehttcn : en al hebben zij er niet aan gedacht , om eenen Christelijken Canon
nevens den Joodschen to maken, of om een Christelijk
systema dogmatico-morale to schrijven, zou hun het denkbeeld toch wel zoo vreemd geweest zijn , dat het Evangelic, ook in volgende tijden, zoo wel door schrift, als
door mondeling leeren , zou voortgeplant worden? zouden
zij ook wel die voor alle tijden duurzame genoegzaamhcid
en op alle deelen toepasselijke onfcilbaarheid aan de Schriftert des Ouden Vcrbonds toegeschreven hebben, welke
STUFFKEN schijnt to meener dat zij daarin vonden, en
wavrdoor hun bet cigen schrijven minder noodzakelijk voor\V 2
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Doch over dit en meer verbicdt ons de ruimte
kwam?
bier uit to weiden.
Met de tweede afdceling begint nu do »geschiedenis van
■) het leerbegrip nopens de Kerkelijke Overlevering." Doze
is wederom in twee onderafdeelingen gesplitst, waarvan de
eerste de » vorming, entwikkeling en vaststelling van het
»leerbegrip der Roomschkatholijke Kerk nopens de Over»levering" voorstelt, 1". in de laatste he'll der tweede
Ecuw , 2°. van het begin der derde Ecuw tot den tijd van
bet derde algemeene Concilie, (431) 3 0 . van daar tot de
vaststelling van dat gezag op het Concilie van Trente. Aan
het cinde van elk hoofdstuk trekt de Schrijvcr wederom
een belangrijk en duidelijk voorgesteld resultaat uit het
vcrhandelde zamen, om to doen zien , waartoe en hoe
verre zich de Overlevering in het beschouwde tijdvak nitstrekt , hoe derzclver gezag trapswijze voortgegaan is; en
hij wijst, bijzonder in het derde tijdvak, het steeds klimmen van dat gezag to regt slechts uit enkele hoofdpunten
der leer aan, als waaruit dus de geheele gecst des tijds
blijken kan. — De tweede onderafdecling vermeldt nu de
gevolgen , dat dit aan de Overlevering toegekende gezag
voor het Christendom gohad heeft; vooreerst de voordeelen , namelijk » in den vroegsten tijd; in den strijd met de
»Gnostiken; ten opzigte der bewaring van de echte Apos» tolische Schriften; der uitbreiding des Christendoms ; der
»belijdenis en van het Ieven der Christenen"; en ten andere de nadeden , to weten » belemmering der vrije ont» wikkeling van den geest , hindernis tegen de vordering in
»de kennis der Christelijke waarheid , en tegen de beoe»fening der Christelijke deugd."
In het tweede en, gelijk natuurlijk is, veel kortere deel
wordt nu, in de eerste afdeeling , onderzoek gedaan » naar
»de gronden van het leerbegrip der Roomschkatholijke
»Kerk nopens de Overlevering ," en aangetoond , dat »de
»Overievering der Roomschkatholijke Kerk noch eerie ze» kere, noch eene onontbeerlijke kenbron der Christelijke
» Openbaring" is; en de bewijzen, door dezelve daarvoor
bijgebragt, bijzonder uit het bovengemelde work van
n-
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L E R ontleend, worden op goede gronden wederlegd. —
in de tweede afdeeling , eindelijk , wordt onderzocht ,
»hoedanig gezag of nut aan het getuigenis der Overlevering
»kan worden tocgekend," en nit dit alles het algemeene
besluit der Verhandeling opgemaakt.
Ref. hoopt , dat dit korte verslag genoegzaam zal zijn ,
om den inhoud en de waarde van dat geschrift eons vaderlandschen Geleerden, zoo veel de strekking van dit Tijdschrift gedoogt , to doen kennen. — Er zijn wel ettelijke
bijzonderheden, waar hij zich met des Schrijvers wijze van
beschouwing Diet geheel kan vereenigen , gelijk TEYLER'S
Beoordeelaars dit ook van hunne zijde met bescheidenheid
to kennen geven; maar hij moot cone breedere beoordecling, vooral wanneer het niet onmiddeilijk de hoofdzaak
raakt, aan opzettelijke Godgeleerde Tijdschriften overlaten. — Hij zou ook wel wenschen, dat bij alien lof van
geleidelijke orde en grondige bchandeling, die den Schrijver van dat work toekomt , ook doorgaans cene minder
omslagtige manicr van dezelve hcerschen mogt ; doch dit
is nu een nuttelooze wensch,want litera scripta manes. —
Voor het ovcrige verblijdt hij zich met de Bestuurders van
TEYLE R ' S Genootschap , die in hunne Voorrede verklaren ,
dat hun wensch boven verwachting vervuld is; en hij vereenigt zich gaarne met hunnc daarop volgende uitspraak
»Dit stuk draagt zoo vele blijken van naauwkeurig en on»partijdig onderzoek , van fijne oordeelkunde, van bele» zenheid in de schriften der Kerkvadcrs, van bekendheid
»nict alleen met de Schrijvers, die de Kerkelijke Geschic»denis of een gedeelte van dezelve behandeld hebben ,
»maar ook met hetgoon in den laatstverloopen tijd , met
»name in Duitschland, door Boomschen en Onroomschen,
» over het onderwcrp, dat bier bchandeld wordt, is in
»het licht gegeven; het prijst zich daarenboven door ge» zoncle uitlegkuncle en eene verlichte godsdienstige denk» wijze zoo zeer aan, dat het geacht moot worden den
» Schrijver de grootste eer aan to doen, en van zijn stand» punt eon volledig antwoord op de vraag to bevatten."
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C. 11. VAN HERWERDEN

Hot aandenhen van HENDRIK VAN ZUTPHEN onder zijne
Landgenooten vernieuwd door c. u. VAN HERWERDEN,
c. H. z., Theot Doct. en Predikant te Groningen. Te
Groningen, bij J. Oomkens. 1840. In gr. 8vo. 203
bL f 2 :

J

nder de mannen, die zich door het voorbereiden der
gezegende Kerkhervorming cone billijke aanspraak hebben
verworven op de erkentenis der nakomelingschap , staat
HENDRIK VAN ZUTPHEN Op Celle eervolle plaats. Hij word
aldus genoemd naar zijne geboortestad, waar hij in of omstreeks het jaar 1488 het leven zag, trad reeds in jeugdigen leeftijd in de orde der Augusttjnen, en maakte kennis met den berocmdsten aller geestelijken van die orde,
LUTHER, die zich met warme vriendschap aan hem liechtle , en op zijne denkwijze cone beslissende rigting verkreeg. In zijn vaderland teruggekeerd, was HENnnix
eerst als Prior te Dordrecht, later to Antwerpen, to Wittenberg en to Bremen met ijver in onderschcidene opzigten werkzaam aan de Hervorming, tot dat hij to Dithmarschen in het jaar 1524 den marteldood onderging,
stork door het Christelijke geloof , welks kracht hij nog in
zijn sterven ondervond en toonde.
Deze geloofsheld is minder algemeen bekend , dan hij
verdiende, vooral bij zijne landgenooten, en het was daar01T1 cone gelukkige gcdachte van den wakkeren Vaderlander, Wiilen den Dichter STARING, den Eerw. VAN HERWERDEN op to wekken , om de nagedachtenis van zijnen
edelcn stadgenoot door een schriftelijk gedenkt.ecken to
vereeren , gelijk hem in het jaar 1830 op het veld, waar
hij zijne leer met zijnen dood bezegelde, een gedenkteeken
word opgerigt, waarvan Gene afbeelding dit werkje versiert.
Loffelijk heeft de neer VAN HERWERDEN zich van die
taak gekweten. In zes Hoofdstukken geeft hij van het leven en de werkzaamheid van VAN ZUTPHEN een berigt ,
dat zich doer belangrijkheid van inhoud en cone juiste

OVER H. VAN ZUTPHEN.

323

historische kritiek , naar Ref.'s inzien , kenmerkt. Vlijtig
heeft hij daartoe gebruik gemaakt van oudere en jongere
Schrijvers, vooral van de monographic van HEINR. raiinLtus, Dissertatio de vita et gestic HENRICI Zutphaniensis, Martyris Dithmarsici memorise ejusdem pie renovand c , solemniterque celebrandce dicatae , ac dicta puNice , 1714 (in Dissent. Kil. 1725), hem door den Hoogleeraar KIST bezorgd; gelijk van meerdere thans zeldzame
werk en , gelijk DIERCXENS, Antv. Christo nasc. et crest.
en anderen. Van de stellingen , door VAN ZUTPHEN III
het jaar 1521 to Wittemberg verdedigd , geeft VAN HERWER DEN diet alleen den tekst in het Nederduitsch en in
het oorspronkelijke platduitsch , maar ook eene juiste beoordceling. Hoe LUTHER de Bremers troostte over HENHAIR' S dood , en hoe , door de oprigting eener obelisk op
het Heider-kerkhof, horn drie eeuwen na zijnen marteldood eene hulde word bewezen, die de stichters evenzeer,
als het voorwerp derzelve vereerde , vcrmeldt VAN HERWERDEN in de twee laatste Hoofdstukken , .met mededeeling .der Inwijdingsrede, door den Predikant SCHLETELIG
bij die gelegenheid gehouden.
Wij danken den Heer VAN HERWERDEN voor dit belangrijke geschrift. Gelijk het cone waardige plaats in het
Archief voor Kerkelijhe Geschiedenis van de Heeren nisi
en ROYAARDS lou hebben kunnen beslaan, zoo is nu voor
deszelfs meer algemeene verspreiding door de afzonderlijke
uitgave althans niet minder gezorgd. Het strekke ter meerdere waardering van de onsterfelijke diensten, die de Vaderen aan het ontsteken van dat betere Licht hebben bewezen, in wells weldadige stralen wij ons verheugen. Dit
kan nooit te veel herinnerd, nooit te veel met daadzaken
gestaafd worden. En hoe meer weinig bekende daadzaken
en verdiensten iemand to dozen in het Licht stelt, des to
grooter is zijne aanspraak op den dank zijner landgenooten. Hoe CHRISTI'S ook in meer donkere dagen leefde in
zijne Gemeente, en het geloof in Hem alles doet overwinnen , dat mag wel met klemmende voorbeelden bevestigd
worden. Het strekt loch ook tot bemoediging bij 4rees
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en nit ongegronde vrees — voor verschijnselen, die cene
verdonkering schijnen aan te kondigen van het licht des
vrijen onderzoeks en des reinen, Bijbelschen Christendoms.
Dat de Heer der Gemeente licht kan scheppen in de duisternis , en men alle dingen vermag door CHRISTUS, die
kracht geeft ; al ware dit het eenige , dat uit deze levensbeschrijving te lecren is, clan ware hare uitgave reeds een
gezegend teeken des tijds. Met dit oog bezien, wordt de
Kerkelijke Geschiedenis dubbel belangrijk. Het geeft haar
geest en leven.
Indien wij iets zouden aanmerken op den verdienstclijken
arbeid des Heeren VAN HERWERDEN, dan ware het, dat
hij hier en daar zijne redeneringen en gevolgtrekkingen
wel wat verre nitstrekt. Daarvan mogten tot proeven verstrekken hetgeen hij bladz. 9 zegt over den door tic iv n ft zx
bij zijne intrede in de Atgustijner-orde aangenomen naam
van JOHANNES; bladz. 12 , over de daar aangehaalde
woorden van LUTHER, en welligt nog meer. Ook zouden
wij opmerken., dat bij de melding van NICOLAAS VAN
cusa beter, dan D. I. bladz. 165 van het Kerkehjk Jrchief, aangehaald ware de uitvoerige Verhandeling over
dien Kardinaal door Dr. SWALUE, ald. D. IX. bladz.
1-115. Maar welligt was de laatste nog nict in het
licht, loon dat gedeelte van het werkje geschreven word.
Het valt ons hier in, dat de Bijdr. tot de Gesch. d. Evang.
Lath. Kerk in de Nederl. 2de Stuk cen geschiedkundig
berigt behelzen van den marteldood van II. V AN ZUTPHEN,
door den Ecrw. kun n; maar ook dit wend later nitgegeven.
Wij willen doze aankondiging besluiten met mededeeling
van twee plaatsen:
»Niet kunnen wij nalaten, hier met eon warm vader» landsch gevoel het op te merken, hoe eene zoo belang» rijke stad, als Bremen , door Nederlanders , waaronder
» twee Noord-Nederlanders, is hervormd. 'Pleegt men de
»Emder-kerk de Moederkerk van Nederland te noemen,
»omdat Emden velen onzer vlugtelingen , tijdens ALBA'S
dwingclandij, herbergzaam heeft opgenomen: men ver-
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» gete dan toch ook niet , vat Nederland gedaan heeft,
»om een gedeelte van Noord-Duitschland te hervormen !"
Bladz. 113.
»Gewis kan men nict , dan dicp betreuren , dat het» zelfde Antwerpen, welks bevolking nu in massa opstond,
nom eenen voornamen aanhanger van LUTHER te bevrij» den , straks in bet domste bijgeloof anderwerf werd ge» dompcld , om daarin nog drie eeuwen lang , en Gode is
»het bekend, hoc lang nog na dezen, te liggen wegge»zonken. Donkere wegen der Voorzicnigheid! Maar ook
»waarschuwend voorbeeld voor hen, die , onder ons, nu
»nog het zuiver Evangelielicht genieten, dat zzj er toch
» de oogen voor geopend houden , en een voorregt waar» deren , dat ook hun zou kunnen worden ontnomen ! Had
er loch, bij cen volgend geslacht, te Antwerpen en
o elders in de Zuidelijke Nederlanden, zneerdere prijsstel»ling op dat voorregt geheerscht, en had men dit ge» schat boven stoffelijke dingen: men zou zich met die Ge» wcstcn vereenigd hebben gehouden, die trouw bleven
»aan het eenmaal erkende en aangenomen beginsel , en
»die hunne gewetens- en Godsdienstvrijheid voor geen geld
» van de wereld wilden afstaan." Bladz. 100.
Op deze aanhaling„laten wij volgcn (*):
De mogehjkheid , dat het Koningrijk Gods van een yolk
wordt weggenomen; ter waarschuwing voorgesteld in
eene Leerrede over Luk. XX: 16b. Door scnuxKING, Predikant te Groningen. (Uitgegeven ten voordeele van de Hervormde Gemeente, te Liebitz, in Bohernen.) Te Groningen , bij G. M. van Bolhuis Hoitsoma. 1840. In gr. 8vo. 32 bl. f
30.

Het denkbeeld, met cen woord in de aangehaalde regelen aangegeven , wordt in deze Leerrede zoo ontwikkeld,
(4') Eene belagehelijke drukfout merkten wij op bladz.
169, waar de Schrijver spreekt van zijnen hooggeachten
ouderdont (oudoom?)
MUNTI Pi G E.'
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dat de mogelijkheid wordt aangetoond , dat het Koningrijk
van God van ons wcggenomen worde , daar het Christendom zulks niet wederspreekt ; onze betrekking tot hetzelve
het niet verhindert ; de geschiedenis het bevestigt. Vervolgens wordt ontwikkeld: wee ons! indicn ons zulks gebeurde; want wij zouden daardoor eene zware schuld op
ons laden : bij de nakomelingschap , bij het voorgeslacht,
bij God en den Heiland. Eindelijk wordt het geloof in
JEZUS CEIRISTUS aangeprezen , als middel , om dit to
verhoeden. Wij mo lten de lezing dezer Leerrede aanprijzen , om hare ernstige bedoeling en het stoffelijke voordeel
barer uitgave; ofschoon wij, openhartig gezegd , niet kunnen instemmen met de loftrompet, die in het Tijdschrift:
Waarheid in liefde, 1841 , St. 1, bl. 207 , gestoken
wordt over »den diepzinnigen inhoud, die in cenen kracht» vollen stijl voortreflelijk wordt ontwikkeld."

Brieven van A. VONpi HALLER aan zone Dochter, over de
gewigtigstc waarheden der Openbaring. Naar het
Hoogduitsch door L. BOUSQUET. Te Amsterdam, bij
S. J. Prins. 1840. In kl. 8 vo. VIII en 144 bl. f 1- 20.

De oorspronkelijke Schrijver van dit werkje is de in het
midden der achttiende Eeuw beroemde Zwitsersche Genoes- en Natuurkundige en Dichter ALBRECHT VON HALLER , die tevens bekend was als eon eerbiedig vereerder
van den eenigen waarachtigen God en con opregt hoogschatter van deszelfs Openbaring door Jezus Christus. Doze
Brieven, waarmedc hij cerst ten behoove van zijne dochter,, en naderhand ten nicer algemeenen nutte, het gebied
der Godgelecrdheid betrad , zijn zijnen roem gansch nict
onwaardig. Intusschen , gelijk » zijne wetenschappelijke
werken," zoo als de Vertaler zegt , » hoe uitstekend ook
» voor den tijd , waarin zij het licht zagen , wel allengs» kens , door de nieuwe en belangrijke ontdekkingen, die
» sedert door latere Natuurkundigen op zijn voetspoor zijn
gedaan , jets van hunne hooge voortreffelijkheid en bruik-
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»baarheid zullen hebben verloren"; zoo zou het wonder
zijn , inzien dit zijn geschrift van Godgeleerden inhoud van
dozen invloed des tijds ware uitgesloten ; en Referent zou
den Vertaler niet volkomen durvcn nazeggen, dat »dit
»kleinc boekske, door alle ecuwen heen, ten voile des» zelfs oorspronkelijke waarde behoudt." Of zijn alleen
de Godgeleerde wetenschappen niet vooruitgegaan? Of
heeft vox HALLER, wiens hoofdvak zij zelfs niet waren ,
zich daarin zoo verre boven zijnen tijd verheven , dat hij
in alles op gelijke hoogte met den wizen stond? Het eerstc zal niemand , der zake kundig , willen bewcren ; het
laatste zal de zoodanige, na aandachtige lezing van doze
Brieven , niet kunnen toestemmen. — Ref. zegt dit niet,
om de waarde van dit werkje , dat voornamelijk over de
waarheid en Goddelijkheid van de Christelijke Godsdienst
gaat, to verkleinen: integendeel, hij heeft verscheidene
der brievcn, zoo wel om den belangrijken inhoud, als om
den ernstigen, hartclijken , liefderijken , met con woord
vaderlijken loon, die cr in heerscht, met groot genoegen
gelezen , en durft ze nit dien hoofde ook nu nog wel aanprijzen. Doch aan den anderen kant mag hij niet ontkennen , (en bet heeft hem ook gcenszins verwonderd) dat
hij in sommige stukken den geest des toenmaligen tijds
herkent , en b. v. in die over het work des lijdenden Zaligmakers, bij alle liberaliteit des Schrijvers, racer de
menschelijke zoogenaamdc genoegdoenings- en plaatsvervangings- en tocrekeningstheorie gevonden heeft, dart de
cenvoudige Evangelische leer der vergeving van zonden
enz., ons, naar Gods oncindige liefde, door middel van
het gansche work en lot des Zaligmakers , verzekerd en tot
stand gebragt. Rcf. vindt zich niet geroepen , om dit
en /neer,, naar zijn inzien, zeer gebrckkigc hier nader aan
to wijzen, noch ook, om con work van vroegercn tijd,
dat titans onveranderd versclrijnt , to beoordeelen; maar
hij meent met deze aankondiging to kunnen volstaan, wenschende , dat men met dit vroegere licht zijn nut doe,
maar ook het latere licht, dat hier en daar nog helderder
stralen verspreidt, met dankbaarhcid aanneme.
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Dissertatio do vitiis nervorum organicis, auctore J. r. T.
VAN DER LIDTII, Med. Doct., cum tab. lithographica.
Amstelodami apud Elix 4- C. . 1838. oct. form. maj.
p. 175. f 2 - 90.
Verliandeling over de werkzaamheden van het Zenuwstelsel. Door In. DASSEN, n. J. z. , Med. Doct. te Hoogeveen. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1839. In
gr. 8vo. 216 bl. f 2 -:
Nadere ontdekkingen over de eigenschappen van het Ruggemerg , b*.z,onder over den daarin gevonden zenuwornloop (circulatio nervea) , door J. VAN DEEN, Med.
Doct., Practisch Geneesheer to Zwolle. 7'e Leyden ,
bj S. en J. Luchtmans. 1839. In gr. 8vo. 128 bl.
f 1-25.

De

behandeling der Ontleed- en Natuurkunde van onzen
tijd onderscheidt zich vooral van die van den vroegeren ,
door de onderwerpen meer uit een algemeen oogpunt na to
gaan; terwijl vroeger de onderscheidene takken dozer wetenscbappen meer bij afzonderlijke, op zichzelve staande
gedeclten behandeld. werden. Dat zoodanige behandeling
het juiste standpunt deed missen , waaruit sommige gebreken moeten beoordeeld worden , blijkt onder anderen uit
de belangrijkeVerhandcling van den tegenwoordigen boogleeraar ALEXANDER, de Tumoribus Nervorum , Lugd.
Bat. 1810. De ontaardingen van de zenuwen , daar beschreven , staan , op het voetspoor van anderen, als in het
afgetrokkene en op zichzelve, ofschoon uit den aard der
aanleidende oorzaken genoeg blijkt, aan welke oorzaak die
ontaardingen moesten worden toegeschreven. Beide wijzen van behandeling hebben hare voordeelige en hare nadeelige zijde. De tegenwoordige opent voor den geest een
onafzienbaar veld , over hetwelk het onderzoeklievend verstand vrij en onverlet zich lucent to kunnen bewegen ,
waarbij cchter de verbechling door niets wordt wederhon-
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den , om teugelloos te kunnen rondzwieren. Dc vroegere
wijze beperktc doorgaans het onderzoek te zeer en legde
den geest als aan banden, van welke slechts Genien zich
wcten te ontdoen. Ongetwijfeld heeft de vroegere wijze
van meer stukswzfze hewer-king de overvloedigste stof geleverd , waardoor de geest gevocd is geworden , om later
met kracht en nadruk , zich -werkzaam over het geheel to
kunnen uitbreiden. Mogt hij, daardoor stouter geworden ,
zich slechts niet al te zeer vcrheffen ; want, om tot de
hoogtc van den adclaar to stijgen , behoort ook de kracht
zijner vleugels en een scherpe blik , om , bij de verheffing
naar het ruime luchtgewelf, de kleinere voorwerpen beneden zich nict uit bet oog to verliczen. Hebben vroegere
afgetrokkene , als op zichzelve staande, waarnemingen voor
het tegenwoordig wetcnschappelijk overzigt den weg gebaand en do bouwstoffcn geleverd , wij wenschen , dat van
het tegenwoordig zoogenoemd verhevener standpunt der
wetenschap de naauwkeurige nasporing van enkele meer
bijzondere onderwerpen niet te zeer veronachtzaamd moge
worden. Het is con grootsch denkbecld, cene wetenschap
als in Bens, in haren geheelen omvang, te molt en overzien; maar, om der wetenschap bevorderlijk te zijn, behoort er moor toe, dan slechts een algemeen overzigt, Van
een vcrheven standpunt wijd en zijd to schitteren, streelt
meer, dan in stilk afzondcring en als ongemerkt slechts eon
gedeelte der wetenschap te bewerken; en het is toch langs
den laatstcn weg, dat de wetenschap de meeste aanwinsten
gedaan heeft. De werkkring van den mensch wordt echter
niet binnen de enge grenzen van ieders leven bcperkt; deugdelijke arbeid verzekert cone voortleving ook bij de nakomelingschap ; maar die veel in eons wil omvatten , loopt
gevaar tc korl to schieten in de ontwikkeling van datgene ,
waartoe somwijlen de tijd ontbreekt, bij de onzekerheid
des levens. Weinig , maar weluitgo,verkte stof blijft reeds
eene belangrijke bijdrage tot den ophouw der wetenschap,
die schijnbaar somwijlen reuzenstappen doet , maar , even
als al het andere ondermaansche, aan de wetten van den
tijd onderworpcn blijft.
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Met genoegen zal men uit de boven vermelde titels opmerken , dat de zenuwen en derzelver vcrrigtingen ook in
ons Vaderland con onderwerp van nader onderzoek zijn
geworden. Men ontwaart dergelijk streven met voldoening ; want doze belangrijkc werktuigen hebbcn in de
laatste jaren vooral de aandacht der enticed- en natuurkundigen tot zich getrokken. Ecn onderwerp, voor zoo
vele bespiegeling vatbaar , heeft cchter ook aanleiding gegeven tot menige uitweiding en vooronderstelling, op welke door den tijd nog veel zal of te Bingen vallen. Mogt
vooral door cenen bedachtzamen voortgang, door wikken
en wegen , het steunen op daadzaken , de uitbreiding van
dozen, voor de Geneeskunst zoo gewigtigen lak van wetenschap bevorderd worden! (*) Eon gunstig verschijnsel
is het ook, behalve de vertaling van den Heer MIDDEL,
dric Schrijvcrs met oorspronkehjhen arbeid te zien optredcn.
Wij beginners met de Verhandeling van den Heer VAN
DER LIDTH. In het eerste Hoofdstuk begint de Schrijver
te regt met op den voorgrond te stellen de moeijelijkheid
cener bchoorlijke onderscheiding tusschen cone zoogenaamde organische aandoening en het dynamisch lijden der
zenuwen; zwarigheden , die nit den aard van het weefsel
voortvloeijen en nog vermeerderd worden door de moeijelijkheden , die het ontleedkundig onderzoek dozer deelcn
in den weg staan. Gaarnc stemmen wij den beoordcelaar
in den Gids (1839. N. IT) toe , dat men in microscopische navorschingen en fijnere chemische ontledingen voortreffeliike hulprniddelen heeft, om zich aangaande het outstaan en de uitbreiding der organische ziekten te verzekeren; maar wij geloovcn, dat , hadde het ook in het plan
van den Heer VAN DER LIDTH gelegen, zijn onderwerp
met dergelijke navorschingen toe te lichten, wij daardoor
nog niet veel verder zouden gebragt zijn. — Bij de er(*) Der aandacht is eene Verhandeling van Dr. n OLLAND
overwaardig, welker mededeeling men vindt in IVette Notizen
aus dent Gehiete der Natur- and Heilkande, April 1840.
No. 288, H. 17 en VOlj.
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kenning van zoo vecl, dat nog onzeker is, zockt hij in cen
volgend Hoofdstuk tech aan to wijzen, hoe verre men in
zekerheid ondanks dit alics gevorderd is. In dit Hoofdstuk
legt de Schrijver cene uitgestrekte belezenheid aan den
dag, toont bekend to zijn met de voornaamste Theorien,
en hecft deze met eene juiste beknoptheid weten over to
nemen ; maar , onzes inziens , blijkt juist uit de veelheid
der gevoelens de nog voortdurende armoede van welbevestigde daadzaken. — Dit verhindert evenwel niet, om ,
in het derde Hoofdstuk, een algemeen overzigt te geven
van de gebreken der zenuwen , waarbij van zeif moot vermeld worden de wijze van verdeeling naar het verschillend gevoelen der Schrijvers. Met dit Hoofdstuk wordt het
algemeen overzigt besloten van hetgeen hij , om tot zijn
cigenlijk doel to komen , moest laten voorafgaan. Den
Schrijver bevalt geene der verdeelingen , door zijne voorgangers gemaakt ; op de zijne kunnen desgelijks dezelfde
bedenkingen gemaakt worden , want tot dusverre is cr wel
geene voldoende verdeeling gevonden. Als organische aandoening ware de ontsteking met derzelver uitgangen wel
het best op den voorgrond gesteld. De irritalie der zenuwen meer als tot de dynamische aandoening der zenuwen to rekencn, zoude misschien geheel kunnen vervallen. (*) In elk geval zoude irrifatie als aanleidende oor(*) Ten bewijze hiervan kunnen de voorbeelden verstrekken , door den Schrijver aangehaald hi. 41, onder het opschrift to sterke prikkeling, waar hij haar bloot als een
dikwijls slechts voorbijgaand verschijnsel beschouwt, en ten
bewijze daarvan de zoogenoeinde ligsterien en ook de zoogenoemde IVeuralgian noemt. (Noot 1, 2 en 3.) Dewijl van
dergelijice aandoeningen dikwijls geene de minste sporen of
overblijfsels na den dood gevonden worden, zijn zij bezwaarlijk onder de organische gebreken, het onderwerp van des
Schrijvers Dissertatie, to rangschikken. Wanneer pijnlijke
gcwaarwordingen zich ontwikkelen, in welk een' graad ook,
van cone oorzaak afhangende, buiten de zenuwen gelegen,
zoo als in het voorbeeld, den Schrijver door zijnen hoogst
ervaren Promoter medegedeeld , dan gnat de ziekelijke toestand niet van het zenitws%ehel uit.
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zaak der congestie en inflammatie moeten voorafgaan ;
maar dan komt het organische op den voorgrond. —
Uit den vierden uitgang der ontsteking zouden de Tumores , die nu een afzonderlijk gedeelte in het derde
Hoofdstuk vormen , kunnen afgcleid worden ; of drie en
vier hadden ender een hoofd, Paratrophia, gebragt kunnen worden. Doch daar de Hoer VAN DER LIDTH zelf
zegt , zich aan zijne aangcnomene verdeeling niet angstvallig to zullen houden , zoo willen wij bij onze bedcnkingen niet longer blijven stilstaan.
In het tweede gedeelte , door den Schrijver Pars specialis genoemd , gaat hij voort , naar aanleiding van zijne
vastgestelde verdeeling, de zenuwaandoeningen of gebreken meer bijzonder na te sporen , waarbij irritatie, benevens hypertrophie en atrophie kortelijk behandeld worden. Het voorbeeld van de mogelijke uitrekking , welke
zenuwen kunnen ondergaan , door den Hoogl. VAN DER
KOLK den Schrijvcr medegedeeld, moge eenig zijn in zijne
soort , wat het voorbeeld tot dusverre betreft; maar als
verschijnsel is het toch nict zoo geheel vreemd, namelijk
de zenuw volgde bier slechts de ziekelijke ontwikkeling der
overige deelen , en is deze bevinding niet afwijkende van
hetgeen ook door OTTO deswege gezegd is en door den
Schrijver in de noot op bl. 50 wordt aangehaald. — Over
de atrophie der zenuwen is hij kort , dewijl zij dikwijls te
zeer met andere aandocningen van het ligchaam in verband stoat, om als gcheel zelfstandige ziektevorm beschouwd te kunnen worden. — In het tweede Hoofdstuk
gaat hij tot het bclangrijker gedeelte dozer Verhandeling
over, tot de ontsteking der zenuwen met hare nitgangen.
Hij laat cenige algemeene bedcnkingen voorafgaan , met
betrekking tot de ontsteking in het algemeen , en gaat vervolgens over tot de eigenlijke zenuwontsteking (iVeuritis).
Dit is een zeer moeijelijk vraagstuk. Bij de ontsteking
meet wel dcgelijk gelet worden op het de zenuwen bekleedende vlies en op het daarin bevatte merg. Is het merg
wezenlijk ontstoken , dan zullen er na den dood doorgaans
blijkbare veranderingen overblijven, waaruit de vcrschijn-
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bij het leven waargenomen , afgeleid kunnen worden; maar dit zal het geval niet zijn wanneer , inzonderheid de irritatie zich allcen tot het zenuwvlies (neurilema) bepaalde. Van daar zoo dikwijls bij het leven gewigtige verschijnsels , van welke na den dood in de bewerktuiging gecne of naauwelijks zigtbare sporen gezonden
worden. In zoo verre behoort ook eigenlijk dit onderwerp
mintier tot de organischc ziektevormen in den ge,,vonen
zin. De Schrijver heeft, zoo als reeds elders aangemerkt
is , meer gegeven , dan de titel zijner Dissertatie belooft.
Zij is ook op eene al to ruime schaal aangelegd. De Heer
VAN DER EIDTH komt de eer toe , eene menigte bouwstoffen verzameld to hebben , wel niet rudis indigestaque
moles te noemen, maar te veel stof , om binnen zulke beperkte grenzen bewerkt to worden. De waarnemingen
van zijnen Promotor zijn te kwistig medegedeeld. Zoude
er geene kans zijn, dat, onder de leiding van den geleerden SCHROEDER VAN DER KOLK, bij opvolging, meerdere
jongelieden zich bezig hielden met enkele Hoofdstukken
uit de Dissertatie van den Schrijver verder uit to werken
en to ontwikkelen , waarbij de zich steeds uitbreidende
ondervinding van een' zoo werkzamen Leermeester hun in
het belang der wetenschap zeer bevorderlijk konde wezen?
Is er ergens een voortgezet en bedaard onderzoek noodig,
het is bij de behandeling, zoo van de natuur- als ziektehunde der zenuwen. Daar de nasporing der bew erktuiging , zoo wel in den gezonden als ziekelijken toestand,
zoo bezwaarlijk is, vinden bespiegelingen zoo veel te gereeder ingang , vooral bij cone jeugdige, levendige verbedding; en dit is vooral de weg niet, langs welken der
wetenschap een blijvend nut moot vcrzekerd worden. Inzonderheid wordt ook hier tijd en bezadigdheid vereischt,
om niet uit elk waargenomen verschijnsel tot dadelijke gevolgtrekkingen over te gaan. — Het in beweging geraken
tier zenuwen per reflexionem, waarvan de Schrijver N. 61
spreekt , klinkt fraai, belooft oppervlakkig veel; maar wat
blijft er eigenlijk van dit denkbeeld over bij eene strenge
analysis, vooral wanneer men bedenkt , dat de bedenBOEKBESCII. 1811. No. 8,
X
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kingen omtrent de zenuwwortels van het ruggenierg, ter
beweging en tot gevoel afzonderlijk bestemd, nog niet
geheel opgelost zijn?
De beschouwing der ontsteking, welke tot pag. 79 zich
uitstrekt , is voor geen uittrekscl vatbaar. Kort is hetgeen
over den uitgang der ontsteking in uitzweeting (A) wordt
gezegd , en het zal in vele gevallen zeer moeijelijk vallen , to onderscheiden, of het uitgezweete vocht weiaehtig is, dan wel strembare lympha. — Under B. behandelt de Schrijver den uitgang in verharding. Tot doze
behooren wuarschijnlijk die ontaardingen, onder den naam
van tumores nervorum beschreven, walk onderwerp in ons
land de Dissertatie van den tegenwoordigen Professor
ALEXANDER behandeld heeft. Indian zijn Hooggel. thans
dit onderwerp nog moest behandelen , zoude hij zeker
doze ontaardingen als eenen uitgang der zenuwontsteking
hesehouwd hebben. — L)e uitgang G. in verweeking volgt
nu. Mede can zeer moeijelijk onderwerp , vooral bij de
zoo verschillende vastheid of weekheid der zenuwen ook
in den gezonden toestand. W at van de reeds behandelde
uitgangen gezegd is, zoude ook op de suppuratie en gangraena van toepassing wezen , waarmede dit Hoofdstuk
besloten wordt.
In het derde Hoofdstuk zal de Schrijver over de zenuwgezwellen handelen; eene aandoening, gelijk hij zelf zegt,
voor de grootste uitbreiding vatbaar, en waarin , volgens
de thans gemaakte vorderingen, nog geene bepaalde orde
te brengen is. Daar de Schrijver zegt, dat hij onder dezen titel alle die gebreken der zenuwen verzamelen zal ,
welke met eenigen grond hiertoe gebragt kunnen worden,
zoo kon dit Hoofdstuk gem der minst uitgebreide wezen.
Ilij wil in geene to strange verdeelingen treden , om niet
nog meer verviarring te brengen , waar duidelijke onderscheiding , om wel to bevroeden redenen , zoo moeijelijk
is. Hier vooral is niet weinig stof voorhanden tot cene
toekomstige ziektekunde van het zenuwstelsel , en alzoo
veal te veal voor eene Dissertatie. 11Ien zoude eene beoordeeling moeten schrijven, granter clan de Dissertatie
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/Ave, Wilde men alles naar behooren nagaan en waarderen. Wij gaan dus, na het reeds voegcr aangemerkte, de
tubereula nervorum , het neuroma voorbij , en vermelden
hier allecn de, gelijk de Schrijver zelf zegi , zoogenoemde
beenwordingen der zenuwen, omdat nog onlangs erne af.
zonderlijke waarncming van cent verbeening van het ruggcmerg gewaagde, die echter later bewezen is in erne
dwaling bestaan to hebben. Uit de aanhalingen van den
Schrijver en uit de door hem medegedeelde waarnemingen
blijkt , dat waarschijnlijk alle waarneming van verbeening
der zenuwen in cone misvatting bestaat door afzetting van
kalkstof op of in het neurilema voor verandering van het
zenuwmerg zelf to hebben aangezien. Niet geheel zelden
zijn Loch beenplaatjes in het spinneweb van het ruggcmerg, in enkele gevallen kan die stof zeer toenemen , het
zenuwmerg als verdringen , en zoo tot die misleiding
brengcn, welke ook bij de daar vermelde waarneming
schijnt te bestaan.
In het vierde Hoofdstuk zal de Schrijver nog over eenige
ontaardingen der zenuwen spreken. Over welke? Met
enkele woorden duidt de Schrijver die aan, maar belijdt
bij vele of de nog bestaande gebrekkigc kennis, Of het
onvermogen om vooreerst verder voort to kunnen gaan.
Wij willen dan ook in dit onderwerp niet dieper treden ;
onze beoordeeling is in zekeren zin reeds to uitvoerig geworden : wij zullen dus ook de Corollarea met stilzwijgen
mocten voorbijgaan, hoe belangrijk sommige ook zijn en
de Schrijver hier en daar gewigtige bcdcnkingen zal nituelokt hebben.
Het geheel kan beschouwd worden als eon bewijs tan
vlijt en zeer wel besteden tijd. Het onderwerp getuigt
van con zeker stout streven , een beprocven, tegen waken
last men opgevvassen is. In elk geval heeft de Heer v er
DER L I DTH in zijne Dissertatie een onderwerp behandeld,
waarmede hij door geheel zijn leven zich zal kunnen bezig houden , en ook aan het cinde zijncr loopbaan (mobs
zij voorspoedig zijn!) zal hij, na eenen welvo/bragten levensX2
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tijd , omtrent zijn onderwerp moeten verklaren s'ila bre'
vis , ars longa!
(Het vervolg hierna.)
Alg-emeene Natuurkunde van den Mensch, door A. A.
SEBASTIAN, Doctor, gewoon Hoogleeraar in de Geneeshunde te Groningen, ten dienste van de Clinische
Scholen en toekomstige Plattelands - heelmeesters , uit
het Latin vertaald door J. B. n oMPELING, Med. Doct.
Met een Voorberigt van Dr. F. s. ALEXANDER, Hoogleeraar in de Geneeskunde , enz. te Utrecht. Te
Groningen , bij J. Oomkens. 1840. In gr. 8vo. XX
en 392 bl. f 3 - 60.

B ij do beoordeeling van cone verhandeling heeft men ,

naar het ons toeschijnt , vooral met de vertaling en minder
met het oorspronkelijk bock to maken. De voor ons liggende vertaling hebben wij hier en daar met het oorspronkelijke vergeleken ; en de uitkomst van dit onderzoek was,
dat de Vertaler zich over 't geheel met cen' goeden uitslag
van zijne taak gekweten heeft. Enkele gedwongen volzinnen zijn cen gevolg van het taaleigen der Latijnsche
spraakkunst , zoo zeer van dat der Nederduitsche taal verschillende. De Heer DOMPELING had veelligt beter gedaan, daar zijne vertaling, volgens den titel, ten dienste
van toekomstige Plattelands- heelmeesters was ingerigt,
cene meer vrije overzetting to bewerken , met wcglating
van de plaatsen uit oude Schrijvers, SENECA b. v. en
' runs, welke in het oorspronkelijke werk hoofdzakelijk
daarom schijnen te zijn ingelascht , om aan het werk erne
zekere klassieke kleur te geven. Eenige onnaauwkeurigheden merken wij bier alleen op , ten einde cr, zoo een
herdruk noodzakelijk mogt zijn , acht op worde gegeven.
Zoo lezen wij bl. 19, dat BERARD , PROUST enz. getuigen
zouden, bewerktuigde ligchamen door eenige kunstbewcrking tc hebben zamengesteld. In het oorspronkelijke staat:
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) organicas materias artificio quodam composuisse testan» tur." Men had dus bewerktuigde stolen behooren te
schrijven , gelijk ook werkelijk de mecning is. Op bl. 25
is, -ender 9 , multiplex organon door »cen zeer verschillcnd gcwijzigd werktuig" vertaald, 't geen meer in den
zin van het oorspronkelijke door »een' zamengestelden toestel" zou zijn overgebragt. Op N. 39 en 40 vindt men de
declamatic van PLINIus over den mensch , die in 't Latijn
door elk, die dozen Schrijver kent , wel zonder aanwijzing
zal worden te huis gebragt , maar Kier voor eenvoudige
leerlingen aan eene clinische school in een wetenschappelijk bock al vrij zonderling klinken moet. Op bl. 45 is .
in de aanteekening sculptor door teekenaar in plaats van
door graveur vertaald , waardoor do zin duister wordt,
daar er iets eer aan den teekenaar dan aan CAMPER wordt
tocgeschreven (elk toch weet , dat CAMPER zelf de teekenaar der bij zijne Verhandeling gcvoegde platen was.) Op
bl. 48 is Palacotherius voor Palaeotherium gesteld; de
Vertaler las in het oorspronkelijke den genitivus Palaeotherii en wilt nu misschien niet , of hij met een tan dan
met eon us to doen had. SLOTHEIM, op bl. 49, moet
SCHLOSHEIM en WURZER,
165, WOTZER wezen (de
laatste misstelling is evenwel ook in het oorspronkelijke).
Doch wij mogen onze lezers niet verder met dergelijke aanmerkingen vermoeijen. Wanne-T eon tweede druk noodig
zal zijn, mogen wij verwachten , dat de Hooggeleerde
Schrijver van het oorspronkelijk werk dezelve behoorlijk
nazien , met de latere ontdekkingen verrijken , en vooral,
voor het bij de vertaling bcoogde doel, wijzigen en omwerken zal.
Freundliche Erinnerung an Holland and seine Bewohner.
Zugleich ein Wegweiser fur Reisende. Von r. DETIIIn A R, Pfarrer zu Anholt. III Bande. Essen, G. D. Ba8vo.
deker. Rotterdam, A. Badeker. 1838-40.
822 S. (*) f 0 - 00.
(*) Volgens het slot van het derde Deeltje hebben wij
nog eon vierde, over Gelderland, Utrecht enz. , to wachten.
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anneer vreemdelingen eenig yolk prijzen wegens humeri
card en karakter, hunne daden en verrigtingen, hun staatsbestuar, hunne wetter!, instellingen, enz. waarop dat yolk
ziels ook met reden lucent te kunnen beroemen, dan meet
zulk eene lofspraak wel noodzakelijk een gevoel van nationalen trots te weeg brengen, of althans een gevoel van zelfvoidoening daarover, dat men deelt in den roem van zijn
yolk. En kan het wel anders, mogt het wel anders zijn,
dan dat deze zelfvoldoening eene sneer dan vroegere opgewektheid aehterlaat, orn zieh dien roem der vreemden voortdurend waardig to maken ? Ilebben niet Atitene aan haren
kunstzin, Sparta aan haren krijgsroem, Rome aan Naar
rcgtvaardig -en mild bestuur der overwonnene volken hare
grootheid te danken gehad, juist daarom, devvijl zij den
roem, dien zij hieromtrent bij andere volken verkregen hadden, onophoudelijk zoehten to handhaven?
Op elk yolk werkt dus eene lofspraak van vreemden V001'deelig. Inzonderheid echter geloof ik, dat ens yolk daaraan
behoefte heeft. Ingesloten tusschen drie volken, die elk
lien maims talrijker zijn dan wij, wier reizigers ons geheele
land in denzelfden tijd kunnen doorreizen als eene provineie
van hun vaderland, stoat het -aanstonds bloot voor een medelijdend schouderophalen over zijne geringheid ; voor een
gelijksoortig jets, als waarmede grootsteedsche gasten dikwijIs de burgers van kleinere steden behandelen; voor do
vergelijking met den kikvorsch in de fabel, die, bespottelijk
genoeg, &nen os gelijk wilde zijn, en wat dies sneer zij.
En wanneer ons yolk minder zelfstandig was, dan het nog
is, zou dan niet zulk cene behandeling hoop-,stnadeelig moeten werken? zouden wij niet op het laatst moeten gelooven,
dat de vreemden gelijk hadden ? zouden wij niet de aehting
yoor onszelv' , dat zoo noodzakelijke vereischte ter ontwikholing en veredeling van den nationalen aanleg, verliezen,
en, wanhopende aan eigene zelfstandigheid, ons vrijwillig
aan de lessen der vreemdelingen onderwerpen? Inderdaad
schijnt hiervoor in onze dagen wel gevaar te bestaan, nu de
wereldburgerlijke zin zoo algemeen wordt en alle standen
doordringt, nu vreemdelingen sneer dan ooit ens land doorreizen, en niet ophouden hunne glossen op onze stijfheid en
ouderwetsche manieren to maken.
Het meet dus niet alleen aangenaam, maar ook voordeeligziju voor ons nationaal gevoel en karakter, wanneer eens
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onpartijdige vreemden ons eene welgemeende en rondborstige
lofspraak geven. Dan leeren wij niet meer, diep vernederd,
hooger tegen onze naburen op te zien, dan zij verdienen,
niet meer zoo verachtelijk over onszelv' te denken, als wij
naar de meening der meesten hunner moesten doen , maar
leeren onszelv' meer naar waarheid te beoordeelen, krijgen
lust om ons karakter in zijne waarde te handhaven, en, hoe
gering ook onze krachten mogen zijn, toch alles in te spannen, om met hunnen vooruitgang gelijken tred te houden.
Zulk eene welgemeende en rondborstige lofspraak schijnen wij onlangs ontvangen te hebben in het werkje van
den Ileer DEM AR. Mogt het dan ook dien weldadigen
invloed op ons hebben! Mogten slechts geene verkeerd
ijverende landgenooten, door eene vertaling, het goede,
dat het kan uitwerken, bederven, daar het, in een Rollandsch kleed verschijnende, natuurlijk bijna alle kracht,
die de lofspraak eens vreemdelings hebben kan, verliezen
moot. Om ook tot dat doel het mijue bij te dragen, mogt
de verslaggever, , hiertoe Opzettelijk door eene aehtingwaardige hand verzocht, niet weigeren, door tniddel eener aankondiging van het nu reeds in Nederland veel gelezene
werkje, den lust, om het te lezen, onder ons yolk nog
meer to porn aan te wakkeren.
De Heel. DET SIM A R bedoelt, wel is waar, met zijn geschrift, om ons land en y olk, zoo als zij zich in al hunne
eigenaardigheden en verscheidenheden aan hem vertoond
hebben, naauwkeurig of te beelden, ten einde iets toe te
brengen, om de vooringenomenheid of de vooroordeelen, die
er bij zijne landgenooten tegen ons bestaan, weg te nemen,
en oils in Duitschland die achting to verschaffen, op welke
wij, naar zijne meening, aanspraak hebben. Of hij dat
doel zal bereiken, staat niet aan Referent te voorspellen;
het doel zijner aankondiging in een Nederlandsch tijdschrift
moet zich bepalen bij den invloed, dien het op ons yolk
hebben kan.
Maar hier dient eon onderzoek vooraf to gaan, of de
Hoer DETilm AR wel onpartijdig genoeg is in zijue lofspraak.
Dat hij niet overal alle plaatselijke bijzonderheden even
naauwkeurig en naar waarheid beschreven heeft, kan men
hem als vreemdeling niet kwalijk nemen, daar men op de
allernaauwkeurigst.e beschrijvingen van onze eigene Nederlandsche cliorographen nog zoo vaak aanmerkingen hoort en
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leest. Naar zoo hij in het oordeel over het karakter en do
zeden van ons yolk partijdig was, dan zoude zuiks natuuriijk een groot deel aan de waarde van zijn werk benemen.
En echter kunnen wij, hoe gaarne wij zniks wilden, hem
niet geheel van partijdigheid te onzer gunste vrijpleiten.
De naauwe betrekkingen, waarin de Heel- DETanAa sedert
jaren tot ons Nederlanders staat, maken, dat hij bijna als
een halve Nederlander te besehouwen is. Predikant te Anholt, in het Aleefselie, (*) op de grenzen van Gelderland,
in eene streek, welke meer , dan eenige andere den invloed
van onze nabijheid ondervindt ; gehuwd geweest met eene
Ilollandsche vrouw nit de omstreken van Leiden; voorheen
langen tijd aan het hoofd van een Instituut voor jonge dames, waar vooral vele Nederlandsche leerlingen hare vorming genoten; eindelijk sedert veertig jaren in vriendschappclijke betrekkingen met vele Nederlandsehe familiên,
— was de [leer nETH M A s wel veel beter, dan menig ander
buitenlander, in staat, ons yolk naauwkeurig te leeren
kennen en te beoordeelen, maar stond daarbij tevens ook
Teel nicer, dan menig ander buitenlander, bloot voor een
partijdig oordeel te onzer gunste. Zijn tweeledig doel, om
zijnen "Duitschen landgenooten meer achting voor onze Natie
in te boezemen, dan zij meestal hebben, en dit te doen
door middel der zuivere waarheid, (t. w. door ons Nederlenders of te beelden zoo als wij zijn) is gemakkelijker
voorgenomen dan uitgevoord. De lust, om ons yolk te prijzen, meet wel eens ten koste der waarheid bevredigd worden, en de waarheidsliefde omgekeerd wel eens ten koste
van onzen lof. Hoe sterk wij dus ook met onzen vriendelijken Schrijver, om zijne goede bedoelingen en genegenheid jegens ons, zijn ingenomen, hoe dankbaar wij daarvoor zijn, wij moeten echter, om der waarheid niet te kort
te doen, bekennen te vreezen, dat hij zichzelv' en zijn
werk eenigzins verkeerd beoordeelt. In zijn Vorwort zegt
hij: n Das Eigenthamliche von jeder Gegeud nud den darin
lebenden Mensoken aufzufassen, wird mein eifrigstes Bestrcben sein ;" en verder : Bas Resultat, welehes aus dent
Ganzen hervorgehon wird, kann nur ein gunstiges fur die
hollandische Nation sein." Terwijl wij gelooven, dat elk
4 ) Titans onder het Regierungs ruissisehe Provinrie Wesykalen.
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onpartijdig lezer met ons oordeelen zal, dat hij vooraf de
gunstige meening omtrent ons heeft opgevat, vOOr hij n das
Eigenthamliche" onderzoeht. Of, indien dit niet zoo ware,
zoude hij dan wel in den eersten brief aan den Lezer sehrijNen, dat hij alle reden had, om het Nederlandsche yolk te
hewonderen en hoog te achten; dat zijn oordeel niet op
eerie postwagen- of trekschuiten - conversatie, maar op een'
langen, bedaarden omgang met alle deelen onzer maats
schappij gegrond was; en daarop laten volgen, dat hij desniettemin vreesde, ons klein plekje lands, met zijnen geestvollen, nijveren, braven, in tegenspoeden beproefden yolksstam, te gering te schatten? (*)
Na dit gezegde zou menigeen misschien kunnen meenen,
dat de Meer DET II MAR nagenoeg alles bij ons onvoorwaardelijk geprezen heeft. En sommige zijner Nederlandsche lezers zeggen dit ook, en beweren, dat hij ons veel te veel
vleit; dat hij alles in dit land roemt ; dat hij alles hier be-

(*) Ook in zijne Lezers wil hij zoo spoedig mogelijk zijne
gunstige denkwijze omtrent onze landgenooten overgieten.
Reeds in zijnen eersten brief aan den Frankforter vriend,
terwijl hij nog in zijn Vaderland is, schrijft hij (I. S. 8, 9):
Das Merkwurdige ist hier die moralische Grosse in der
physischen Kleinheit ; der Beichthum bei der naturlichen
Armuth ; die Behagligkeit bei den immerwährenden Widerwartigkeiten ; die unverdrossene Wohlthatigkeit bei der Undankbarkeit ; die Rechtlichkeit und Treue bei den so oft widerholten Krankungen ; die menschliche Macht caber die
Natur und die Elementen. Hier fithlen wir erst was der
Mensch vermag, wenn er durch Weisheit und Religion den
glittlichen Funken in sich belebt. Ware dies Land sich
selbst aberlassen geblieben, so waren da Meer und Sumpf,
wo jetzt blithende Skate, grasreiche Wiesen, uppige Vickweiden, schone Landsitze und Dorfen, und Anstalten far
Kunst, Wissenschaft mind Industrie zu finden sind."
—Zelfsbtuierljkvanhetwrkjste nbewijzvan
des Sehrijvers vooringenomenheid met den llollandschcn
smack. IIet is met eene Romeinsche letter gedrukt; de
cigennamen der personen staan er in klein-kapitale letteyen ; het is opgedragen aan Prinses ALBERT van Pruissen;
en, vat het mceste zegt, bet is getiteld : Fut:Nun= Erinnerung en Holland und seine Bewo/iner.
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ter voorstelt, dan het in andere landen is; dat hij den ouderwetschen en stijven zoo wel, als den modernen en verfranschten Hollander even achtingwaardig acht; dat hij zelfs
de harmonie tusschen regering en yolk zoo innig vindt, als
zij ergens elders kan zijn; ja, dat hij, omtrent ons finantiewezen, hoe verpletterend voor den Staat, van meening is,
dat, door de uitmuntende maatregelen der regering, welhaast de geweldig hooge balastingen zullen verminderen,
enz. Naar wij zijn reeds te veel gewoon aan miskenningen,
dan dat wij zoo vleijende complimenten, als DETHMAR ons
maakt, geheel gaaf vvillen aannemen. Vandaar komt het,
dat wij de dingen, die hij bij ons laakt, bijna niet opmerken ; ofschoon het getal dier dingen, waarvan wij ons niet
weerhouden konden een lijstje op te maken, over de dertig
bedraagt. Gelijk men dos niet zeggen kan, dat hij zonder
vooringenomenheid ons prijst, zoo zegge men even min, dat
hij blind is voor onze gebreken. Waar is het, dat hij onze
deugden met een vergrootglas, onze gebreken met een verkleinglaasje bezien heeft.
De vorm van brieven, aan een' vriend te Frankfort geschreren, is gelukkig gekozen, em, bij de groote uitgebreidheid der stof, geen gevaar te Ioopen van alles en alles
op het naauwkenrigst te behandelen. In dien vorm is men
vrij, om, wat men het beste weet, ook het uitvoerigst, to
besehrijven; wat men minder goed weet, even aan te stippen, en wat men in 't geheel niet weet, te verzwijgen. Wel
is waar, men wordt in brieven wel eens oppervlakkig;
maar een reisverhaal verkrijgt in dien vorm vaak eene losheid en levendigheid, die den lezer aangenaam bezig houdt.
Zoo sehrijft ook de Hoer DETHMAR in zijne brieven een'
aangenamen, vloeijenden, eenvoudigen stiji, en deelt in
dien trant zijne ontmoetingen op zijne laatste reis door ons
Vaderland mede, telkens, waar zulks to pas komt, verrijkt
en vergeleken met herinneringen nit vroegere togtjes, ten
elude aan zijn gesehrift Meer volledigheid en belangrijkheid
bij te zetten. Naar evenredigheid is hij kort over Holland,
uitvoerig over Friesland, Groningen en Drenthe, hetwelk
voor den buitenlander, die voorzeker Holland het beste
kent, meerdere waarde moet hebben. Zijne betrekkingcn
tot , vele aanzienlijke Nederlandsehe familien en zijn in Rolland niet Gering geacht ambt als Predikant stelden hem in
staat, om met bijna alle rangen onzer maatschappij bekend
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te worden, daar men hem nagenoeg overal vriendelijk en
we I will end on tying.
Het zoude te lang ophouden, indien wij hier den Schrijver op den voet volgen of eene recensie van zijn werk
schrijven wilden; wij bepalen ons alzoo bij eene aankondio-ten dienste van Nederlandsche lezers. En voor Neder0rrin
landsche lezers is slechts des Schrijvers beoordeeling van
ons land en Yolk belangrijk ; veel minder de beschrijving,
dan in zoo verre hij door de wijze der beschrijving zijn
oordeel openbaart.
Beginnen wij met de Godsdienst van onzen landaard.
Doze worth door Dz y nnAR zeer hoog geschat. Volgens hem
worden onze kerken trouw bezocht, en heerscht zelfs in de
tairijkste gehooren eene eerbiedwaardige stilte en luisterende opmerkzaamheid. Ilij vend in geen land meer waar
Christendom, en over 't geheel munten de leeken hier in
Bijbelkennis uit boven de Evangelisehen in Duitschland.
Hoezeer eenige warhoofden de oude formulieren aanhangen
en het land doorreizen om proselyten te maken, hoezeer
ook hier en daar eenigen het Christendom weinig achten ,
zoekt echter het achtingwaardigste en beste deel der Natie
het rijk Gods niet in woorden , maar in kracht ; en daarorn
zal, gelijk de Beer P. VAN DER WILlIGEN in zijn Wezen des
Christendoms aangetoond heeft, onze kerk ook geen gevaar
loopen. Het uiterlijke der openbare Godsdienst beantwoordt
geenszins aan de verwachtingen der buitenlanders, (*) maar
des to meer het innerlijke, b. v. de preek, de treffende
toespraken bij de viering van het Avondmaal, cnz. Eonvoudigheid en afkeer van praal is het kenmerkende van onze
Godsdienst. Vreedzaam en zonder, haat leven de verschillende Protestantsche gezindheden nevens elkander, b. v. to
Nijmegen, op het eiland Teazel, enz. zoodat het onderscheid
meer in den vorm dan in het wezen der zaak te zoeken is.
De verdraagzaamheid jegens de Joden is nergens zoo groot
als in Holland. DErusrAR ' s afkeerigheid van het Zende(*) Onzen Schrijver hindert b. v. de gewoonte, om gedurende de preek den hoed op het hoofd to houden; de stem
van den prcdiker op den kansel, nit de voile keel voortkomende; ook het onaangename gezang in sommige kerken.
Het cerste verontschnldigt hij echter bij lien , die geenc
plants ter berging }runner hoeden hebben.
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lingswerk redeneert niet zoo zeer tegen onze Zendelingsgenootschappen, als wel tegen alle ondernemingen van dien
aard, ook in het buitenland, en te minder tegen de onze,
omdat wij niet vergeten, wat hij voornamelijk wil, de laagste standee in ons Vaderland tot zedelijkheid en godsdienstigheid op te leiden.
De zedelijkheid der Nederlanders wordt nergens, voor zoo
ver wij ons herinneren, boven die van andere volken geprezen of gelaakt; maar over 't geheel schetst de Heer
DETIIMAR den Hollander als met vele deugden versierd af.
Het eerst van alien komt hier de vlijt , de werkzaamheid
en volliarding in aanmerking, waarmede wij ons dit land
verworven, behouden en opgesierd hebben, en die vooral
den vreemdeling treffen moeten. Roept men aan den Rhijn
van Mentz tot Coblenz verrukt uit: .Hoe groot zijn uwe
werken, o Heer !" in Holland gevoelt men zich gedrongen
te zeggen: .Wat is de mensch , o Heer ! dat Gij zijner gedenkt, en des menschen kind, dat Gij zijner aanneemt! Gij
maakt hem tot een heer over uwer handen werk ; alles hebt
Gij onder zijne voeten gezet !" Daarom is Holland als het
kabinctstukje der Europesche Staten te beschouwen, en alto
Nogendheden moesten het hunne _doer], om dien kleinen ,
netten Staat to bewaren. Vreemdelingen beschuldigen de
.Nederlanders meest van ongevoeligheid, van phlegma ; de
Schrijver oordeelt er anders over : de Hollander moge bedachtzaam en nadenkend zijn, maar hij is niets minder dan
phlegmatiek. Hoe zoude hij phlegmatiek kunnen zijn bij de
onophoudelijke werkzaamheid, die de lage Jigging des boderns veroorzaakt (#) Een Duitscher, , anders van wege
eene onvriendelijke bejegening op ons yolk gebeten, moest
DETTIMAR, I Bd. S. 69. Warum man aber den
Hollander als gleichgaltig, trage und pflegmatiscli verruft,
kann ich nicht gut begreifen. Die grossen Heldenthaten aus
der frahesten Zeit ; die gefahrvollen Seereisen; die Riesenwerlze arcs Wasserbanes aus der neuesten Zeit ; die liefdurchdachten Schriften ihrer Gelchrten, die fast gauze Bibliotheken fallen ; die grossen Gallerien classischen Werke
ihrer Haler und Ka nstler ; die Schopfungen ihrer Gartner
und Landbauer,, welche ihre Producte in alle Theile der
Erde rerschicken, tragen wahrlich keine Zeichen von Pflegma , aber wohl von grossen Energie und Thatigkeit an sick."
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op den toren van Haarlem uitroepen : Wunderseliges Volk,
das mit Verstand and Ueberlegung das Meer besiegt and any
Sampfen Lustgefilde geschaffen hat!" (*) De werkzaamheid
der Hollanders is zoo groot, dat men zelfs to Rotterdam,
die groote handelsstad, geen staand tooneel, geen wekelijksch concert, geene groote volksfeesten, geene gezelschappen tot genot of hazardspel, geene publieke verzarneling van schilderijen, enz. heeft. Aan onze stoute ondernemingen in de waterbouwkunde, als b. v. het groot Noordhollandsch kanaal, de dokken to Amsterdam, het droogmaken van het Haarlemmer-meer, enz. wordt alle regt gedaan. — Jegens vreemdelingen, die ons vertrouwen gewonnen hebben, zijn wij Nederlanders, volgens den Schrijver,
voorkomend, vriendelijk , en in de vriendsehap getrouw tot
in den dood. Spaarzaamheid, verbonden met onbekrompene
weldadigheid, die zelfs vaak al to ver gedreven wordt en
daardoor wel eens weer nadeelig dan voordeelig werkt op
de voorwerpen barer zorg, zijn ook kenmerkende deugden
van den IVederlander. In echte weldadigheid en zucht voor
het algemeene welzijn der menschheid munt hij onder alle
volken nit; ten bewijze strekken de Maatschappij tot Nnt
van 't Algemeen , de Zondagsscholen, de Zendeling- en Bijbelgenootschappen, het Genootschap tot zedelijke verbetering der Gevangenen, de Maatschappij van Weldadigheid,
enz. Even zeer worden onze vaderlandsliefde, onze huiselijkheid , de innigheid van liefde in onze familien, die zelfs
van den kant der orders meermalen in vcrtroeteling der
kinderen ontaardt, onze eerbied voor (len ouderdom , onze
afkeer van nuttelooze praal, die zich zelfs in het gebrek
aan standbeelden voor onze groote mannenlaat zien, bijzonder geprezen. De menigte groote kunstenaars, vooral
schilders, en geleerden, die er in ons land gebloeid hebben, stellen onze achting voor kunsten en wetenschappen
buiten eenigen twijfel ; terwijI eerlijkheid, opregtheid, getrouwheid en naauwgezetheid in den handel ons yolk eveneens kenschetsen.
Gelijk alle Duitschers, zoo moet ook onze Schrijver veel
spreken over onze overgroote zindelijkheid. Zij is eene
dengd, den Nederlander bijzonder eigen; en, hoewel zij
hier en daar overdreven wordt, kent de Heer DETIIMAR
(*) DETIIMAR,

II lid. S. 151.
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hear ons geenszins onvoorwaardelijk toe. Hij zegt onder
anderen, dat vele Hollanders zindelijker zijn op hunne gereedschappen, kamers en keukens, dan op hunne ligchamen ; dat in Rotterdam, eene stad, waar men, wegens de
buitengewone zindelijkheid der ingezetenen, geheel geene
spinnen heeft, (!) de morsigheid op de groote markt random
het standbeeld van ERASMUS zoo groot was, dat hij, nit
afkeer daarvan, zich den tijd niet gaf, , om de inscriptie of
te sehrijven ; dat de weilanden en akkers ten Noorden van
Groningen, de Drentsche boerderijen, en meer, even min
op den naam van Hollandsche netheid en zindelijkheid aanspraak kunnen maken, als het behandelen der goederen van
de reizigers op Nederlandsche stoambooten, of de bediening
der gasten aan Nederlandsche publieke tafels, met de stiptheid en vaardigheid, die daarbij in Duitschland heerschen,
vergeleken kan worden. Daarentegen wordt het kwispedoor,, dat groote struikelblok der Duitscb.e kieschheid, schitterend verdedigd tegen hunne zandbakjes op den vloer. Aan
de zindelijke bewoners van Aroordholland, met name van
Brock in Waterland, Mat hij dat regt wedervaren, dat huntie zindelijkheid niet overdreven of grillig heetenmoet, maar
als een noodzakelijk gevolg van het vochtige klimaat te beschouwen is. Hierin uaat hij echter oak wader te ver. In
natte tijden zouden de dienstboden bijna den ganschen dag
onophoudelijk sehuren, schrobben en dweilen, omdat door
hot schrobben het hout voor verrotting bewaard blijft en het
gesehuurde metaalwerk dagelijks op nieuw door de vochtigheid beslaat. Niet omdat het de heerschende smaak is,
maar om het vochtige klimaat, zouden de Hollandsche huizen niet met kalk bepleisterd zijn, die al to spoedig doorweeken en afbrokkelen zoude. In onze zindelijkheid vindt
hij een' voorrang, dien onze landgenooten hebben boven de
zijne : aan den Rhijn, zegt hij, zou men de Hollandsche
netheid en zindelijkheid te vergeefs zoeken. Uit de neiging
tot zindelijkheid verklaart hij den oorsprong der oorijzers
en den geheelen hoofdpronk van de Vriesche vrouwen , neardien zij, veel met melk moetende omgaan, daarbij geen loshangend hear konden hebben. (!)
Uit sympathie moest de Schrijver in de opvoeding en vorming onzer jeugd groot belang stellen. Wel verwijst hij
daartoe meest naar het werk van VICTOR COUSIN, die den
toesland onzer scholen naauwkenrig besehreven heeft , maar
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spreekt toch ook ze]f dikwijls daarover zijn oordeel uit. Op
het stelsel van opvoeding der Nederlanders maakt hij hier en
daar wel aanmerkingen. Vooral vindt hij de overdrevene
liefde van sommige ouders jegens hunne kinderen berispenswaardig. De huiselijke opvoeding van zeer aanzienlijke kinderen door Gouverneurs en Gouvernantes bevalt hem even
min als die op kostscholen of privaat-instituten. Volgde men
zijnen raad, dan zonden Nederlandsche en buitenlandsche
ouders voor eon' geruimen tijd hunne kinderen onderling
verwisselen. Hij vindt het dwaas, dat men in de beschaafdste kringen, niettegenstaande de rampen der Fransehe overheersching, nog steeds aan de Fransehe taal boven de hartelijke en gevoelvolle moedertaal de voorkeur geest. Overigens
kan hij somtijds onzen scholen en inrigtingen voor lager,
middelbaar en hooger onderwijs niet genoeg lof toezwaaijen.
In 't bijzonder deelen hierin eene armenschool to Amsterdam, eene andere school te Warsum (in den Duitschen
tekst Warsum) in Groningerland , minder eene armenschool
te Zwolle. Niet minder roemt hij de pogingen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ter verbetering van het
schoolonderwijs, als ook het Instituut voor Onderwijzers van
den Heer PRINSEN to Haarlem. Onder de Instituten voor
middelbaar onderwijs vermeldt hij in 't bijzonder de Latijnsche school te Franeher, de Instituten der Heeren N 0 0 RUE WIER te Winschoten, NASSAU te Assen en VAN WIJK to
Kampen. Schoon hij onze Latijnsehe scholen met een enkel
woord .treffiiche Gymnasien" noemt, wijdt hij echter aan
deze weinig opmerkzaamheid. Hij bejammert het, dat het
Orthopwdisch Instituut van den Heer U EI a E zoo ,weinig opgang gemaakt heeft, en is hoogelijk ingenomen met bet
Doofstommen-Instituut to Groningen. Over de inrigting onzer Akademién is hij zeer kart, gelijk hij in het algemeen
minder spreekt over onze beoefening der wetenschappen,
dan het belang der zaak schijnt te verdienen. Uitvoeriger
is hij in het prijzen van den geest en de goede gezindheid
der studenten, zoowel te Leiden, als te Groningen. De
eerste munten, volgens hem, door onderlinge eensgezindheid, vriendschappelijken omgang met de burgers der stall
en gehechtheid aan de koninklijke familie uit. (!) Het ontgroenen keurt hij ten sterkste af. Zoo ook vindt hij, naar
Duitsche wijze, het gebruik van het Latijn op onze collegien
niet goed. De Groninger Professoren ontvangen de eer van

:3 1 8

F. W. D E T M A R

meest bij name vermeld te worden, wat Ref., als kweekeling dier hoogeschool, een bijzonder genoegen verschafte,
daar hij zag, dat ook buitenlanders den welverdienden room
zijner achtingwaardige en onvergetelijke leermeesters erkennen, en zich op nieuw gelukkig achtte door hun onderwijs
gevormd to zijn.
Met onze nijverheid verdienen wij insgelijks bij den Heer
nETIIMAR alien lof. De voortbrengselen onzer industrie op
de Tentoonstelling te Haarlem in 1825 verwekten de jaloezij
der vreemden [der Engelschen], en waren naar zijne mooning eene der voornaamste oorzaken der Belgische revolutie,
omdat de vreemdelingen, wien onze magt te groot werd,
de zaken van tweedragt tusschen Zuid- en Noord-Nederland
rijkelijk strooiden. Het karakter van Hollandsch werk is
stevigheid en netheid, gelijk de bewerking zelve het kenmerk der grootste zindelijkheid draagt. Honderde zaken
worden door den bijnaam Hollandsch als goed gestempeld ;
b. v. Hollandsche koeijen, boter, kaas, haring, zalm, dakpannen, tigchelsteenen, linnen, papier,, lakens, dekens,
zout, verfwaren , jenever,, olie, pijpen, tabak, zilveren en
gouden werken, molens en waterwerken, enz. Met veel
lof spreekt hij van de groote Stoom - machine - fabrijken te
lijenoord en op het eiland Oostenburg te Amsterdam. Het
kon noch zijn oogmerk zijn, om alle, of zelfs de voornaamste fabrijkinrigtingen in ons Vaderland te bezien en te beschrijven, noch kan het het onze zijn, om hetgeen hij daarin
overgeslagen-heeft aan te duiden; evenwel verwonderde het
ons, daar hij zoo vaak spreekt van onze sedert de revolutie
toegenomene welvaart, bij hem niets te vinden over de nieuwe groote Manufactuur-fabrijken in Overijssel en elders, of
over de groote Branderijen, vooral in de provincie Groningen. Minder ontgaat zijner aandacht de in de niennste tijden in ons land zoo zeer vermenigvuldigde aanleg van kanalen en straatwegen; maar eene bijzondere opmerkzaamheid
wijdt hij aan onze landhuishoudkunde. Met groote vooringenomenheid beschrijft hij de boomgaarden in de Betuwe ,
de melkerijen en kaasmakerijen in .1thijnland, 1Voordholland,
Texel en Vriesland, den korenbouw in onze noordelijkste
streken , als in het Bild , den Noordpolder en het Oldamt ,
zelfs de aankweekingen bij de koloniOn van weldadigheid.
Ook vergeet hij niet de belangrijke bloemkweekerijen in den
omtrek van Haarlem, en maakt eene bijzonder lofrelijko
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melding van den fijuen en keurigen smaak in den aanleg
onzer tuinen en lusthoven.
Het is wel jammer, dat de geeerde Schrijver met onze
letterkunde minder bekend schijnt te zijn, dan men van eene
veertigjarige bekendheid met ons yolk zou mogen verwaehten. Het noemen van eenige verhandelingen, van het Groninger Godgeleerd Tijdschrift Waarheid in Liefde, van den
Vrieschen dichter GIJSRERT JAPINS, van den Groninger Studenten-Almanak, of den Drentschen Yolks-Almanak, kan men
als niets over onze Letterkunde gezegd rekenen , en zijne
Duitsche landgenooten zullen hierdoor aI zeer weinig aangemoedigd worden, om onze anders geprezene taal to leeren.
Van r Erni en van VAN LEN NEP ' S Boos van liekarna spreekt
hij ter loops; maar geen woord vinden wij van ux LDE RDIJ
en zijnen invloed op onze nieuwste letterkunde, geen woord
van TOLLENS, van STARING enz. ; geen woord van onze
voortreffelijke kansel-literatuur, waartoe hij meermalen alle
aarlleiding heeft ; geen woord van onze geschiedschijvers, of
zelfs van onze tijdachriften, die toch zoo vaak den geest
eener natie kenmerken. Naar wij willen niet ondankbaar
zijn , ofschoon wij gaarne wenschten, dat een seherpzinnig
buitenlander met kennis van zaken het goede en kwade
onzer letterkunde aanwees. Voor het overige blijkt het, dat
hij een al te gunstig denkbeeld van onze geleerden in het
algemeen als menschen koestert ; hij schijnt te meenen, dat
men hier te lande nit zuiveren lust zich op de wetenschappen toelegt, en er niet aan denkt, om de geleerdheid tot
eene Kuh, die sins snit Butter versorgt" te verlagen. De
Nederlandsche geleerden, zegt hij, ontvangen geen of althans geen noemenswaard honorarium voor hunne geschriften van den boekverkooper, en stellen dezen daardoor in
staat, om de werken prachtig nit to geven! Even onjuist
is zijne bewering, dat wij hier ge/eerde work en, die alleen
den Theoloog kunnen dienen , maar den leek in zijne godsdienstige overtuiging sehadelijk zijn, b. v. de Wolfenbuttelsake Fragmenten of het Leben Jesu van mant ss, niet in
de moedertaal, maar in het Latijn plegen nit to geven ;
immers hij schrijft zelf, dat men thins bezig is met het
beruchte werk van ST R AUSS in het Nederduitsch te vertalen.
Zulks is ons al te veel eer bewezen!
Wij gaan nu over tot de eigenaardigheden van de onderscheidene deelen onzes yolks, zoo als ze door den Beer
BOERRESCII. 1841. NG. 8.
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zijn opgieteekend. Het gemecn is bij ons even
ruw en woest als overal elders, even zeer overgegeven aan
dronkensehap, enz. Nergens had hij ooit afgrijselijker vloek-en dreigtaal gehoord, dan onder het Amsterdamsche graauw.
Dolzinnig uitgelaten is de geringe Hollander in zijne kermisvreugde. Wilde men eehter naar den aard van het gemeen de gansche natie beoordeelen , dan zou men zeer verkeerd handelen ; en dit oordeel zoude even min geldig zijn,
als wanneer men de ruwe en lompe bewoners van bet eiland
Marken voor de bewaarders van het oorspronkelijke zuivere
karakter der Nederlandsche natie wilde houden, en daaruit
besluiten tot den aard onzer voorouders, ofschoon dit somwijlen gebeuren moge. De Schrijver schijnt met regt te
stellen, dat het eigenlijke karakter onzes yolks, zoo als het
zich volgens den loop der tijden verschillend wijzigt, vooral
bij den burgerstand en in sommige provincien ook bij den
voornamen boerenstand aangetroffen wordt. Immers de aanzienlijke standen volgen veelal de leefwijze en gebruiken
van de voorname vreemdelingen na, en zijn veel meer ,
dan de andere klassen, te beschouwen als een deel der groote maatschappij van de rijkste en beschaafdste Europeers.
Desniettemin heeft ook de voorname Hollander vele eigenschappen , die hem onderscheiden van den voornamen vreemdeling. Zeer duidelijk bemerkt men dit onderscheid in Amsterdam, waar de bandelsgeest den hoogsten rang niet aan
de geboorte, maar aan den rijkdom en de nitgebreide bandelsspeculatien toekent. In den, Haag heersehte een den
Schrijver hinderlijke hoftoon. Het gebruik, dat de rijke
Hollander van zijne schatten maakt, is niet altijd even doelmatig ; sommige renteniers zullen b. v. kostbare equipaadjen
houden, alleen om daarmede hij eene enkele bijzonder feestelijke gelegenheid te pronken, terwijl zij tot pleiziertogtjes
altijd gebruik maken van gehuurde rijtuigen. Over het algemeen kunnen wij zeggen, dat wij in de vrij talrijke sehetsen, welke ons de Schrijver nit bet leven der aanzienlijke
Nederlanders van verschillende oorden mededeelt, de natuur
duidelijk herkennen, en dat hij eene zoo veel mogelijk getrouwe afbeelding van onze grooten zijnen landgenooten geschonken heeft.
Onde.r die landen, welke in een kort bestek het meeste
verschil van karaktertrekken der bewoners opleveren, beboort voorzeker ook ons Nederland. Die rerscheidenheden
DETIIMAR
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en wijzigingen van het nationaal karakter konden natuurlijk
onzen DETHM A R niet ontglippen ; zelfs sehijnt hij bepaaldelijk met dat doel ons land doorreisd te hebben, opdat hij zoo
veel mogelijk met de bijzonderheden van elke provincie en
stad bekend zou worden. Voorzeker eon noodzakelijk vereischte tot de karakteristiek van ons yolk. Vreemdelingen ,
die op deze verscheidenheden niet letten, beoordeelen ons
vaak zeer verschillend; terwijl het ons Nederlanders, die
van der jeugd of aan onze onderlinge provinciale eigensehappen kennen, dikwijls moeijelijk valt, eene algemeene
karakterschets onzer natie te geven. De Geldersehman is
geen Hollander, de Hollander geen Vries, de Vries geen
Groninger, de Groninger geenDre'nthenaar, enz. En hoezeer is dan nog weder onder de eigenlijke Hollander de
Amsterdammer van den Rotterdammer, van den Hagenaar,
den Haarlemmer, den Noordhollander of den eenvoudigen
bewoner van het aartsvaderlijke Texel onderscheiden! Deze
plaatselijke eigensehappen vindt men 'over 't algemeen hij
DET JIMA a vrij naauwkeurig opgegeven; hoezeer men vaak
bespeuren moge, dat hij bij zijne opgaven minder zijn eigen
oordeel gevolgd is, maar zich meest door gesprekken met
Nederlanders heeft laten leiden. Met eene vrij groote naauwkeurigheid en niet zonder vooringenomenheid schetst hij de
Vriezen, hunne taal, zeden, opregtheid, hartelijkheid, bewondert dikwijls de kleeding der Vriesche vrouwen, en
bejammert het, dat het eigenlijke Vriesche karakter door
de insluipende vreemde zeden en moden, zoowel wat het
innerlijke als het uiterlijke van dien landaard betreft, gedurig meer en meer verdrongen wordt. Zelfs zwijgt hij niet
van de dwaze jaloezij tusschen de Vriezen en Groningers,
die, hoe zelden men ze bekennen wil, echter nog voortdurend eene bron van vooroordeelen pleegt te zijn.
Een buitenlander, die ons zoo veel opmerkzaamheid bewezen heeft, die zoo met overtuiging sehrijft over den voortreffelijken aard van ons yolk, verdient, dat ook wij zijn
werk alle versehuldigde eer bewijzen, de eer van het zelf
te lezen en anderen onzer landgenooten aan to raden om het
to lezen. Dankbaar jegens den geeerden Schijver voor het
genoegen, dat zijn boek Ref. als Nederlander verschafte,
wenscht hij, dat ook deze zijne geringe moeite hem nog
meerdere lezers, dan hij onder ons heeft, aanbrengen moge.
Men blijvc echter bij de lezing niet bier en daar aan on)" 2
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naauwkeurigheden, met betrekking tot het plaatselijke zijner woonplaats of provincie, en dergelijke, hangen; in dat
geval zoude men zich misschien wel eens ontijdig boos kunnen maken; maar men bedenke, dat het doel van onzen
Schrijver niet is, om eene geographie van Holland te schrijven, even min eene geleerde verhandeling over ons Nederlanders, maar om, door eene losse aangename lectuur, aan
zijne landgenooten ons yolk van eene gunstige zijde voor te
stellen. Wij Nederlanders dienen dus bij de lezing van zijn
geschrift daarop voornamelijk te letten, hoe hij, als een
wel niet geheel onpartijdig vreemdeling, maar toch als een
vreemdeling, onzen card en ons karakter, onze verdiensten
onder de beschaafde volken van Europa, en tevens onze gebreken, waagvan hij er echter weer had kunnen noemen,
beschrijft. Eene redelijke aehting voor onszelv', die wij niet
mogen wegwerpen, en die wij, ons vergelijkende bij vele
andere volken, met regt ons mogen toedragen, is, dunkt
Ref., van deze lezing een noodzakelijk gevolg. Wij behoeven dan wel niet, met EEL mEtt s, te juichen, dat wij ooh
deelen
in de eer, den roem, dien 't voorgesiacht,
't Verbaasd Euroop ten trots, aan ons ten erfdeel bragt;
of van den buitenlander te eischen, dat hij met
vleitaal instemme:

PIT CAIRN'S

At Belgis maria et coelum, naturaque rerum
Obstitit: obstantes hi dotnuere Deos ;
maar wij durven met waardigheid den Heer
n EN noncn nazeggen :

VAN DEN

w

Zie, vreemdling, , op dit yolk met diep ontzag in de oogen:
Natuur en Dwinglandij beproefden fel zijn' moed.
U kostte de aarde niets, ons werd zij toegewogen;
Door deze tegen zweet, door gene tegen bloed.
Febrnarij. 1841.

IC.

Beteekenis en afleiding van Eigennamen ; bijeenverzameld
door J. W
Te Zaltbommel, bij J. Noman en Zoon.
1840. In Id. 81:o. 110 bl.
- 40.

BETE. KEN'S ENZ. VAN 1,1k;ENN.AMI:N.

Eenc sourt van hulpboekje bij het underwijs, dat, bij het
bezit van zoo vele betere werken, voor den onderwijzer
overtollig — voor den leerling veelzijdig schadelijk is. Zonder te willen aanwijzen, wat hier ontbreekt, staaft Rec.
zijne ongunstige beoordeeling met het volgende:
Apostel. Een uit de Grieksche taal overgenomen, bekend
Bijbelwoord, dat Godsgezant beteekent." Hier heeft de
Sehrijver gekozen, wat hem juist scheen" (Voorberigt);
maar, D hadden eigene vorsching en kunde zijne gidsen moeten wezen," dan zou hij geweten hebben, dat het woord
Amovito; blootelijk een. afgezant — niet een Godsgezant
—betkn.
',Jupiter. Deze naam komt af van het Celtische jott , jong,
en piter schijnt af te komen van pater, racier, dat bij zijnen
voorgaanden naam is gevoegd, toen hij als de grootste aller
Goden gediend werd.'-' — n Eigen vorsching en kunde" hadde den ellendigen compilateur kunnen leeren, dat het eene
ineentrekking is van ZE:4 7nersfp•
Paseha. De Christen gedenkt op hetzelve aan het lijden
en sterven zijns Verlossers" !! !
Selah. Dit woord beteekent de zekerheid van het voorgaande ; b. v. alsof er stond : ja, voorzeker ! Zoo is het.
Anderen houden het voor een woord van herinnering, of
voor een teeken van stilstand; gevolgelijk , dat men daar
moet stil houden, en den voorgaanden inhoud wel overwegen." Indien de compilateur do moeite hadde genomen
om niets antlers te noemen — VAN DER PALM (dien hij in zijn
Voorberigt aanhaalt) op Psalm III: 3 na to zien, zou hij
gevonden hebben, dat hier nog vele andersen te noemen
zijn , en de beteekenis van het woord zeer onzeker , en verloren , is.
Meer nit dit onvolledige, onnaauwkeurige prulschrift aan
te halen, zou den lezer evenzeer vervelen als ons.
Hansjen, of het Bruidsgeschenh. Hit het Hoogduitsch von
A. G. EBERHARD. Te Amsterdam, bij. J. C. Sepp en Zoon.
1840. In gr. 8vo. 107 hi. f 2 - 20.

D

it gedicht is in de manier van den Hermann nand Dorothea, waarin GOTRE den eenvoudigen, Homerischen vorm
van bet Heldendicht (vooral in de Odyssea) heeft toegepast
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op bevallige voorstelling uit het landelijke !even, eertigzina
Idyllisch geldealiseerd ; eene manier, die vele navolging
heeft gevonden, waarvan de Luise van vo ss eene der bekendste en gelukkigste is. Tot de bevalligste gediehten der
nieuwere Duitsche letterkunde in dezen trant behoort E R E FII A RD ' S Haneken and die Kilehlein. De handeling is doodeenvoudig. Hansje, een gevoelig, ongekunsteld meisje,
dochter der weduwe van eenen braven dorpsleeraar,, is door
deze hare moeder wel tegen de wisselvalligheden en miskenningen der wereld gewapend, maar ziet zich nogtans met
verdriet gelasterd, en daardoor miskend bij den opvolger
van haren vader, wiens genegenheid zij, en hij wederkeerig
de hare, bezat. Na eenige ophelderingen komt dit echter
in orde op de bruiloft van Hansje's adellijke, maar nederige
en beminnelijke vriendin. De lasteraarster had zich ineesteres gemaakt van den bruidskrans, dien Ilansje aan hare
vriendin zou aanbieden, waarvoor nu het beminnelijke kind
der natuur hare met zorg opgekweekte kuikens — het eenige,
dat zij bezat — in de plaats geeft.
Met regt ingenomen met deze bekoorlijke schildering, en
bemerkende, dat het minder bekend was, dan het verdiende, besloot de Vertaler tot de overzetting, en wel in de
maat van het oorspronkelijke — Hexameters. Ilij ontveinsde
zich de bezwaren Diet, welke aan dien, oppervlakkig zeer
gemakkelijken, maar inderdaad zeer moeijelijken arbeid verbonden waren. Zijn werk is in zooverre geheel beloond, als
niemand het veelzijdig verdienstelijke zijner vertaling zal betwisten ; en wanneer men zich de moeite geeft tot vergelijking met het oorspronkelijke, dan zal men ontwaren, dat
wel het een en ander der zachte en teedere uitdrukking bij
elke vertaling moest verloren gaan , maar niemand toch
telijk den Heere sc a i F F het werk der Nederduitsche overzetting zou uit de handen genomen hebben.
Hexameters, als:
Dat nullansjen zoo wonderlijk neerkwam van 't hoogst algerneene
Op het bijzonder geval."
Riep de Barones : n nu, speel dan iets vrolijks en luchtigs."
.Maar was dat billijk ?" hernam Antonia vuriglijk , A was dat
Jegens Antonia billijk en jegens uw treurende dochter I"'
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Welke regels volinaakt proza zijn — dergelijke vlekjes ontsieren het fraaije gedicht.
Ofschoon slechts spaarzaam eenige ruimte tot het bijbrengen eener proeve kunnende beding-en , moeten wij ditmaal ,
ter aanprijzing van dit hoogst bevallige dichtstuk , een paar
plaatsen uitschrijven.
Fraai is de beschrijving der kuik ens :
Zachte en zuivere wol verstrekte hen nu nog tot kleeding ,
Eenige stonden nog wanklend , de meesten liepen reeds, lustig
Eigen tafelmuziek met piepen en pikken zich makend ;
Nippend aan 't bakjen met water, den kop om to zwelgen
verheffend
Hoog ii ,de hoogte , als riepen zij hemel en aard tot getnigen ,
Hat zij de heldendaad van water te proeven volbragten ;
Nu een beentjen rekkend, en daarbij een vleugel ontplooijend ;
Vele loopend en krabbend, ofschoon er ook niets viel te krabben ;
Dan, om den tijd te verdrijven , met de pun tige snebben
Naar elkander hakkend , een voorspel der hanengeveehten.
Bij den brand der woning had Hansje hare fortepiano verloren en geen andere kunnen bekostigen. Zij komt te huis,
en vindt eene nieuwe staan , het geschenk van hare vriendin
Antonia :
Hansjen , verwonderd , geroerd en verrukt , als nog nooit in
haar leven ,
Wilde hare oogen cerst niet vertrouwen : >, Antonia !" riep zij
Daadlijk bij 't eerste bedenken van zelve, voordat nog de moeder
Van de sleutels verhaalde. — — — —
Hansjen vernam het slechts half ; vroom sloeg zij de handen
te zamen,
Als tot earl dankend gebed. Toen lokten haar siddrende wingers
Toon op toon ui t de snaren, dan klonk weer de naam der vriendinne
Met een zilveren stem van de vrolijk bevende lippen.
Zie ," zoo sprak hare moeder, de Feniks verrees nit zijn
aschhoop ,
Schooner en hooger van waarde , dan die door de vlamnsen
verteerd is."
Hansjen antwoordde nu : Ach had onze zalige vader
Deze vreugde nog mogen beleven !" — De stemme begaf haar,
Doeh het gevoel van haar harte ging over in droevige akkoorden,
Zaeht, hartroerend, weemoedig, gelijk zij den boezem ontvloden;
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Steeds welluidender kionk het, verhevener, voller en vrotner ;
't Was eon weemoedige taal , van de aarde klimmend ten kernel ;
Allen zwegen en hoorden en ademden zachter en zachter,
Tot dat heilig en plegtig de schoonste koraalmelodie kionk ; (*)
Toen sprat Martha bewogen: Dat was hem altijd het liefste
Lied in ' t gezangboek ; zelfs bij het sterven wilde hij 't zingen ;"
En zeer zachtkens begon zij de vrome , voortreflijke woorden
Op een voortreflijke wijze bniten haar weten to zingen,
En met een vloed van tranen, den blik ten hemel geslagen,
Stemde , gelijk een Cecilia, Ilansjen in 't plegtige zingen
Op een smeltenden toon , met heilige aandacht en eerbied ;
Doch zij kon ' t niet volbrengen, het lievelingslied van haar vader,
Daar het spel en 't gezang haar hart met ontroering vervulden.
Stem en snaren zwegen, en Hansje keerde ter zijde, —
Als de bedauwde bloom, die 's avonds den blneijenden kelk sluit ,
Stond zij en boog het aanminnig en sehreijend gelaat naar
beneden.
Men ziet, doze Hexameters zijn niet zonder gebreken ; maar
men ziet tevens , dat ook in Poezij het eenvoudige het kenmerk van het waarlijk schoone is ; en zeer zou het ons
verwonderen, indien gedichten , als het onderhavige, niet
meer gezocht en gevoeld werden , dan hetgeen sommigen ,
in onzen, tijd , als de voortreffelijkste poezij drijven en geyen. 'Heroin ook schreven wij eenige regelen af.
. (*) Twee fraaije regels , waarin men, naar ons gevoel ,
het zachte ademen en den vollen fortepianotoon hoort.

Jaarboekje voor de Provincie Overijssel, voor het jaar 1841.
bij J. J. Tiji.
Te
Zaanlandsch Jaarboekje, voor het jaar 1841. Te ZaanJ. Heynis, Tsz. f : - 75.
dijk ,

T

en behoove van deze twee Jaarboekjes willen wij nog
eons afwijken van onzen aangenomen regel. Het eerste verdient aanprij zing wegens de uitstekend naauwkeurige statistieke tabellen , waaronder die, welke betrekking hebben
tot de uitgesproken vonnissen en tot het schoolwezen , bijzondere oprnerking verdienen. Het andere , door keurige
netheid Noordholland waardige, Jaarboekje moet vooral strekken , om den Zaankant meer algemeen bekend to maken ,
waartoe het dan ook aanvankelijk reeds strekt. Het proza
laat zich met genoegen lezen ; de versjes zijn hunne plaats
waardig, en de plwatjes net. Kortom , wij wenschen den
besten opgang aan dezen Zaanlandsehen Almanak.

130EKBESCHOUWING.
Leerredenen over verschillende onderwerpen , door A. R A—
pus, Predikant te Doesborgh. Te Doesborgh , bij
Kets en Lambrcchts. 1840. In gr. 8vo. 382 bl. f 2 – 90.
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die verscheidene jarcn met eon
bundeltje Leerredenen voor het eerst , zoo wij meenen , als
Schrijver optrad, en in de laatste jarcn met cone bijzondere mildheid voor de godsdienstige stichting zijner landgenooten geschreven heeft, levert pier eon dertiental procven van zijnen kanselarbeid , op uitnoodiging der uitgevers , die alzoo ongetwijfeld hunne rekening bij de schriften
van den Heer RA Dus vinden, gelijk de laatste ook hierdoor aangemoedigd zal wordeu , om , overeenkomstig zijne
» dringende behoefte, daar, het hem niet heeft mogen gebeuren tot eenen uitgebreiden werkkring te geraken, zijne
vermogens te gebruiken , om moor algemeen nuttig workzaam te zijn ;" ecn lofwaardige ijver , die cchter , bij den
grooten overvloed van Erbauungsbiieher,, zoo als de Duitschers ze noemen , goene verkeerde rigting zou nemen ,
indien dezelve zich ook eons moor op het wetenschappelijke veld van godgeleerde studio bewoog, waarin de oogst
ten onzent vrij wat armor is, dan in hetgeen den leeken
tot opwekking en vermaning dient. Hat eindelooze aan
de markt brengen van allerlei , rijp en groen, bekookt en
onbekookt waardoor onze zoo even genoemde naburen de
godgeleerde wereld minder verpligten dan vermoeijen , is ,
wij erkennen het, eon uiterste; maar is het, bij de wetenschappelijke hoogt,e van het vak in ons vaderland, toch
waarlijk ook niet eon uiterste, dat men daarvan bijna niets
in het licht ziet verschijnen , en nog minder zou vernemen , indien niet nu en dan het eeregoad van TEYLER of
in 's Huge eenen. enkelen uitlokte , om de vruchten van
studio en nadenken onder het oog van het wetenschappelijke publiek te brengen? Een paar loffelijke voorbeelden
BOEKBESCH. 1841. No. 9.
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nitgezonderd, gaan de hoofdpricsters in den Thcologischcn
tempo! met cone plegtige 'terughoucling voor ; de anderen
volgcn. Wat 'stichtelijke lcctuur; wat preken — voila
tout! Zoo vernamen wij dozer dagen nit het voorberigt
voor het 3de sink van VAN SENDEN ' S Apologetiek , dat
wij het met de historische inleiding tot dat gehoopte klassieke work al weder zulien moeten docn ! Waarlijk , niemand, dien de stand van kennis bewust is, waarop verre
de grootc meerderheid onzer Godgelcerden staat , zal in
verzocking komen , em, ter proeve daarvan , to wijzen op
hetgeen er geprestecrd worth. Maar dit zij zoo! Wij on tvangen hicr dan weder eon bundel prekcn; goede, nuttige, stichtelijke preken , maar inter ook Met ; die niet
moeten dienen , om den opsteller cone gunstige bekendheid to verwerven, hetgeen anders, bij work van clegelijke
waarde, zeer goed mogt aangaan ; die ook niet moeten
strekken, om of cenige moor vreemde onderwerpen to behandelen, of eenige Bijbelsche geschiedenis aaneengeschakeld to ontwikkelen, of eenig bepaald doel to bereiken;
nog cens, nuttige, stichtelijke preken , niets minder , maar
ook niets meer.
Doch dit is in zooverre buiten ons. Vond de (leer R ADqs zich opgewekt , eenige Leerredenen in het Licht te
zenden dat to doen stond hem vrij , en evenzeer stond
het hem vrij, eene keuze naar welgevallen to docn. Onze
taak is het, daarvan eenig- verslag to geven.
Naar Joh. VI: 27 spreekt de Schrijver, in de eerste
Leerrede, over het Christendom, in betrekking tot ons
streven naar het aardsche en centveke. Na de toelichting
van den tekst in de inleiding, behandelt hij eerst dit onderwerp , en leidt vervolgens er eenige toepasselijke waarschuwingen en leeringen nit af. In het cerste dccl wordt
ontwikkeld, dat het Christendom gecnszins cen betamelijk
streven naar het aardsche belernmert, maar vecleer het tegendeel doct; dat het echter dit streven ondergeschikt
wil houden aan dat naar het ceuwige ; — en dat het , om
dit to kunnen doen, ons nu verder alles aanbiedt , wat wij
daartoe noodig hebben. De toepassing waarschuwt tcgen
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verwaarloozing van streven naar het aardschc; vermaant ,
om daarmede ernstig streven naar het ccuwige is paren ,
en prijst daartoe regt gebruik van het Christendom aan.
leder ziet , dat elk der drie punten van het cerste stuk geregeld in de toepassing opgenomen words. Zou het , ter
voorkorning van de daaruit onistaandc stijfheid, niet verkieslijker gewccst zijn , achter . ieder punt onmiddellijk dat
der toepassing bij te voegen? Wij meenen ja; vooral na
do lezing der preek , die daarbij ongetwijfeld aan levendigheid , denkclijk ook aan nadruk zou gewonnen hebben.
Welligt ware het nog betel. geweest , het derde punt van
beide do decicn nict afzonderlijk to bewerken , maar bij
, de twee cerste in te vlechten. Doch , variis modis bone fit.
PAL Lus , een navolgenswaardig vaorbeeld van vertrouwen op God, bzj moeijelljhe oinstandigheden, is, naar
Hand. XXVII: 30-36, het onderwerp der tweede Leerredc. De behandeling van hetzelve wordt in ear cerste
deel voorafgegaan door do hcrinnering der gesehiedenis ,
en in con derde deel gcvolgd door toepassing. De Redonaar vindt , ten voorbeelde , in P A U LIT S een vertrouwen op
God, dat steunt op den zekersten grond , den weldadigsten
invloed uitoefende , en zich paarde met de regte workzaamheid. Op de ontwikkcling dezer denkbeelden rust
vermaning tot dankbaarheid aan God , die ons geeft , Iva!,
ons vertrouwen op Hem kan aankweeken; tot het vestigen
van onze voile verwachting op den Oneindige; tot tijdige
oefcning in dat vertrouwen; tot werkzaarnheid bij hetzelve.
Gezwegen , dat met kleine verandering veel meer cenheid
in dit laatste stuk ware to brengen geweest, kan men niet
nalaten op to merken , dat het onderwerp der rede hiderdaad nict in den tekst ligi. Bij de cerste lezing , ook bij
opzettelijker nadenken , zal men bier in P AU L u s minder
het vertronwen op God als het nitkomende punt vinden ;
maar veelmeer zijn' kloeken mood , zijne tegenwoordigheid
van geest , zijne bedaardheid , of iets dergelijks. Dat dit
een en ander bij den grooten Apostel ontstond nit het geloa f, uit vcrtrouwen op Gods hem gedane toezegging, staan
wij volgaarne toe; maar die toezegging (vs. 23-25) slam
Z2
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niet in den tekst; zij gaat daaraan vooraf. En wanneer
de Redenaar PAULUS denk- en handelwijze in dit geval
hadde aangeprezen als cen voorbeeld voor alle Christenen,
hoe zij zich in netelige en gevaarlijke omstandigheden, ook
omtrent anderen te gedragen hebben, ware hij getronwer
geweest aan zijnen tekst; en zou gelegenheid gehad hebben, om op eon verlicht en standvastig vertrouwen op God
to wijzen, als eenc der bronnen , waaruit zoodanige gemoedsgesteldheid ontstaan kan, en bij PAULUS werkelijk
ontstond. Die op God vertrouwt, hoe gedraagt hij zich
in gevaar? Hij verliest nooit den mocd; hij is bedaard
genoeg, am de middelen tot redding noch voorbij te zien
noch te veronachtzamen ; hij let op de belangen van anderen; hij ziet God niet voorbij, enz. Dit is in PAU LU S
voorbeeld in doze geschiedenis op te merken; dit staat_ op
den voorgrond; dit mocst ook in de Leerrede op den voorgrond staan. Onjuist is ook de redenering , bladz. 41:
»Werkiaamheid moot volstrekt plaats hebben... Zij zijn
» voorbij, die tijden , waarin de hand des Almagtigen het
»manna uit den hemel deed regenen, enz. Door midde»len werkt thans de Oneindige...." Want de tijd der
wondereu was evenmin, als de tegenwoordige, cen tijd,
waarin ook zij , die met dat wondervermogen toegerust waren , van hetzelve hulp verwachten mogten (iar,, waar
eigene krachtsinspanning, eigene werkzaamheid tot het gew enschte doel kon Leiden. De ontwikkeling der laatste
was altzjd Gods bedoeling , en wonderen waren altijd getuigenissen, die men evenmin verwachten als er op rekcnen kon. De tegenoverstelling van Aden der wonderen en
tijden van werking van God door middelen is verkeerd ; de
cerste hebben in dien ;min nooit bestaan.
De derde Leerrede, over Ruth II, schetst in het gedrag
van NA O ni I en RUTH eennavolgenswaardig voorbeeld (van
gedrag) bij de vermindering van uiterljke welvaart. » Op
beider gedrag ziende , bemerken wij : dat zij con duidelijk
besef hebbcn van Karen toestand (en alzoo niet blindelings
verder in het tijdelijke ongeluk. vallen) — de handen moodig aan het work slaan -- de mcest passende middelen kic-
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ten — met volharding in derzelver aanwending voortgaan
zich omtrent anderen wel gedragen (waarin BOAS vooral
het voorbeeld geeft) — en op de wenken letten , die God
Naar geeft." Elke dozer bijzonderheden wordt in de geschiedenis aangetoond en terstond toegepast; het geheel
geeft een aangenaam bewijs, hoc geschikt vele verhalen in
het 0. V. zijn tot aanprijzing van erne menigte kleinc huiselijke en maatschappelijke pligten, met welker voordragt
de Leeraar des Christendoms nu en dan gepastelijk die Iwogore dingen afwisselt , waarin de verkondiging van CHRIST us, den levenden Heer der Gemeente , bestaat.
De vierdc en vijfde Leerrede behooren bij elkander, en
handelen, volgens Jak. V: 13a , de eene over de hooge
waarde van het gebed onder laden, de andere over de
wijze, waarop de lijdende zij ne smeekingen moot inrig-ten. Daar die waarde des gebeds onder lijden toch wel
ceniglijk zal zijn toe to kennen aan eon op do regte wijze
ingerigt gebed , zouden misschien ruim zoo good de beide
Leerrcdenen zijn om to zetten gevvecst , gelijk de kracht er
denkelijk nict bij zou verloren hebhen , wanneer doze beide hoofdzaken in eene en dezelfde Leerrede waren behandeld. De Schrijvcr had dan wel nict alles kunnen zeggen ,
wat hij nu gezegd hceft, maar dat behoefde ook niet. Hij
weet wel , dat
Le secret d'ennuyer, c'est celui de

TOUT

dire.

HADus liecft dit geheim wel niet gevonden , maar hij
trachte er niet naar to zoeken. Wijdloopigheid is con der
voornaamste gebreken in bijna alles, wat hij schrijft ; ook
zijne Leerredenen ‘vorden er door ontsierd. — De waarde
dan des gebeds onder lijden vindt hij: in het ontlasten van
het beklemde hart; in ecne moor ernstige verzameling der
gedachten ; in de bevestiging des geloofs aan en des vertrouwens op God ; in de bewaring van de dankbaarheid
jegens Hem ; in de bevordcring van reinheid des harten;
in de sidle verwachting der verhooring van het gebed. De
vercischten des gebeds onder lijden bestaan daarin, dat men
zijne vergaarne bidt -- het met verstand en hart doet
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langens vooraf ernstig beproeft — in een' °niter%vorpen geest en met volharding bidt — het reinigende doe'
des gebeds zoekt to bevordcren — in liefdc aan andere lijdeaden gedenkt — zich aangaande de waarde der gebeden
niet bcdriegt. Men zict uit dcze schetsen , dat hier wel
wat veel omgehaald wordt. Sommige punten zijn cr zelfs
wat bij gehaald. Het is alles nuttig, stichtelijk , maar wel
wat langwijlig.
Minder gewoon , maar niet minder goed is de zesdc
Leerrede, waarin, naar Gcn. XLI: 41, de langzame gang
der Voorzienigheid aangewezen en verdedigd wordt. Het
eerste deel stelt het langzame van dien gang in JOZEF'S
gcschiedenis in het licht. Het tweede spoort de redenen
na , waarom de Voorzienigheid veelal met langzamen tred
haar doel berci lst. Dit ligt in den aard van het Godshestuur, als gaande vast (d. niet, gclijk menschelijke handelingen en voornemcns, afhankelijk van uitwendige omstandigheden) en zijnde berekend op een zeer ver verschiet.
Ook ons wear belang wordt door dien langzamen tred van
het Godsbestuur bevorderd; want aldus wordt onze zedehike vrijheid bewaard; ons de beste gelcgenheid geschonken tot oefening; de waarde der redding vcrmeerderd , en
het dankbaar gevoel verhoogd. Dc toepassing wekt op tot
berusting , gcduld, zelfbcproeving , of wij ook zelve den
gang der Voorzienigheid vertragen , en het zien op de hope
der eeuwigheid. Naar bondighcid van redencring, en vrij
zijn van waterachtige, gemoedelijkc bladzijden, dunkt ons
deze Leerrede eene der bests, zoo nict de allerbeste uit
den bundel.
De genezing van den geraakten, Mark. H: 1-12, lcvent, in de zevende Leerrede, stof, om de hooge waarde
der vergeving onzer zonden Inj God aan to toonen ; waartoe eerst de tekst wordt verklaard, daarna de zekerheid
aangetoond van onze schuldvergiffenis, vervolgens de waarde (her weldaad aangewezen, als die eene algemeenc en
dringendc behocfte vcrvult , de vaste waarborg is van Gods
onbeperkte vadergunst , en alles in zich bevat , wat ons tot
verbetering en gelukzaligheid kan lciden, dewijl zondcr
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haar ware verbetering crimogelijk is, die wcldaad ens van
het kwade afschrikt , eene krachtige aanmoediging is tot
deugd, en evoclens
<Y
kweckt van dankbaarheid en wederliefde voor God en cull is T1J s. Het laatste of toepasselijke
gedeeltc poogt gevoel van behoefte aan vergiffenis bij God
op te wekken; het geloof in JEZUS to versterken, en dit
geloof invloed to docn hebben op ooze verbetering en volmakin g . Alles oak weder zoo breed en zoo vol, alsof dit
de cenige maal ware, dat RAD us over dit gedurig voorkomend ondcrwerp zoude prediken. Bij dit onderwerp vooral,
dat zoo menigmalen , b. v. in den Catechismus, bij het
Avondmaal cnz., op den voorgrond staat , moest men niet
alles op eenmaal willen zeggen.
Baer is weder de achtste Leerrede, over de laauwheid
in het Christendom, waarbij van den tekst, Openb. III;
1 f -- 22, eon doelmatig gebruik gemaakt wordt in het
schetsen van den aard tier laauwheid; van het gevaarlijke
van zulk cene gesteldheid; van de middelen, welke JEZUS
aanwendt, em haar to doen ophouden , en van de heeihike uitzigten , die de ccuwigheid opent voor bij wie
dit gelukt. Doze Leerrede verdient eene loffelijke vermelding , als zijnde geheel en al een kind van den tekst. Hier
en daar worth de afmaning van de zonde en de aansporing
tot deugd en godsvrucht wel eon weinig eon locus commu-'
nis. Getrouwheid aan de denkbeelden van den tekst heeft
den Redcnaar bier evenwel doorgaans tegen het gebrek der
wijdloopigheid gevrijwaard.
Min of nicer in denzelfden smaak is de negende , Leerredo aangelegd , xvelke, volgens Psalm 1, de echte godsvrucht schetst in haren aard en weldadigen invloed. Onzes
bedunkens echter zijn de denkbeelden van dit korte dichtstuk bier to veel versnipperd. Welgelukzalig is de man ,
die God vreest. Dit is het hoofddenkbeeld. De waarde
dus of de weldadige strekking van cen bestaan, als in
vs. 1 , 2 geschetst wordt, dit is de hoofdzaak. En om dat
wclgelukzalige to cloen uitkomen, stclt de Dichter het
lot van den vromcn tegenever dat des goddeloozen , en
we] bij uitcrlijkc beproevingen, Ilij (t. w. de godvruchtige)
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staat daar als cen boom, wiens blad niet [ontijdig] afvait.
De storm deert hem niet. Zie het beeld van dien boom
nicer uitgewerkt Jerem. XVI1: 8. Voor die stormen des
levens echter stuift de goddelooze weg als kaf. Dat hier
van uiterlijke beproevingen de rode is, schijnt ook te blijken uit vs. 5 , waar vromen en goddeloozen voorgesteld
worden, als verschijnende in cone vergadering , waar
gerigt wordt gehouden. Golijk de Psalm door RADUs behandeld wordt, zijn het alle we1 ware en nuttige zaken,
die hij er nit afleidt, maar die te zecr in het algemeene
zwcvcn, om eenen rcgt treffenden indruk te weeg te bren b,,en. Nader aan de waarheid, ofschoon ook nog to algemoon, was, onzes inziens, sw ART, die, in zijne Leerredenen (Atnst. 1822), het lot der vromen naar dozen
Psalm behandelde. Het bier gezegde.geeft wenks gcnoeg
hoe Rec. zon meencn, dat hier dat algemeene te vermijden ware.
De tiende Leerrede heeft ten tekst het bekende gezegde
van .razes, Illatth. VI: 21, en betoogt, dat het voor onze
zedelijhe gesteldheid allernoodzakelijkst is , onzen hoogsten
schat te stellen, niet in de aardsehe , maar in de onzigtbare en onvergankelijhe Bingen. Eerst wordt bcpaald,
wat het zegge, ons hoogste good niet in de eerste, maar
in do laatste to stellen; in welke ontwikkeling , gelijk uit
den aard van het onderwerp volgt, vecl voorkomt, dat
ook in do eerste Leerrede was behandeld; waarom Rec.
ook minder tot het piaatsen dczer beide stukkcn in denzelfden humid zou geraden hebben. De noodzakelijkhcid
voor onze zcdelijke gesteldheid van die gohechtheid aan
hoogcr good , worth in de tweede plaats beredeneerd. Zij
maakt, dat wij uit onszelven steeds geneigd zijn, en met
standvastigheid het gocde zoeken; dat wij waarlijk mood
hebben om naar die verhevenheid to streven, waartoe het
Christendom dringt ; en dat wij elk oogenblik gebruiken,
em aan onze roeping getrouw te zijn. Dc toepassing is
gcwijd aan zelfbeprocving, opwekking en besturing. Behalve het vroeger gezegde van brcedsprakigheid en algemeenheid , hebben wij op (lit stuk geene aanmerking.
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be hooge verdienste, welke JEZUS CHRISTUS zich, ten
opzigte van ons bestaan na den dood, verworven heeft,
wordt , naar 2 Tim. I: lob , aangewezen in. de elfde Leerrede. Kort , duidelijk en genoegzaam is de verklaring van
den tekst; waarna wordt ontwikkeld, dat eenmaal door
dat dat leven geheellijk
JEZUS leven uit den dood rijst;
onze verlangens bevredigt; dat het uitzigt daarop ontwijfelbaar zeker is. Uit de opgave van het tweede dezer
punten zou men niet ligt radon; dat het bestaat in de aanwijzing , dat het leven der toekomst eene voortduring is
van ons bestaan, met voile zelfbewustheid, waarin wij
veel sneller tot hoogcre volmaaktheid opklimmen , en eons
ondenkbare zaligheid genieten zullen. Dat veel hier in
Bijbelsche lecnspreuken gezegd wordt, spreekt wel van
zelf; van gissingen naar hetgeen niet is geopenbaard onthoudt zich wijsclijk de Redenaar; de opgave cchter van dit
punt, deed min of meer de aanwijzing verwachten, dat
hetgecn wij van het Ieven der onverderfelijkheid weten volkomcn tocreikend is voor ons geloof en onze verwaehting.
Ongaarne misten wij dit, omdat juist het genoegzame der ons
door JEZU S gegevene ontdckkingen in dozen de eigenlijke
svaarde van desVerlossers verdiensten in dozen uitmaakt. De
zekerheid der uitzigten wordt bewezen door de aanwijzing,
dat JEZUS het met zekerheid weten kon , het naar waarheid heeft geOpenbaard , en het in zijn heerlijk einde bevestigd. De tweede dezer drie stellingen is eigenlijk voor
gem betoog vatbaar; want wat de Redenaar zegt van het
onbevlekte, waarheidlievende karakter onzes Heeren , van
de toestemming van ons verstand en gevoel, dit is eigenlijk
na het vroeger gezegde overtollig, en ware eon woord hierover aan het begin van het betoog, naar onze meening ,
ruim zoo good op zijne plaats geweest. De invloed van
het overdaehte wordt aangewezen als to moeten bestaan op
ons geloof, op onze heiliging, en op onze vertroosting.
In de twaalfdc Leerrede doet RADJJS in r A tuns ,
Hand. XXVI: 29, de ware grootheid opmerken , tot welke
het Christendom opvoert; wijzende daartoe op den man,
die in banden en boeijen zich nog gclukkiger gevoell, dan

366

A. RADIJS

de magtigen der aarde; die, zonder hen te vreezen, onverschrokken voor de waarheid uitkonit; die, bij al bet gcvoel zijner hoogere waarde, evenwel ecne beschcidenc
nederigheid bewaart; en die omtrent alien de hartelijkste
welwillendheid aan den dag legt. Hij doer vcrvolgens
daarin zijne hoorders de hooge voortreffelijkheid van het
Christendom erkennen; wekt hen op, om zich geheel naar
hetzelve te vormen; spoort hen aan, orn ook bij anderen
deszelfs invloed te bevorderen; en vermaant, om zulks te
doen met de hulp van God.
De laatste Leerrede, cindelijk , over Joh. VI: 68 , betoogt , dat de bewustheid van alles in JEZUS te vinden ,
hetgeen tot het eenwige leven noodig is, een der beste
middelen is, om ons voor afval van Hem te beivaren , en
Went tot inzegening van nieuwe lidmaten , waaronder een
kind van RADIJS zelven. Hare plaatsing in dezen bundel
was behoefte voor zijn vaderhart. Met dubbele belangstelling zal dus dit stuk opgesteld en gehoord zijn.
Behalve enkele in dit verslag opgenomene bedenkingen
op ecnige bijzonderheden in eene en andere dezer Leerredenen , heeft de lezer kunnen ontwaren, dat wij vooral zekere wijdloopigheid op dezelve aanmerken , die zich daarin
reeds laat bespeuren, dat n a D IJ s nergens, of bijnanergens,
in korte en puntige woorden de verdeeling van zijn stuk
opgeeft. En dit wil, even als bet thema zeif, wel zoo kort
mogelijk zijn. Ook heeft, gelijk wij reeds opmerkten , het
mecrendeel dezer Leerredenen het voorkomen ; alsof de
vrccs, van nooit mcer in de gelegenheid te komen, om over
doze onderwerpen tot de Christelijke gemeente to zullen
kunnen spreken, den Redenaar aanspoorde, om loch niets
te vergeten, wat hij nu konde zeggen; waarvan bij Godsdienstlecraars, die wekelijks optreden, het natuurlijke gevolg moot zijn , dat zij gedurig hetzclfde zeggen , en niet
buiten algemeenheden kunnen blijven. Eene duidelijke
proeve dozer breedsprakigheid leveren ondcr anderen de
DiCiSte inleidingen in dozen bundel, die doorgaans van zeer
verre komen. Wij zullen het met een paar voorbeelden
licwijzen.
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Ue eerste Leerrede begint: »Een zonderling wezen is
de mensch..... Hij staat tusschen dit en een hooger levon.... Hoe moot hij het leven voor beid-en vereenigen?...
\Vat zcgt bet Christendom?.... Dat is dikwijls verkeerd
begrepen." En nu nog de verklaring van den tekst.
De zesde: »Verhevene gedachten vervullen ons bij do
bcsehouwing der natuur.... De morgen.... de avond....
Wij aanbidden Gods grootheid en licfde.... Wij vinden
lieni in den Bijbel nog beminnelijker ..... Wij kunnen op
Hem vertrouwen..,.. Dat docn wij niet altijd.... Hoe komt
dat?... Ook om den dikwijls langzamen gang van zijn
bestuur." Welk con onaslag! De inleidingen zijn juist wel
geene afleidingen, maar missen toch dat treffende en verrassende, waardoor dit gedeelte der redo voor het onderwerp moot innemen, en den hoorder (nu ook den lezer)
stemmen tot aandacht en belangsteIling. Het is hier eenc
bedaarde, algemeene redenering, orn , gelijk men zegt ,
aan den gang to komen.
Een natuurlijk gevolg van bet vele omhalen moot herhalen
zijn. Dezellde denkbeelden komen dan ook meermalen terug , zelfs dezelfde bijkomendenitdrukkingen , zoo als «vaste
gewelven des hemels" en andere. Zulke opgeschikte termen, als wij daar eerie aanhaalden, komen ook al to veelvuldig voor, en verraden cone opgepronkthcid van stijl, die
vaak aan bet gezwollene grenst. Wij willen eene zinsnede
afschrijvcn: » En zou dan de mensch, die in Gods ju»belende schepping vaak, zoo cenzaam en zoo verlaten,
»ronddwaalt, en het genot van dat alles, hetwelk over an» deren wel eons in voile stroomen wordt uitgestort, to
» wijls moet missen; zou hij, in dagen, waarin zich het hart
» van rondsomme bekneld gevoelt, en zijn hoofd zich buigt
» voor den losbarstenden storm, niet opwaarts zien tot Hem,
»die den vcrmoeiden kracht geeft, en van zijncn vredc in
» den geschokten boezem uitstort?" (Bladz. 46.)
Deze wijze van uitdrukking geeft ook ligtelijk aanleiding
tot cluisterheden , als: »Ach! wat ware het, indien op
” gindsche liehtencle banen (dat zal moeten zijn: boven de
starren) gcen Wezen wandelde," enz. (Bladz. 27.) En:
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»Wat zijn wij , bij Hem vergeleken , die daar wandelt op
»gindsche, onmetelijke hoogten, en onder wiens treden de
»tallooze wereldbollen hunnen wentelendcn loop volbren» gen?" Wat zijn die onnzeteliile hoogten? (Bladz. 33.)
Zulke gemaakte, soi-disant sierlijke woorden , eenc soort
van Kraftsprache, gelijk: »Hoe was het u, toen gij op
»dit benedenrond traadt?" (bladz. 7), hetgcen men eenvondiger noemt: «ter wercld kwaamt," behooren geene
Leerrede te ontsieren , die algemecn moet begrepen worden, en waarvan de indruk verloren gaat , wanneer de
toehoorder te veel op den zin van enkele uitdrukkingen
moot nadcnkcn.
Onachtzaamheden, zoo als: »Doet u de vraag: indien
»eons het aardsche u ontzonk , hebt gij dan betere sehat»ten ," enz. (bladz. 23) , waar de eerste persoon staan
moest; » treedt der afgetobde ziel binnen ," (bladz. 88),
(binnentreden regeert nict den derden , maar den vierden
naamval);
sehrijffouten , gelijk Golgotha voor Gethsemane, bladz. 127; misstellingen, gelijk mistte , bladz.
23; verbrijseld, bladz. 36; ziedaar,, (in het meervaud)
bladz. 235 , vermelden wij slcchts met een woord.
Het bovenstaande dienc nict tot geringschatting van dozen arbeid. Lof verdient dezelve ten aanzicn van gezond
verstand, geleidelijke orde, verstandigen ijver en Christelijken geest. Maar dat mag den onpartijdigen beoordeelaar
niet blind rnaken voor wezenlijke gehreken. Die , Welke
wij aanwezen, zal de kundige Opsteller ons gaarne toegeven. Met de bestc wenschen over 's Mans ijverige pogingen eindigen wij dit verslag.

Christelijhe Bladen tot bevordering van het Godsrijk uitgegeven door M. A. AMSHOFF, Predikant te Groningen.
Jaargang 1841. Te Groningen, bij 11. J. Schierbeek ,
Jun. In hl. 8vo. VII en 70 bl. f : - 45.

l)it boekje is, volgens de Voorrede, eon vervolg op een
ander, dat, voor eon paar jaren , onder den titel van den.
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Bode van het Godsrijk, door denzelfden Schrijver uitgegeyen , maar ons niet onder de oogen gekomen is. Behalve
het oogmerk , op den titel uitgedrukt , en door den Hoer
AMSHOFF nader omschreven , als » bijdragen , waardoor
»1iefde in waarheid wordt bevorderd, die de praktijk des
»levens op den voorgrond plaatsen," is het ook nog ten
voordeele van »eene nuttige inrigting to Groningen, om
» het Christendom onder de armen en verwaarloosden al» daar to bevorderen," aan Welke Christelijke, liefderijke
oogmerken wij gaarne hulde docn. — Of er in den jaargang
1841, dien de titel vermeldt, nog nicer zulke bladen zullen
volgen, wordt niet gezegd.
Het eerste stukje, (bl. 1-13) heet helangstelling in elkanders geluk , waarin de Schrijver schijnt to willen, dat,
gclijk men in de zamenleving naar elkanders ligchamelijken
welstand vraagt, men alzoo ook naar elkarrders zedelijken
-zielswelstand vernemen moest. Zijne meening moge good,
en het moge waar zijn , dat men dikwijls vccl nuttiger gesprekken voeren kon , dan zoo menige bcuzelpraat der gezelschappen ; doch alles heeft zijne maat en zijnen tijd;
» alle dingen zijn wel oorbaar , maar alle dingen stichten
»niet": dat ongeroepen en gezocht zich bemoeijen met eons
antlers geestelijke belangen zal tech wet in de gewone zamenleving niet aan to radon zijn, zoo men het eon niet
ongepast door het ander warren , ja het heilige niet ontheiligen , en inderdaad niet meer kwaad clan good aan de
heste zaak doen zal. Laat ons woord cn voorbeeld in het
algemeen ongezocht, kunsteloos en nederig getuisen van
eenen regtschapen Christelijken waarheid- en liefdezin, die
achting en liefde voor ons inboezemt , dan zullen toespraken of vermaningen, waar zij in bijzondere gevallen
en betrekkingen te pas komen , nut kunnen doen, gem
gezochte opgedrongene godsdienstige gesprekken en onderzockingen.
JVaar is de Kerk van Christus? (bl. 14-18) is het opschrift van het tweede , dat bier voorkomt; eon kort good
stakje, over Loc. XVI1: 20, 21, ter herinnering, dat het
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Koningrijk Gods vooral in bet hart en de daden zijnen zetel
heeft en zijne ve1dadigc uitwerking betoonen moet.
Hierop volgen twee stukjes nit Dr. u. mu LI ER R ' S geistliche Erquickstunden, het eene (hi. 19-21) over het
harden in het goede en in het kwade, goed, maar al te
kort en oppervlakkig; bet andere (hi. 22, 23) over de
zwakheid des gcloofs, zoete spelingen, maar niet veel zakelijks bcvattende.
lets ter opheldering ouitrent het zendelingswezen, (bl.
24-60) naar het Hoogduitsch van A. WEIREZAHN, Predikant te Osnabruck, bevat bekende dingen over dit °riderwerp; tot aanprijzing en ten betooge der noodzakelijkhcid
van betzelve, bier en daar goede opmerkingen , ofschoon
niet zonder replick. De voorstanders onderscheiden dikwijls niel gcnoeg, dat iemand voor de zaak zelve, de nitbreiding des Evangelies, goed gezind kan zijn, zonder 'evenwel do middelen en personen goed te kenren, die daartoe
dikwijls aangewend worden, cn waarlijk ganseh niet op den
:boogie van MUCH tijd staan, gelijk ILLEBRORD BONIFACTUS
in anderen dier vrocgere ceuwen, op welke men zich ook
bier heroept, hoe gebrekkig ook,-nogtans op die van den
hunnen stonden, en toen niet anders konden geven. Dc
vraag is niet, wat do Voorzienigheid , die het kwade zelfs
ten bate bestuurt , na verloop van jaren ,en ceuwen hieruit
vooribrengen kan, maar wat titans onze verpligting is, opdat naar ons Licht en vermogen, onder haren zegen, bet
besle tot stand gebragt worde. Men Icze dus dcrgelijke
stukjes met oordeel des onderscheids!
Eindelijk worden Kier (bl. 61-70) gegeven twee liederen bit do Geistliche Lieder van den ouden Duitsehen
Richter PAUL GERHARD , overgebragt door den Heer V °GET Predikant to Oostwold , en getiteld: Kruislied en de
vet-amide Pclgrim, gelijk ook nog een ander , dat oorspronkelijk schijnt to zijn, genocmd: Avow/lied eon een'
Christen. Zij zijn, ofschoon goon meesterstukken, nogtans redelijk wel, en met stichting te lezen.
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Leerredenen van E. A. BORGER. riffde Druk. II Deelen.
Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1839. In gr.
8vo. Te zamen XXXIY" en 568 hl. f 7- 20.

W

ie mag cr in onsVaderlandwel zijn, die den grooten,
den eenigen BORGER Ilia kent? Maar alien, die hem bij
name kennen, kennen zij hem ook bij gesehrifte ? Kent
hem vooral het groote Publiek te dezen genoeg, en meer
bepaaldelijk in en door zijne Leerredenen? D'e veer ens
liggende vijfde druk (een hoogst ze]dzaam verschijnsel onder ons, inzonderheid met preekbundels) schijnt deze vragen voldoende en ten genoegen van Vaderland en Christendom te beantwoorden. Maar , er is ongeveer -een .vijfde
eerier Ecuw verloopen, dat BORGER het genadeloon Bens
waren en warmcn Christens verwierf en dit aardsclic met
bet hemelsche Vaderland verwisselde. Een nituw Geslacht ,
dat goeddeels BORGER nog wel slcchts van hoorcn zeggen
kent, kwam intusschcn tot jarcn van ooderscheid en kennisse; en — zou de vrome gewoonte onder Vadercn, cm
den dag met God en zijn Woord te beginnen, wel zoo algemeen nog in onze Huisgezinnen heerschende zijn? Wij
wenschen het. Immers acht uren aan den slaap en twaalf
aan beroepspligt gcwijd (men ziet wij maken gecne onbcleefde onderstelline) laten nog cen vierial uren over voor
uitspanning en gezellig verkccr: en Zen daarvan nict e6n
enkel kunncn en behooren arg-ezonderd te Nvorden .voor God
en Zijne dicnst? En wie clan, aan •oudvaderlijke zeden
getrouw, den Bijbcl, als hoofdzaak, gaarne afwisselt met
eenige andere stiehielijke lectuur,, dien kan , onder vcle,
nevens den onschatbaren Bzjbel voor de Jeugd en de meesterlijke Leerredenen van onzen, nu ook in zijne rusts ingcganen VAN DER PALM, deze nicuwe, kenrige uitgave van
R GE 's nitmuntende Preken, in 1821 veer de cerste
maal, onder de verzorging van eerstgenocmden , met eene
lezenswaardige Voorrcde, (hier almede te vinden) nitgegewel niet anders dan uitecst welkom zijn. BORGER
]eve, en herleve dan bij voortdnring, in het dankbaar aan-
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denken ook van onze jeugdige Landgenooten , die bier den
Man tevens naar het uitwcndigc, in eon welgetroffen Afbeeldsel , aanschouwen ! En zoo wekke dan die Voortreffelijke, onder Gods zegen , ook na zijn vroegtijdig verseheiden, nog velen , zecr velen op tot Christelijke waardaring van het Eene noodige voor Tijd en Ecuwigheid !

Griekenland en Europisch Turkije , volgens de nieuivste
ontdekkingen. Een Werk ter bevordering der kennis
van Landen en Volken, en van derzelver voortbrengsels en handel. Door x. G. VAN- KAMPEN. Met Platen. Te Haarlem , bzj de Erven F. Bohn. 1837. In
gr. 8vo. XVI en 410 bl. f 4-40.
Europisch Rusland en deszelfs bewoners , (met Wallachije en Moldavia) volgens de nieuwste ontdekkingen.
Een Werk enz. (als boven.) Door N. G. VAN KAMPEN.
Met Platen. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1838.
In gr. 8vo. XIV en 388 bl. f 3 - 90.

Toevallige omstandigheden , voor het Publiek van goon
belang, hebben de aankondiging van daze gedeelten der
rijke wetensehappelijke nalatensehap van den werkzamen
en onvergetelijken V AN KAMPEN vertraagd, en het zou bijna overtollig zijn daarop thans nog terug te komen, indien
het boven alien twijfel verheven ware, dat, gelijk men billijk had molten vcrwachten, de boven vermelde werken
zich in zoo vole handen bevonden , als waarin zij onder
ons behoorden te wezcn.
Het is waar , de voor ons liggende Deelen maken slechts
een vierde of vijfde gedeelte der beschrijving van Europa
uit , Welke de ijverige Hooglecraar , na die van andere werelddeelen , ten vervolge op ZIMMERMAN, afgewcrkt te
hebben, zich ter task had voorgestcld , en Wier voltooijing
de deed hem heeft belet; dan, daar elk Deel afzonderlijk
en onder aparten titel , verkrijgbaar is , kan de onvolledigheid niemand , zelfs al is hij nog goon bezitter der vo-
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rigen , afschrikken van het verrijken zijner boekverzameling met deze resultaten van veeljarige nasporingen en grondige studio.
Hoogst gewigtig , ja voor velen onmisbaar , is toch , bovendien , de kennis der Landen en Volken , welke Kier,
uit onderscheidene oogpunten , beknopt maar bondig , en
op de meest onderhoudende wijze tevens , worden be,
schouwd. Het aan de slavernij ontworsteld en uit zijne
asch verrezen, ofschoon nog zwakke Griekenland ; het ten
val neigend , als door de gcnade en de onderlinge ijverzucht
der Christen-Mogendheden nog voortkwijnende Turksche
Rijk ; het kolossale Rusland, voor weinig meer Jan eene
eeuw nog zoo luttel geteld , thans , vooral door het trotsche
Albion, zoo zeer gevreesd: doze Landen en hunne bewoners mogen aan niemand in de bijzonderheden onbekend
blijvcn, die op kennis en beschaving eenige aanspraak
maakt , die wetenschappelijke of uitgebreide handelbelangen wenscht to bevorderen , of zelfs die alleen, met ecnige
vrucht, den loop der wereldgebeurtenissen dagelijks verlangt na te gaan.
Even als in zijne vroegere werken van dezen aard, heeft
v A ri KAMPEN nit de beste oudere en nieuwere , doorgaans
aangewezene bronnen, met den geest des onderscheids, en
niet zelden met oordeelkundige wederlegging van anderer
mooning, geput; de natuurlijke gesteldheid der verschillende gewesten uitvoerig beschreven ; hunne voortbrengsels
opgesomd; den aard on staat hunner handelbetrekkingen
doen kennen ; hunne bewoners , ook in zeden en gebruiken , geschetst; hunnen regeringsvorm gekenmerkt , en
met dit alles een beknopt overzigt hunner vroegere en latore geschiedenis verbonden; terwijl eene goede uitvoering,
fraaije platen , en cone naauwkeurige kaart van Europisch
Rusland, de waarde dozer boekdeelen verhoogen. — Meer
dan deze herinnering , aan den nagenoeg laatsten arbeid
van eene zoo algemeen geachte hand , oordeelen wij overtollig.; zij moge strekken, om diegenen , welke zich dien
nog niet aangeschaft hebben , dit hun verzuim to doen
herstellen , waardoor de Uitgevcrs gewis to moor zullen
Aa
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worden aangemoedigd, orn — gclijk Ref. wenscht dat door
hen zal voorgenomen en welligt reeds beproefd zijn — de
beschrijving van Europa, wier voltooijing den geleerden
ondernemer niet vergund mogt wezen, door eene andere
bevoegde hand to doers afwerken ; gelijk zij daarin ten opzigle der Levens van beroemde Nederlanders aanvankclijk
hoogst gclukkig zijn geslaagd.

Leven van den Zeeschilder J. c. scno TEL, Ridder der
Orde van den Nederl. Leeuw , enz. Door G. D. J.
SCHOTEL Phil. Theor. Nag. Litt. Hum. Doctor enz.,
Predikant der Hervormde Gemeente to Lage Zwaluwe.
Met het Portret. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1840.
In gr. 8vo. 173 hl. f 2 - 20.

S

tortte de doodsmare van den beroemden SCHOTEL
de geheele kunstwereld in rouw; zag Pictura aan haren
diadeem eene schoone parel ontvallen: het deed echter ;
bij al den weedom, dien de kunst hierdoor ondervond , het
kunstgevocl refi t good, dat men van alle kanten er op uit
was, om de nagedachtenis van den verdienstelijken man
op waardige wijze to vereeren. Welkom waren ons de
zangen der Dichters, welkom de offers, in proza en poezij,
door zoo vele vrienden van den afgestorvene , op het altaar der erkentenis en der hulde , gcbragt. Ecre hebbe
Dordrechts burgerij , die den in het schildervak zoo beroemden Mecster eon gedenkteeken oprigtte! waardoor bclangstelling, vriendsehap , vadcrlandsliefde en kunstzin
toonden , dat zij verdiensten wisten to vereeren en talenten
op prijs te stellen.
In de rij der bij dragon, tot lof van onzen Schilder prijkende , mag de voor ons liggende Levensschets, als eene
zeer bevallige en belangrijke, genoemd worden, daar wij
uit dezelve niet alleen SCR °TEL ' S opvoeding en aanleg, de
ontwikkeling van zijn kunstgenie, de hooge waarde zijner
kunstvoortbrengselen leeren kennen; maar hem als mensch
en kunstenaar near het leven daarin afgernaald zien.
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Wij willen van den inhoud , den card en de belangrijkheid van dit schriftelijke gedenkteeken eenige mededeeling doen.
Van SCHOTEL 'S opvocding en kunstopleiding vinden wij
hier vele bijzonderheden; cri het wordt ons kennelijk , dat
de zee en hare natuurtooneclen reeds vroeg diepen indruk
in de ziel van s enoTEL gemaakt hebben. Lezenswaardig
is, vat deswege door zijnen Levensbeschrijver berigt wordt;
terwijl het bestuderen der Natuur, zoowel bij kalmte en
stilte als bij storm en orkaan , zijne bezigheid uitmaakte.
Ook voor den jeugdigen Schilder zijn hier wenken, die hij
wel mag ter harte nemen: nimmer ware SCHOTEL geworden , dien hij was, indien hij de Natuur niet zoo in hare
schuilhoeken bespied en , als 't ware, haar op, de daad
betrapt had. Zij mocst de leidsvrouw des kunstenaars blijyen ; aan hare hand zal hij nimmer het spoor der waarheid
en der schoonheid bijster raken. SCnoTEL »bezocht de
binnenlandsche vaarwateren , welke hij grondig leerde kennen , en waagde zich op de Noord- en Zuiderzee; soms
werd hij door een' hevigen storm overvallen , dien hij met
ongeloofelijke krachtsinspanning en voorbeeldelooze volharding doorstond , en meermalen stak hij, tot verbazing
van bevarene schippers, bij noodweer van wal , en tartte
den dreigenden orkaan." Steeds had hij studieboek en
potlood in de hand, en schetste beeldjes , watergezigten en
sehepen; en dat zijne verbeelding, van zijne jeugd af, zich
steeds op deze natuurtooneelen en voorwerpen rigtte , wordt
ons bl. 13 van de Levensschets zeer naif medegedeeld.
» De tafellakens ," leest men daar , »servetten , glazen ,
boeken , ja de muren der vaderlijke wooing droegen blijken
van zijnen ijver. Des zondags schrapte hij den honderdl
maal herlezen storm op het meer van Tiberias, de schipbreuk van PAULUS of de overboordwerping van JONA in
zijn kerkboek , en nimmer vend men hem aan het ontbijt,
den middag- of avonddisch, zonder potlood of boeken."
Het is bekend, dat de vader van onzen zoo verdienstelijken Zeeschilder Gene bloeijende garenfabriek had en cen'
uitgebreiden binnen- en buitenlandsehen handel dreef. De
Aa2
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overheersehing van NAPOLEON was ook voor dit
van bestaan allernoodlottigst; en hoezeer onze SCHOTEL
zich nicer op den binnenlandschen handel begon toe te
leggen , opende dit echter die uitzigten niet, welke hij voor
zich en zijn gezin verlangde. Met meer ijver legde hij zich
dus op de Teekenkunst toe, en verwierf hierdoor mien
waardigen naam , die echter aanmerkelijk in eere steeg ,
toen hij in 1817 zich als Kunstschilder bekend maakte ; en
bier worden wij , als 't ware , aan den ingang gebragt dier
schitterende galcrij van kunstwerken , die door alle tijden
keen den roem van s CHO T E L en van zijn kunsttalent verhoogen zal.
Nu wordt door den Zoon opgegeven en bcschreven de
reeks van door zijnen Vader voor particulieren voor verzamelaars , voor koninklijke kabinetten en Musea geschilderde en zoo vaak tentoongestelde kunstwerken; terwij1
het oordeel over derzelver kunstwaarde , zoo als die in
binnen– en buitenlandsche geschriften en in bijzondere
brieven wordt aangetroffen , hierbij gevoegd is; welk cen
en ander den vereerder der kunst met een aangenaam gevoel vervult , daar hij den vreemdeling, zoo noode geneigd,
in kunst, in taal– en letterkunde , de verdiensten van den
Nederlander te erkennen , hier gedrongen ziet, om, voor
het oog der geheele kunstwereld , eenen man te huldigen ,
Wiens kunst hem tot den Gersten Zeeschilder,, van Europa.
misschien , verhief.
Zoowel om in dit Tijdschrift die getuigenissen van
S CH o TE room te bewaren , als om de achting voor hem
en zijn talent te verlevendigen , dienen de volgende. Zij
zetten niet minder eene hooge waarde bij aan de Levens9chets.
Voor Lord PEEL eerie schildcrij geschilderd hebbende,
schreef deze aan den Heer JOHN SMITH te Londen : » Vous
aurez la borate de faire savoir a Monsieur SCHOTEL, que
son tableau m'a fait le plus grand plaisir,, et que je le
placerai dans mon gallerie a cote des tableaux de VAN
DE vELDE, auxquels je le trouve en nul cas infcrieur."
Het Kunstblatt (M. 15, 19 Fehr. 1827) liet zich over
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cenige door SCHOTEL vervaardigde schilderijen dus uit:
In Seestacken ist Hr. s c n OTEL von Dordrecht vielleicht
der erste der jetzt lebenden Kiinstler von Europa, wenigstens wen man unsere w. VAN DE VELDE und BAKHUYZEN fiir untibertroffen in diesem Fache halt. Er nahert
sich diesen beyden, und hat dann noch etwas eigenthiimliches. Seine Lfifte sind voll Bewegung , sein ;Fosse:- ist klar und durchscheinend," enz. en verder: » Seine
Starnze sind eben so vortreftlich als eine (I. seine) stillen
Gewasser : in der ersten ist..er BAKHUYZEN, in der zweyten VA N DE VELDE; " terwijl, ofschoon de kunst van scan;
TEL in Frankrijk niet dien bijval vond , welke haar in
Engeland mogt te beurt vallen , de Revue universelle,
4e annee , Torn. Livrais. pag. 192 het volgende
van zijne kunstvoortbrengselen zegt: »SCHOTEL compose
grandement , ou plutdt it se contente de faire poser la
nature Avant lui. — S c a o T E L connait la finer , et it ne
s'affuble pas de ces incidens impossibles , dont beaucoup
de peintres de marines l'enrichissent. Les mouvements
de ses navires sont surtout Bien en harmonie avec les
eaux , qui les soutiennent ," cnz. Voorzeker , bij zulke
Iofspraken herinnert men zich uit de geschiedenis der kunst
de tijden , tocn Koningen en Vorsten de werkplaatsen der
Schilders bezochtcn; en staan wij dan verbaasd over de
cere, die CCH LEONARD DA VINCI, RAFAeL, TITIAAN
en anderen te beurt viel., de Nederlandsche Schilder mag
ook niet minder in onzen tijd in dien lof en die cere deelen , en wij gevoelen ons trotsch , eenen SCHOTEL te hebben mogen bezitten , Wiens atelier zoowel door den hofstoet cener koninklijke Vorstin als door andere aanzienlijken en grooten is bezocht geworden; terwijl de belangstelling van Keizers en Koningen in zijn werk , de vereeringen , die zij hem aanboden , de onderscheidingen , waarmede zij hem begiftigden, het bewijs oplevcrcn , hoezeer
zijn schildertalent de wereld door bekend en beroemd was.
Ref. liceft de Levensschets van den Zeeschildur SCHOTEL,
waarin van zijne kunstwerken tevens zulk een nitvoerig
verslag gegeven tvordt , met genoegen gelezcn. Hij be-
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dankt den verdienstelijken 'loon des beroemden Vadcrs ,
dat hij zelf de pen heeft opgenomen, om aan het verlangen
van kundige mannen en dat zijner betrekkingen te dezen
gehoor to geven. Door de belangelooze hulpvaardigheid
van kunstvrienden ondersteund, en voorgelicht door des
Schrijvers Broeder, den Zeeschilder P. J. ECHOTER, kon
het work wel in geene betere handen gcsteld zijn; en de
geleerde Levensbeschrijver heeft een en ander in eon' zeer
onderhoudenden en levendigen stijl beschreven , die van
zijnen smaak en zijne belezenheid nieuwe proeven oplevefen. Hij heeft zijn work gekruid , met aanhalingen uit
vroegere en latere Schrijvers in hetzelye op te nemen,
waardoor hij eene aangename kleur aan zijne sehets gegeven heeft.
Van al de door SCHOTEL geschilderde tafereelen , 214
in getal , wordt in den tekst melding gemaakt ; het getal
teekeningen , sedert 1807 of 1808 vervaardigd, bcdraagt
274; en van die, Welke door hem in de laatste jaren yesk,acht zijn, vindt men zoo wel vermelding, als van de
zoodanige , wolke op eenige Catalogen voorkomen.
Ref. meent, dat overal, waar de naam DURING voorkomt , doze DUURING JR. zijn moot. Bl. 96 staat MURDERS, moot zijn iut LDERS; verder SCHENKEL voor
sc HINKEL. Overigens ziln sommige missteliingen in namen enz. door den Schrijver zelven in de Bijvoegsels en
Verbeteringen aangewezen. De correctic kon wel naauwkeuriger zijn.
De vereerders en hoogschatters van scnoTEL schaffen
zich dit schriftelijke gedenkteeken van 's mans roem aan!
Het prijkt met een vrij wel gelijkend portret en fac simile.
Het geheel is eene waardige bijdrage voor de kunst, en
tevens , van de zijde des Levensbesehrijvers , een edel en
loffelijk bewijs, wat » het hertegevoel heeft ten papiere
gebragt."
De kunst blocijc! De verliezen , die zij in eenen sca oTEL, NUTEN, VAN o s en anderen iced, worden waardiglijk hersteld; en waarheid en oorspronkelljkheid blijven
steeds het kenmerk der Nederlandsche Schilderschool!
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Chronologische Tabel der Algemeene Geschiedenis, vervaardigd door den Schrijver der Geographisch-Ristorisch Statistiehe Tabel van Nederland. Te Groningen, bij P. van
Zweeden. 1839 en 184Q. Brie vellen. f 1 -25.
Deze Tijdtafel der Algemeene Geschiedenis bestaat uit Brie
bladen, volgens de hoofdafdeelingen waarin men deze gewoonlijk splitst: in A. Oude Geschiedenis, of: van de Sehepping der Wereld tot den ondergang van het Westersch Romeinsehe Keizerrijk ; B. Middel-Geschiedenis, of: van deft
vat van het Westersch Romeinsche Keizerrijk tot aan de ontdekking der Nieuwe Wereld, en C. Nieuwe Geschiedenis,
of : van de ontdekking van Amerika tot op den tegenwoordigen tijd.
Wij vinden deze verdeeling gepaster dan de oude, waarin
men de hoofdafscheiding der Algemeene Geschiedenis bij de
geboorte van c II a rs T us bepaalde, en dus slechts twee hoofdafdeelingen verkreeg. Wat de tijdrekening aangaat, die is
in eeuwen en jaren veer en na de geboorte van den Zaligmaker, hetgeen ons voorkomt beter te zijn dan die, tellende
van (le Sehepping der Wereld tot veer deze laatste groote gebeurtenis. De verdeeling is in doorgaande regte kolommen,
en niet die met rivieren, die soms in elkander vloeijen, zoo
als de Fransche Cours des temps, of met kolommen, die
zulks eveneens doen, zoo als bij het Tableau Synchrons logigue van s 0111ERIIITISEN te Brussel; wij vinden echter deze
beide laatste verdeelingen aanschouwelijker, en geschikter, om
den aanwas, de vermindering en den ondergang der onderscheidene Rijken en Staten aan te duiden. De oude Geschiedenis is in Brie hoofdafdeelingen, Europa, Azie en Afrika,
en in acht onderafdeelingen verdeeld, bestaande nit Grieken, Romeinen, Israelites, Assyriers, Perzen, Egyptenaren, Karthagers, en beroemde mannen, ontdekkingen, nitvindingen enz. Die van de Middel-Geschiedenis bevat tien
kolommen; het Byzantijnsche Rik, Spanje en Portugal,
Italic, Frankrijk, Duitschland, Grootbrittanje, de Nederlanden, Azie, Afrika, en beroemde mannen enz. Die van
de Nieuwe Geschiedenis heeft elf kolommen; Frankriik,
Duitschland, Italie, Spanje en Portugal, Grootbrittanje,
Rusland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, ffederlarnd,
Turk ije, Azle, Afrika en Amerika, beroemde mannen enz.
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Deze Tijdtafel is vooral uitvoerig, wat de Geschiedenis van
ons Vaderland betreft, en bevat in een kort bestek vele
daadzaken. De voorstelling der gebeurtenissen en derzelver
tijdrekenknndige orde in de Onde Geschiedenis is de gewone.
De rubriek van beroemde mannen, ontdekkingen en uitvindingen, is vrij volledig. Wij hebben over het algemeen
weinig misstellingen en drukfouten ontdekt, onder de laatste
waarvan wij meenen te moeten stellen, dat as, in plaats
van DIENES, als stichter van het .Egyptische Rijk genoemd
vvordt. Onze onkunde hierin erkennende, vragen wij wat
Bustrophedan-schrift is? In de 19de eeuw zouden wij de
lijst van beroemde mannen wel wat talrijker hebben gewenscht, en op het einde van de Geschiedenis van Nederland vonden wij eene zonderlinge uitdrukking : »de Prins van
Oranje , die in den naam van WILL EN II den troon beklimt ;" dit moet zeker zijn onder den naam enz. Voor het
overige vinden wij bier alle eigennamen, anders getvoonlijk
met ph, met eene f gespeld, hetgeen in onze taal iets
vreemds en ongewoons is. Ile uitvoering is net, en de letter, hoewel klein, duidelijk; zij doen den Ilitgever eer aan,
Wien wij een ruim debiet van deze Tabel toewenschen, als
zijnde zij zeer geschikt voor de Soholen en voor alle jeugdige beoefenaars der Geschiedenis.

11Inemotechnie, of Proeve eener Geheugenisleer. Door G.
TEN ERG MIELER wz., Onderwijaer der Wiskunde. Te
's Gravenhage , bij J. P. Beekman, Hz. 1841. In gr. 8vo.
127 bl. f 1 - 50.
Over het geheel verklaart Rec. openhartig, dat hij geen
vriend van Mnemotechnie is. llij zou dus schijnen kunnen
een beyooroordeeld en minder bevoegd beoordeelaar van deze
Proeve te zijn. Evenwel blijft hij, bij een herhaald onderzoek der zaak, twijfelen, of deze bijzondere kunstgrepen tot
te gemoet koming van het geheugen niet veler/ei nadeel hebben; vooreerst, doordien zij aanleiding geven kunnen tot
lastige, voor den werkelijk wetenschappelijk kundigen belagehelijke, pralerij van weetnieten, vulgi stupore facti mobiles; ten andere, omdat bij de gebeurtenissen en taken,
die men zieh in 't hoofd wil prenten, gedurig de phrasen
Too? de verbeelding terugkomen, die, dikwerf gedrongen
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en flaauw van beteekenis, voor de wetenschappelijke en ernstige behandeling van zaken een charade of kinderspel in
de plaats stellen. Niet dat hij geheugenwerk klein zou aehten ; men herhaalt het helaas ! dikwerf nog, hoezeer het
onzin is, dat goed geheugen in eene omgekeerde rede staat
tot vernuft en oordeel. Neen, men noeme ons den waarlijk
grooten man, in welk yak van menschelijke kennis ook, die
een onvast en ontrouw geheugen bezat ! Naar er is eene
mnemoteeltnie, die nit den aard der zaken zelve is afgeleid,
die op het verband der hegrippen berust , en die elk zichzelve eigen kan maken, al kan hij dezelve ook niet aan anderen mededeelen; zij is toch ook alleen voor eigen gebruik ,
een waar levensgeheim, dat met alle onze individuCle begrippen , gevoelens en kundigheden ineengevlochten is, en
door den bezitter zelve nog meer gebruikt dan wel begrepen
worth. Wil men echter hetgeen men in boeken na kan
slaan , waartoe jaargetallen en datums behooren, gelijk sommige getallen in de wiskundige wetenschappen (b. v. het
getal ook zonder die boeken in zijn hoofd prenten, dan
kan men die bijzondere hulpmiddelen bezigen ; en wij moeten erkennen, dat de methode van omen Sehrijver ons te
dien einde aanbevelenswaardig voorkomt , als in eenvondigheid ver uitmuntende boven die van DE DONTEY en AIMS
PARIS. Wij gelooven daarom ook , dat er van deze methode
eenige partij te trekken is, en bevelen het werkje der overweging van alien aan, die aan deze Iffnenzotechnie voor
hunne studien behoefte hebben. Voor 't overige moeten
wij herhalen, dat deze behoefte beperkt is ; dat, hetgeen
men zich in duizend gevallen behoort te herinneren, een
a peu prOs is, 't geen men bij grondige studie niet vergeten kan, daar het eene factum het andere helpt, en het
verband der geschiedenis b. v. door grondig kennen van
dezelve ons dadelijk eontemporaire personen en zaken voor
den geest brengt, die ons niet toestaan ons veel te vergissen. Wil men daarentegen hetgeen het natuurlijk geheugen niet vatten kan, hetgeen eigenlijk ook alleen gesehikt
is om geschreven en gelezen te warden, b. v. de hoeveelheld inwoners van versehillende groote steden, in zijn hoofd
prenten ; wil men weten, hoeveel kubiekmijlen de massa
onzer aarde bedraagt, en dergelijke zaken meer, ik gun elk
zijn genoegen , mits hij mij maar niet opdringe, dat dew
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zaken van buiten te kennen met wetenschappelijke kennis
jets gemeen hebbe.
J. VAN DER HOEVEN.

Geschiedenis der Watergeuzen. Door A. P. VAN GRONINGEN,
Predikant te Ridderkerk. Te Leyden, bij S. en J. Luchtmans. 1840. In gr. 8vo. VI en. 487 bl. f 4 - 50.

L

et men op het vele, hetwelk er over de Geschiedenis des
Vaderlands in de laatste jaren geschreven is geworden, dan
is het eenigzins bevreemdende, dat, sedert wijlen soaA
WILLEM TE WATER, als Predikant te Vlissingen, in de jaren
1776-1796 de Historie van, het Verbond en het Sineekschrift
der IVederlandsche Edelen uitgaf, na haar tien jaren te voren te hebben aangekondigd, nog niemand op het denkbeeld is gekomen, om, op gelijke wijze, een monument
voor de Watergeuzen op te rigten, die toch waarlijk beschouwd kunnen worden als de werktuigen, van welke de
Voorzienigheid zich heeft bediend ter grondvesting van
Neftlands vrijheid en onafhankelijkheid. Houdt men daarentegen in het oog, dat tot het schrijven eener zoodanige
bijzondere Geschiedenis, zal zij eenigzins goed zijn, eene
uitgehmide boaerij, bij geduld tot naslaan en tijd tot aanteekenen, noodig is, dan zal dit bevreemdende grootendeels
ophouden, maar dan zal men zich toch ook verheugen, dat
de Heer VAN GRONINGEN, die getoond heeft deze vereischten in genoegzame mate te bezitten, zijne veeljarige nasporingen openlijk heeft willen mededeelen, en alzoo een Vervolg op de Historic van het Verbond der Edelen leveren.
Omvat toch die Historie de jaren 1565-1567, de Geschiedenis der Watergeuzen geeft ons de jaren 1568-1572. Hovendien heeft VAN GRONINGEPI ook in zijne wijze van behandeling het voorbeeld van TE WATER gevolgd. Na eene Opdragt aan de Ifeeren Mr. J. G. LA LAU en C. STEENIIAUER,
V. D. H., wier vriendschap hem bij zijnen arbeid ondersteund had, en waarin tevens dank wordt betuigd voor
hulphetoon aan de H. 11. en Mrs. P. A. BRUGMANS, S. DE
WIND, a. W. Tura x ior en J. T. BODEL NYENRUIS, begint
het werk zelf. Het is gesplitst in 2 Stukken (waarvan evenwet affect' het laatste een' afzonderlijken titel heeft, hl. 123
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en 124 vervangende), beide in ruime mate van Aanteekeningen voorzien en opgesloten door 1Vaschriften.
Het lste Stuk heeft ten opschrift : Geschiedenis der Watergeuzen. Het bestaat uit de 122 eerste bladzijden, en de
aanteekeningen op hetzelve loopen van bl. 365-419. Viler
dat evenwel deze Geschiedenis een' aanvang neemt, heeft
men eerst eene lnleiding , bl. 1-14, en dan nog eens algemeene Aanmerkingen, bl. 15-24, ten betooge, dat Neerlands verlossing eigen]ijk het werk was der Voorzienigheid.
De Geschiedenis heeft wederom aandeelen, of liever Levert rustpunten, eerst bij de aanstelling van den Heer
VAN LUMBRES als Admiraal, den 10 Aug. 1570, bl. 25-55;
daarna bij het begin van 1571, bl. 55-70; vervolgens bij
het einde van dat jaar, bl. 71-88, en eindelijk bij het in-.
nemen van den Briel 1 April 1572, bl. 89-105; terwijl de
gevolgen dier verovering bl. 106-122 ontwikkeld worden.
Het 2de Stuk is getiteld: bijzondere Levembeschrijringen
der Watergeuzen, en beslaat bl. 123-364; de aanteekeningen op hetzelve vindt men van bl. 429-487. Op de alphabetisehe lijst hunner namen, bl. 126-130, vindt men
er 98 aangewczen, over welke vervolgens meer of minder
uitvoerig gehandeld wordt.
De Aanteekeningen bevatten deels de aanwijzing der Sehrijvers, uit welke de aangevoerde bijzonderheden zijn ontleend ; deels eene meer uitvoerige ontwikkeling van sommige
derzelven.
Het eerste Naschrift, bl. 420-428, behelst eene toetsing
en proeve van oplossing der bedenkingen tegen het door
o o F T aangaande DE RIJE ' S bedrijven in den Briel en te
Vlissingen gestelde, door Mr. P. A. BRUGMANS, Nos. 34 - 38,
en eene beoordeeling der Narigten van G. VAN ENST KoNING, wegens de inneming van den Briel, aldaar in No. 41.
Het laatste, aan bet slot des werks, betreft eene verzameling van eigenhandige brieven van WILLEM I en andere bekende krijgsbevelhebbers, welke ergens bestaat, maar door
VAR GRONINGEN te vergeefs gezocht is. De bezitter voldoe
aan 's mans beteefd verzoek , en deele hem mede, wat er
betreffende de Watergeuzen belangrijks in gevonden wordt.
Rec. kan niet zeggen , dat deze inanier van hehandeling
hem bijzonder bevallen heeft. Zij heeft tech dikwerf aanleiding gegeven tot herhalingen, het genot der lezing eenigzins verbitterd, of deed, ter voorkoming van deze, het
II
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naauw te zamenhangende sehciden , ten einde en voor de
Gesehiedenis, en voor de Levensbeschrijvingen, en voor de
Aanteekeningen toch jets bijzonders to hebben. Bij zulk
splitsen is daarenboven een Register onmisbaar, gelijk ook
TE WATER aan het slot van• zijne Historic gegeven heeft.
Hierin evenwel heeft VAN GRONINGEN den Hoogleeraar niet
nagevoigd, waardoor zijn arbeid in bruikbaarheid dan ook
niet heeft gewonnen. Vermoedelijk heeft hij wel het plan,
om, almede in navolging van TE WATER, naderhand nog een
stukje met Bijvoegselen en Verbeteringen uit te geven. Rec.
hoopt, dat hij alsdan een goed Register ook niet longer zal
acliterhouden.
Ten einde tot die Bijvoegselen op regt ten minste jets to
leveren, en tevens den geeerden Schrijver een bewijs te geven van de naauwkeurigheid, waarmede hij zijnen over het
geheel zoo lofwaardigen arbeid heeft nagegaan, hat Rec.
hier, uitvoeriger dan men veelal gewoon is, het een en
ander volgen van de aanmerkingen, welke hij onder het lezen maakte, en die hij thans den Heere VAN GRONINGEN ter
toetsing aanbiedt.
Wij beginnen met eenige personen, die onze aandacht
trokken, zonder evenwel alles te willen aanstippen, waarbij
wij een teeken gezet hebben.
PETER VAN BERCREM wordt bl. 142 slcchts in het algemeen aangeduid, en van hem gezegd: .Voor het overige
Hij was de
blijft BERCIIEn ons een onbekend persoon."
won van JACOB en ANNA VAN ReYVEN, gehuwd met ELISABET RESEN, dochter van PIETER, Secretaris van Tholen,
die in 1555, als Lid der Staten, PRILIPPUS H den ecd hielp
afnemen. Zijne dochter MARIA huwde in 1609 Inet Ridder
ADRIAAN VAN MANMAKER, destijds Bailjuw van Middelburg,
naderhand een der Regters van o LDENBARNEVELD. Zinn
zoon JACOB was Hofnaeester bij Prins MAURITS.
WILLEM VAN BLOIS. — Bl. 152 wordt van hem gezegd,
dat bet niet ieher is, of hij in den Brie! was geboren, dan
of hij er slechts zijne jeugd vvoonde, en reeds bl. 154
wordt die stad de Stcrd zijrcer geboorte genoemd! Hetgeen
v A N nnoNis G E N overigens ten opzigte van dezen miskenden
brave heeft geboekt, heeft ook onze goedkeuring inzonderheid weggedragen. Naar waarom den naam verzwegen van
den toennudigen Middelburgschen Bailjuw, DAVin SOMER,
sedert 1574 Schepen of Raad van die stad, en nog sleelits
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sedert korten tijd als Bailjuw werkzaam' — De sleehten
behooren zoo wel gekenmerkt te worden als de goeden , ten
minste zoo lang er magthebbendcn zijn, die van de hun opgeciragene magt zoo schandelijk misbruik maken als genoemde Middelbargsehe Bailjuw. WILLEM VAN BLOTS was s een
sHollandsch Edelman van den echten stempel."
GELEIN BOUWENSZ, bl. 176. — Bl. 427 vraagt VAN GRONINGEN, of hij ook dezelfde kan wezen met GUILLAUME
BOUVAN van Middelburg , die in de, door VAN ENST KONING
(Letterb. 1840. No. 41) inedegedeelde, confessien voorkomt,
als uitgerust hebbende het oorlogschip de Fortune ten dienste
van den Prinse van Oranje. Rec. twijfelt hicr bijna niet
aan, en hij verinoedt daarenboven, dat deze G EL EIN dezelfde is met GELEIN JOLVT, koopman te Middelburg , betrokken in den aanslag van RAECK in 1567, beschuldigd van
met een pistool in de hand zelfs den Bailjuw gedwongen te
hebben ors te roepen : lang Wen de Geuzen ! dien ten gevolge den 20 Dec. 1569 gebannen, doch na den overgang
van Middelburg wederom derwaarts teruggekeerd, en te dier
stede in 1575 Schepen, in 1579 Burgemeester geworden.
GUILLAUME DE GRAVE, bl. 241. — De Schrijver der
Gentsche Geschiedenissen , hem noemende, zegt, D. I, hi.
188: sMissehien was hij den won ofte den broeder van Mr.
LIEVEN DE GRAVE, die orntrent dezen tijd zomtijds Schepen
sgcweest is." — Kan hij dus ook dezelfde zijn met WILLEM
IIEVENSZ, bl. 258?
ANTONIS VAN RIJNEN, bl. 303, wordt een Grerijsselaar
genoemd. Gemelde Gentsche Geseltieclenissen , D. I, bl.
205, zijn treurig uiteinde vermeldende, zeggen, dat hij zoowel als BLOMMAERT van Oudenaarden was, hetgeen to waarschijnlijker is, vermits de verder char genoemden alien Vlamingen waren. Zijn naam is dear AN TONE VAN DEN RHYNE.
JAQUES SCII0ONEWAL, bl. 304, wordt verklaard van Gent
afkomstig te zijn geweest. sMisschien was zijn geslachtsnaant CARON, " voegt VAN GRONINGEN er bij ; dit is echter
in het geheel niet meer twijfelachtig. Hij was de varier van
den gezant N O el. DE c ARON, die reeds in 1579 en 1580 Burgemeester was van het Brugsche Vrije ; eene betrekking,
in welke de CANONS VAN SCHOONEWAL desgelijks voorkomen
in 1533, 1540, 1544, 1548, 1553 en 1556. — De Hoerlijkhcid of het Huis Schooneu;a1 lag in de nabijheid der G roede in het zoogenoeinde Land van Cadzand. llij was dus ook
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geen Gentenaar, maar veeleer eon Sluisenaar. — De verrassing van Oudenaarden door JAQUES BLOMNAERT in Sept.
1572 had vooral plaats ten zijnen behoeve. liij schijnt bij
de Geuzen geliefd te zijn geweest.
Van meer belang evenwel, dan dergelijke aanmerkingen
ten opzigte van enkele personen, zijn die, Welke tegen de
voorstelling van enkele hoofdpartijen gemaakt kunnen worden. Een Hooggeleerd beoordeelaar b. v. heeft wel verklaard, dat de Heer VAN GRONINGEN in zijn eerste Nasehrift
de bedenkingen van Mr. P. A. B RUGNANS op eene, naar zijn
oordeel, voldoende wijze heeft opgelost ; steller dezes blijft
nogtans zwarigheden vinden, welke hij den Heere VAN GRONINGEN gaarne wil mededeelen.
VAN GRONINGEN neemt aan, dat JACOB SIMONSZ. DE RIJK
den 1 April 1572 in den Briel en den 9den daaraanvolgende
reeds weer nit Engeland teruggekeerd en te Vlissingen was,
welk laatste door Mr. BRUGMANS was beweerd niet mogelijk
te zijn. Hij zegt bl. .422: Zoo stel ik inij de zaak voor: DE
),RIJK gaat den 2 April naar Engeland onder zeil, brengt
,,daar, suet behulp van ELOY en BERNARD, 500 man bijeen,
ikomt, in plaats van in den . Briel, op verzoek der vlugte.1ingen, 9 April, te Vlissingen aan, en ontmoet daar PAnuIECO, die van den opstand der Vlissingers nog niet wist,
gelijk uit geheel zijne handelwijze blijkt."
Bij deze voorstelling staat op den voorgrond: DE ft131( ging
naar Engeland, om hulpbenden te halen. both, volgens
VAN Gaols ' stuust zelven, kon bij met dit Joel nog den 2den
niet afreizen. — De Geuzen waren de Naas ingeloopen met
cenen hevigen N.W. wind, die het weer uitzeilen tegenstond, bl. 95.; den 1 April, 's avonds tussehen 8 en 9 ure
trokken de Watergeuzen zegepralend den _Thiel binnen,
hl. 98. De nacht word in ruste doorgebragt, bl. 99. Den
2 April plunderde men de kloosters enz. en laadde de schepen, met geen ander voornemen dan om zoo spoedig mogelijk
te vertrekken. LuNEY gaf bevel tot de inscheping (dus niet
om hulp te halen) bl. 101; maar hooger magt hield de Watergeuzen daar : de wind verbood him den aftogt, (en dus
ook wel aan DE IIIJK de reize naar Engeland) bl. 102. Nu
besloot men de stad te houden, en eerst na dit besluit kwam
het aanwerven van hulpbenden te pas. DE 553K kan derhalve
niet wel vroeger dan den 3den de Maas zijn uitgevaren. V A rt
ekRONINGEN zegt wel,
.de reis was noodig en wel
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spoedig,-. Of had men A L V A ' S vloot niet voor den Briel te
waehten, en werd dan het uitzeilen niet onmogelijk?" doch
dit beteekent in dit geval zeer weinig. De wind verhinderde
het uitzeilen op den 2den, en dus moest men wel wachten.
Wij willen dus stellen,
dat DE a IJ K den 3den vertrok en eene
.
zeer voorspoedige reize maakte. Wat had hij in Engeland
te doen? Ho o FT zegt : ',twee veroverde schepen te gelde te
.maaken ; 't welk met gevaar vermengt en op geen bot te
bestellen was." Doch de uitgewekene lgiddelburger kooplieden MARC US en SALVADOR DELLA PA LMA boden hem de
hand en verschaften hem zesduizend gulden. Voor doze som
werden wapenen en krijgsbehoeften aangekocht. Spoedig was
ook den vendel van 500 koppen aangeworven. Dit evenwel
kon zoo Atil niet toegaan, of het gerucht verspreidde zich
door het eiland ; het kwam ter ooren der Koningin, en deze
deed n E RUM voor zich ontbieden. De Hopman waagde het
onder hare oogen te komen, en het onderhoud liep af met
de verklaring van hare zijde, dat hij wel zou doen met zich
.naar huis te begeven." Nu reisde hij af met drie schepen. — Maar is bet nu waarschijnlijk, dat hij, na dit alles,
en na het oponthoud op zee ten gevolge van de ontmoeting
der Vlissingsche vaartuigen, den 9den reeds te dier stede
was? — Rec. betwijfelt het ten sterkste.
Is het uit lien hoofde reeds onwaarschijnWc, dat as R IJ
zich bij P A CIEC o's komst op den 9den reeds to Vlissingen
bey ond, die onwaarschijnlijkheid wordt nog verhoogd door
de besluiten, welke te dier stede na den 9den nog genomen
werden. VAN GRONINGEN meent, bl. 422, doch ten onregte , dat de opstand aldaar reeds den 3den was aangevangen. Ilij begon den &len, maar was in stilte voorbereid.
Neemt men dit niet aan, dan blijft er veel raadselachtigs.
Al zeer spoedig toch daagde er hulp op. Men had bij voorraad te Antwerpen in het geheim krijgsknechten (Walen)
aangeworven, en JAQUES BLOMNAERT bragt deze ten getale
van 200 binnen. Die hulp was evenwel to gering, en na de
gevangenneming van PACIECO begon men dit vooral in to
zien. Men beraadslaagde dus over hetgeen er te doen stond,
en den 11 April reisden de benoemde afgevaardigden in verschillende rigtingen af. VAN RUIK naar den Briel, om van
LUMEY bijstand te vragen; een der nieuwbenoemde Kapiteinen naar Engeland; een derde naar Graaf z o DE WIJK van
_Nassau to Rochelle. Maar * met UNE Y was goon schertsen,"
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zegt II o o rr ; en zou men nu hem nog om mecr yolk hebben
durven vragen, wanneer men hem op zoodanige wijze reeds
500 strijders ontfutseld had? Zou men, na reeds 700 man
ontvangen te hebben, nog niet genoeg hebben gehad voor
het oogenblik? De vendels van BERNARD en ELOY kunnen
dus nog den 11 April niet te Vlissingen zijn geweest, en het
denkbeeld dringt zich dan op, dat DE mjn en deze zijne
medgezellen door den uit Vlissingen afgezonden' JACOB DE
Z W IJGER op zee ontmoet en overgehaald zullen zijn, om den
steven naar Vlissingen te wenden, waar zij alsdan,niet zeer
lang veer TRESLONG kunnen zijn aangekomen. Ho O FT zelf
verbindt het komen van den laatsten met drie schepen en
stijf tweehonderd mannen onder Vlissingsche Hoplieden
VLIEG n en lit N K als 't ware onmiddellijk aan het komen der
drie schepen onder DE a !J r( met vijfhonderd mannen onder
BERNARD en ELOY. - v Maar (zal men zeggen) u o o F T verhaalt
ook, dat PACIECO aan DE RIJx zijn' zegelring gaf, met de
.woorden: Heer, ik hen uw gevangen:" 1k sal geene
poging doen oat dit weg te cijferen, en alleenlijk zeggen,
dat, mijns inziens, de berigten te dezen wel te verettenen
zijn, indien men slechts let op het door BOXIIORN geboekte.
PA CI EC O kwam volgens BOR in de h. dagen van Paschen,
volgens VAN NETEREN op den 3den Paaschdag, en dus in
1572 op den 9 April voor den wal te Vlissingen, zonder nog
van het gebeurde te weten, en werd door den Kapitein van
een klein, voor de stad op de wacht liggend oorlogschip,
tegen wil en dank , binnengebragt. De gemeente riep: Sla
dood !" doch door tusschenkomst van meer bezadigden werd
hij in een burgerhuis bij de oude brug gebragt en alclaar
eooreerst wel bewaard. Eerst later werd hem eene plaats in
den gevangentoren ingeruimd. Terwijl hij nog in heehtenis
sat, en dus in het burgerhuis, bezochten hem de burgers
van Deventer, van welke BOXIIORTI spreekt, en niet veer
den 29sten eindigde hij zijn leven. TJERA ARTS, KENNING
enz. waren den 27sten reeds aangekomen; TRESLONG was
den 20sten aan land gestapt. Men stelle nu, dat DE RI J K een
paar dagen vroeger was aangekomen, en dat de ontntoeting
tusschen hem, a die goed Spaansch sprak ," en den Spaanschen
krijgsman plaats heeft gehad bij diens overplaatsing naar den
gevangentoren en :ijne komst te Vlissingen, zoo sullen op
dit punt wel alle zwarigheden zijn weggenomen. HOOF?
biudt zich niet streng aan de volgorde der gebeurtenissen,
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want hij vermeldt V A N ICUIK ' s aankomst in den Briel op den
l3den v6Or dat hij van DE RIJK ' s vertrek op den 3den spreekt,
en duidt den tijd van het laatste alleenlijk aan met de woorden, .binnen wijle."
VAN GRONINGEN laat intusschen niet alleen DE nu maar
ook VAN KUIK verbazend snel reizen. Bl. 107 zegt hij, dat
deze .missehien met de Watergeuzen was te lande gekomen,
en reeds vOOr den 6 April te Vlissingen was met de blijde
',mare der verlossing." Bl. 423 verklaart hij daarentegen,
dat vAN KITH( nwaarschijnlijk in het land rondzwierf en niet
.geheel onkundig van de plannen der watergeuzen in den
.Briel of den orntrek was, hoort of ziet dat de stad was in-,
.genomen, en terstond naar Vlissingen snelt, om de inwo. ners aldaar aan te moedigen tot de afwerping van het
Spaansche juk." — Was V AN KUIK in den Briel, en kende
hij de plannen der watergeuzen, dan moist hij den 2den, dat
zij plan hadden om weer scheep te gaan, hetgeen hem niet
kon aanmoedigen om de Vlissingers te gaan opwekken. Eerst
den 3den kon hiervoor grond zijn. Reisde hij evenwel eerst
op dien dag af, dan kan hij alwederom te Vlissingen niet
gedaan hebben hetgeen op zijnen naam verhaald wordt. De
fouriers of kvhrtiermakers der naar Vlissingen verplaatste
Spaansche benden waren op Paaschavond, of den 5 April,
in de stad gekomen, en volgens DOR was VAN KUIK er reeds
eenige dagen to voren. H OOFT zegt onlangs to voren, maar
stelt de komst dier voorloopers reeds op den 3den. V A N
KIRK kan derhalve niet wel de overbrenger zijn geweest van
de Brielsche tijding, ofschoon hij van het gebeurde aldaar
op den 5 en 6den wel reeds kennis zal hebben gedragen.
Nogtans, ook zonder het gebeurde in den Briel, zou Vlissingen wel het juk hebben afgeworpen. Er moest aldaar iets
groots gewaagd worden, want het oogenblik was beslissende.
Teel was er voorbereid maar tevens ook het gevaar dreigend
geworden. kon men ditmaal het doel niet bereiken, dan
moest men Vlissingen, de sleutel der Nederlanden volgens
KAREL V, in de handen der Spanjaarden laten. Wij willen
hierbij evenwel niet langer stilstaan, vermits het eigenlijk
niet tot de Geschiedenis der watergeuzen hehoort. Wij sullen
tevens, daar onze aankondiging reeds vrij breed is uitgevallen, onze verdere aanmerkingen, die toch ook van zoo groot
gewigt niet zijn, terughouden, en eindigen met den eerBOEKTIESCR. .1841. No. 9.
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waardigen VAN GRONINGEN voor het geleverde onzen dank
to betuigen, en hem tijd, lust en kracht toe to wenschen,
om ons op meer soortgelijke werken to onthalen.
Lager Onderwijs in Engeland en ons Vaderland, door
PETRUS DE RA ADT. Te 's Gravenhage , hij J. P. Beekman,
Hz. 1840. In gr. 8vo. 393 Bl. f 3 - 80.
Dit work is de vrucht 'van cone reis, die de in het vak der
Opvoedknndc welbekendo en ervaren Hoer DE RAADT Haar
Louden gedaan heeft, met oogmerk, om zich met den tegenwoordigen toestand van het Engelsche Schoolwezen, en met
de daaromtrent meer eni meer toenemende denkbeelden en
pogingen tot hervorming van nabij bekend, en daarbij eene
nuttige vergelijking met den staat van het lager Onderwijs
in ons Vaderland to niaken. Hij deelt dns bier het resultaat
van zijne onderzoekingen en ontmoetingen mode, die in vele
opzigten belangrijk zijn, en door degenen, die op het Schoolwezen betrekking en invloed hebben, ja ook voor anderen,
die gaarne kennis nemen van den voortgang der verlichting
en beschaving van de menschheid, gewis met belangstelling
zullen gelezen worden. Hij toont even min vooringenomen
to zijn tegen het goede, dat hij elders vindt, als, blind voor
de gebreken, van hetgene, dat bij ons plants heeft; mazr
hij toont ook even zeer de groote voorregten to erkennen,
waarover wij ons in de zaak van het Schoolwezen nevens of
haven andere Volken mogen verblijden, en die zelfs door
bevoegde vreemdelingen erkend zijn: alle y heeft hem (gclijk
hij zijn Voorberigt eindigt) .in de overtuiging versterkt,
.dat onze Wet op het lager Onderwijs de kiem in zich bevat
. van veel voortreffelijks, en den besten gronds/ag, waarop
.ons Schoolwezen gcbouwd zou kunnen worden."
Onder de vier vo/gende hoofdrubrieken, die, in den vooraan geplaatste Inhoud, onder verscheidene onderrubrieken
breeder aangednid zijn, heeft de Sehrijver zijne mededeelingen en opmerkingen gerangsebikt: I. Scholen, die beschemed moeten tvorden als overbliffsels uit een vroeger tijdperk. — II. Stelsel van ivederheerig onderwijs, waarvan hij
de resultaten onderzoekt hi de scholen en verslagen der
beide Genootsehappen the National en the British and foreign
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schoolsociety, die hierin werkzaam zijn. — Belangrijk is
onder anderen aan het slot van dit artikel (bl. 238-248) de
uitweiding des Sehrijvers over het geniis van godsdienstig
onderwijs, dat aan ooze scholen door sommigen to last gelegd wordt, die dit door afzonderlijke scholen voor ieder
Kerkgenootschap willen vergoed hebben, waarvan hij het
ongegronde, onuitvoerlijke en in de gevolgen sehadelijke
aanwijst. Meer wel gemeend intusschen, dan wel bedacht
en uitvoerlijk, komt ons zijn voorslag voor, om in elke Protestantsche Gemeente, van wege het Kerkgenootschap, dagelijks ten minste een uur, klassikaal godsdienstig onderwijs
te doen geven. Om nu van geene andere zwarigheden, die
zich daartegen verheffen, to spreken; van waar, tot zulk
eene daartoe opzettelijk ingestelde schoolinrigting, tijd,
plaats, geld en personen te viriden? wie (om slechts bij het
laatste to blijven) wie zullen daarmede belast worden? van
vele Sehoolonderwijzers is het, wegens gebrek of aan bekwaamheid of aan tijd, of wegens verschil van Kerkgenootsehap , niet te vergen: voor vele Predikanten zou het ook
al in moor dan een opzigt een aanmerkelijk bezwaar zijn,
dagelijks eenigen tijd aan een zeker schoolonderwijs te mooten toewijden: en de Candidaten van de II. llienst, die de
Schrijver zoo wel als de twee vorige noemt, hoe zouden
deze, ofschoon titans zeer groot in aantal, hiertoe niet alleen
op den duur,, mar zelfs nu genoegzaam kunnen gevonden,
op welken voet, zonder belemmering van hunne pogingen
tot het verkrijgen van eene vaste standplaats als Predikant,
hiertoe voor vast aangesteld, van waar eindelijk bezoldigd
worden ? Ofschoon hulde doende aan de goede bedoeling
des Sehrijvers, rekenen wij dozen geheelen voorslag onder
die Utopiaansche denkbeelden, Welke niet ligt zullen, en
ook, wanneer het godsdienstig onderwijs door de Protestantsche Leeraars maar goed ingerigt en wel behartigd worth,
niet behoeven verwezenlijkt, noch door- het geven van hetzelve op de gewone scholen vervangen to worden. — III.
Nieuwste leerwijze waarbij vooral verslag gedaan wordt van
de pogingen des Engelschen Gouvernements tat het verkrijgen van middellijken en onmiddellijken invloed, om een algemeen bestuur en toezigt over de scholen tot stand te brengen. — IV. Tegenwoordige gang van zaken in ons Taderland. Behalve dat de Sehrijver reeds te voren getoond heeft
Bb 2
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zijne beschouwingen met een vergelijkend oog op ens Vaderland te hebben ingerigt, geeft hij bier bijzonder acht op de
grondslagen van ons Schoolwezen, en wijst wel aan de eene
zijde aan, in wat opzigt men daaraan, naar zijn inzien,
ontrouw geworden is ; maar toont ook, aan de andere zijde,
door het voorbeeld van Belgie, en nit de daaromtrent afgelegde getuigenissen van den Belgisehen Schrijver an c ettA ux, van den Spaanschen R AMO N DE LA SAGE A, en van
den Ifoogduitschen TR IER scn , wat hieruit, ten opzigte der
door sommigen onder tons verlangde zoogenoemde vrijheid
van onderwijs, te lceren is, namelijk .dat zij" (met deze
woorden besluit de neer DE It A A DT zijn geschrift en Referent zijn verslag) .onvermijdelijk ten gevolge heeft vernier tieing van het lager Onderwijs en ontwrichting van alle
nationaal Schoolwezen; dat ook aldaar" (in Belgie) ',even
als in Engeland, verbetering mogelijk is, zonder
toenadering tot wettelijke verordeningen en Gouverne.ments-toevoorzigt" (L toezigt); . en dat, gelijk de aehter.uitgang van het lager Onderwijs in Belgie in snelheid en
.algemeene verspreiding toegenomen is, naar mate men hetzelve van de heilzame banden los maakte, die de gewijizigde toepassing onzer Wet van 1806 om hetzelve geslin.gerd had, even zoo de vooruitgang van hetzelve wederom
.gelijken tred zoude houden met de herleving onzer instel.1ingen. Laat ons, op grond van dat alles, willen inzien
. en erkennen, dat, daar .. le systeme entier de l'instruction
.printaire en Hollande repose sur trois bases qui se tien.pnent intimement et done l'influence est mutuelle, le Lien..titre des maitres, la surveillance active des inspecteurs, et
•
perfectionnement continued des mdthodes; si rune de
.ces trois bases venait ei 'are ebranlde, les autres s'en res. sentiraient a l'instant, et tout ce bel edifice croulerait
• bientOt. Nous ne pouvons done trop insister pour que le
.Gouvernement conserve les deux prentires, qui ne &pen• dent que de lui." " (*)
(*) .Cuirieu et rtoet, Rapport:"
Letterkundige iVaoogst ran J. u. ALBERTSMA. Te Deventer, bij J. de Lange. 1840. In kl. 8ro. XXIV en 298
bl. f 3 - :
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Zal de geleerde Schrijver het ons vergeven, dat wij de
twaalf regels van den titel hebben overgeslagen, waarin hij
eene menigte van zijne waardigheden opsomt en de maatschappijen, waarvan hij lid is? Hij had doze lijst, gelijk
ook het woordeken enz. aanduidt, nog zeer wel kunnen
vergrooten, en bij voorbeeld op de belangrijke betrekking
van Correspondent der Maatschappij van Weldadigheid nog
zeer goed die van Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente to
Deventer kunnen laten volgen, die toch wel niet minder
belangrijk en eervol zal behoeven gerekend te worden. Misschien krijgen wij deze met de overgeschotene titels nog wel
voor een volgend deeltje.
De inhoud van het boek zelf is eene hoogst belangrijke
bijdrage tot de kennis van onze oude taal en van het oud
Vriesch. Na eene opdragt aan den Graaf CASTIGLIONI to
Milaan , en een onuitgegeven stukje van FR. RENSTERIIII19,
handelen de eerste 95 bladzijden over den Fergut. Het zijn
toelichtingen van afzonderlijke plaatsen nit dit dichtstuk ,
vooral in betrekking tot de uitgave daarvan door den Hoogleeraar vISSCRER te Utrecht. De Heer RALBERTSMA geeft
telkens zijne gemotiveerde verklaring der plaatsen, en voegt
er dan met een enkel woord, die van Prof. VISSCHER bij.
Het komt Rec. voor, dat het in de meeste gevallen niet twijfelachtig kan zijn, wiens uitlegging de verkieslijkste is. Die
van II ALBERTSMA is doorgaans zoo gepast en zoo grondig
bewezen, dat de lezer over de geheel afvvijkende verkiaringen van den Utrechtschen Hoogleeraar verbaasd staat. Op
eene zeer enkele plaats is Rec. niet geheel overtuigd geworden. De verklaring b. v. van de regels:
Al hanthaerigh si op scoot,
Dede ane een hemde ende een sorcoet,
.geheel moedernaakt schoot zij op, deed een hemd aan en
,,een onderrok ," voldoet hem niet geheel. Hanthaerigh
verklaart it, v a y ssi A : .moedernaakt, zooveel gekleed, als
de handen door het hair zijn." Voor 't minst is deze verklaring niet ongezocht ; zij wordt ook door RALBERTSMA niet
met voorbeelden gestaafd. Bij de doorgaande gewoonte, om
naakt naar bed te gams, zou hier ook het gebruik van het
woord hanthaerigh vrij overtollig zijn, vooral bij het volgende, dat zij een hemd en overrok aantrols. In den Liu
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vocgt stellig de verklaring van V1SSCIIER beter, die het
woord door driftig vertaalt. — BI. 77 verklaart de Schrijver
spel, strijd, gevecht, verkort uit nijdspel. Zeer duidelijk
intusschen wordt de verklaring niet van de woorden:
Het ghinc Ferguut uten spele.
/let ging Fergut nit het gevecht. .Iemands lot is in den
strijd zoo lang hij zich in den strijd kan staande houden,
,,maar het loopt er hem buiten, als hij op het punt is van
buiten gevecht gesteld to worden." Men zon dan eerdcr
verwachten, dat hij, dan dat het hem uten spele ghinc,
gelijk wij nog iemand buiten spel laten.. Spot kan hier
toch niet in de gewone beteekenis voorkomen, zoodat de zin
is: bet ging hem niet vrolijk, het ging hem slecht? Ook
op de beide andere plaatsen, bij HALBEBTSMA aangehaald,
zou dat niet kwalijk voegen. Van het hert, dat na lang
jagen in een' waterpoel stort, wordt gezegd :
Bet ghinc den. hert al Wen spelen,
en in een variant op nELIs

STO10E

leest men:

Vrankrike verloos to vele :
't Ghinc met hem uten spele.
Het tweede gedeelte van dit bock loopt over GUSBERT JAP1X
en bevat eene verklaring van een paar zijner stukken. Het
behoeft geene verzekering, dat de Schrijver hier niet minder op zijn eigen grondgebied is, en dat men hier vele
schrandere taalkundige opmerkingen vindt, die alle getuigen , hoe diep RALBERTSNA tot bet eigenaardige der taal is
doorgedrongen, maar ook , hoe rijk zijne kennis is in alles,
wat tot de oudheid, tot de zeden en gewoonten des lands
behoort. Voor uittreksels is natuurlijk het een en het ander niet vatbaar. Rec. hoopt, dat spoedig het beloofde
tweede deeltje zal verschijnen, en dat de uitgever door een
genoegzaam debiet tot meerdere dergelijke ondernemingen
zal worden aangespoord. lederen beminnaar van onze taal
en oudheden bevelen wij dezen Letteikundigen Nitoogst van
ganscher harte aan.
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Dichterlijke kleinigheden , tot opwekking van smaak , godsdienstig gevoel en vaderlandsliefde. Door JACOB ritEODOOR
niisER, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Dr. , gepensioneerd
Officier, en Greer bij het Bantongeregt to Zwolle. Te
Zwolle, bij W. E. J. Tjeenk Willink. 1839. In kl. 8vo.
143 hi. f 1 - 25.

H et is voor de poetische waarde van eenen dichtbundel een
kwaad teeken, wanneer de Rec. begint met te spreken over
de goede bedoeling des Dichters. Dat duidt gewoonlijk aan,
dat men eene pleister wi/ leggen op de wonde, aan de eigenliefde des vervaardigers toe te brengen. Rec. verkeert
ook nu weder in dit geval, en kan niet anders, dan erkennen, dat de Heer nil sEa met zeer goede bedoelingen gedicht
heeft. Hij moet er ook bijvoegen, dat de Dichter zekere gemakkelijkheid van versificatie heeft. Maar overigens dunkt
Rec. , dat dit bundeltje niet veel patische waarde heeft.
Het is hem ook niet voorgekomen, dat de Dichter bijzonder
geschikt is, om voor kinderen versjes to maken. Daarvoor
moet de uitdrukking anders zijn, ook de geheele toon en
trant. Men zie b. v. eens bl. 44 : Bij gelegenheid van 's toflings Verjaardag , coupletten als deze :
's Is zinverbijstrend, wen zijn hand
Bij 't buldren der meta/en monden
En door het blued van duizend wonden
De vaan in 't puin van steden plant.
's Is zielbedwelmend, als zijn wit
En wet verbreekt en wet kan geven;
En op zijn wenken, dood en Leven
Zich draait, als op een kopren spit.
Even min is het kinderlijk uitgedrukt , schoon het cenvoudig
moot sehijnen, bl. 34:
0, wat is die Moeder good!
Hoe beminnelijk van zeden !
Hoe verstandig zijn haar reden,
Vol van crust en tevens zocti
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Betere coupletten zijn er b. v. in het Vogelnestje en enkele
anderen. Maar over het geheel is de toon hier niet getroffen, en schijnt de Maker met ziehzelven oneens te zijn geweest, voor welke soort van lezers hij zijne stukjes bestemde. De uitvoering is eenvoudig en netjes.
Ileidebloempjes. Door CAT HARINA VASTRIK. To Rotterdam, bij T. J. Wijnhoven Hendriksen. 1839. In Id. 8ro.
VIII en 158 bl. f 1 - :

B ee. is niet gaarne onbeleefd jegens eene Vrouw, en weet
daarom niet, wat hij over dit bundeltje zeggen zal. Hij erkent den goeden geest, dien deze stukjes meestal ademen.
Maar hij gelooft toch, dat men aan de maakster geene dienst
heeft gedaan, door haar tot de uitgave te raden. Hare rijmen zullen zeker, in den huiselijken of vriendenkring gelezen , met genoegen worden gehoord, waar de feilen en
zwakke plaatsen om de goede bedoeling ligt verschooning
vinden, of naauwelijks worden opgemerkt. Maar het is iets
enders, met diezelfde stukjes voor het publiek te treden.
Dat vordert meer, en heeft niet veel aan Heidebloempjes,
gelijk deze. De uitgever zegt, dat ze het karakter van nederige eenvoudigheid bezitten. Dat is in zekeren zin wel
waar; maar ze zijn tevens te gebrekkig , dan dat wij er die
eenvoudigheid in zouden zien, die het kenmerk is van het
ware schoone. Vreemd is de plaatsing van het vers : Aan
mijnen ontroutven Geliefde. Men verschoone ons van het
mededeelen van proeven, en de vervaardigster neme onzen
welmeenenden raad aan, om zich liever te bepalen tot den
kring van hare vrienden en bekenden, en zich niet weder
aan de openlijke uitgave harer rijmpjes te wagen. — De
uitvoering verdient geen hoogeren lof; zij is minder dan
eenvoudig.
De Dagbladen. Rijm-Epistel van Neerlandus aan Probus.
Te Utrecht, bij N. van der Monde. 1841. In gr. 8vo.
VI en 10 bl. f : - 20.

M ARMIER, in een zijner laatste stukken sprekende over
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den invloed, dien de dagbladen op onze natie hebben, acht
dien al zeer gering. Hij gewaagt van de kalmte en bedaardheid , waarmede ook de hevigste oppositiebladen worden gelezen, wier lektuur hem voorkwam op publieke plaatsen
weinig of geen bijzonderen indruk te maken. Rec. gelooft
ook, dat zij meer uit nieuwsgierigheid dan hartstogtelijke
belangstelling worden gelezen, en dat daardoor het kwaad,
dat zij zouden kunnen stichten, zoo wel als het goede, dat
zij zouden kunnen uitwerk en , aanmerkelijk verminderd wordt.
Bij het beoordeelen van den toon dier bladen, althans van de
besten hunner, moet men de omstandigheden des tijds ook
wel in aanmerking nemen. Nadat jaren lang het bestuur als
vergood was, heeft men zich bitter en schandelijk teleurgesteld gevonden, en geen wonder, dat nu de schaal naar de
andere zijde overslaat, en bij de welverdiende gisping van
tijd tot tijd onverdiende verguizing wordt gevoegd. Bij de
meerderheid der natie heerscht en te veel onverschilligheid,
en wordt ook te veel gezond verstand en bedaardheid gevonden, dan dat bij ons de invloed der dagbladschrijvers
ligtelijk zoo gevaarlijk zou worden, als bij onze nabnren.
Een woord ter waarschnwing intusschen is niet te onpas.
Maar, de geweldige invective van NEERL A NDUS zal wel weinig doel treffen. Hij wil te veel, en zal daardoor niets nittiverken. De tijden schijnen voorbij, dat men zich enkel
met de Haarlemmer-Courant wil vergenoegen, die zich alleen
tot het_ geven van berigten bepaalt. De geest des tijds is
veranderd, en dezen kan men wijzigen en leiden, maar niet
met geweld dwingen. Als dichtstuk heeft de Rijmêpistel bij
veel goeds ook veel gebrekkigs. Aan versificatie vooral ontbreekt de gemakkelijkheid en losheid, die voor de satire
vooral wordt gevorderd; en, schoon wij het goede doel der
Schrijvers gaarne erkennen, wij gelooven niet, dat het oogmerk zal worden bereikt. Het zal met deze epistel gaan
gelijk met de dagbladen, waartegen zij uitvaart — zij zal
gelezen, weggelegd en vergeten worden.

Mensch, en de 111isdaad. Belangrijke Oorkonden uit de
Geschiedenis der Liffstraffelijke Begtsplegi ng , bijeenverzanteld nit de Werken van FEUERBAC stscuerr
en anderen, door STEENBERG RN VAN 0 OR. Te Leeu-
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warden, hij G. T. N. Suringar. 1340. In gr. gro. 314
hi. f 2 - 80.
Oorkonden uit de geschiedcnis van het lijfstraffelijk regt, op
cone onderhoudende wijze verhaald, of sours wel door romaneske kleuren opgesierd, hebben in onzen tijd al dikwijls
bij ons lezend publiek grooten bijval gevonden. Al wat van
dien aard in onze taal overgezet is, en ook hetgeen bekwame
oorspronkelijke Schrijvers geleverd hebben, word steeds met
gretigheid gelezen. Het kan dan niemand bevreemden, dat
de leer STRENBERG,IN VAN noon, die steeds zoo onvermoeid
bezig is, om door vertalingen den leeslust onzer landgenooten voedsel te verschaffen, op den inval kwam, om ook in
dit genre zijn talent in bet werk te stellen.
Voor den lezer, die boven alles op vermakelijke lektuur
gesteld is, missen, wel is waar, de in dezen bundel opgenomene verhalen dat wegslepende, hetwelk romantische opsieringen te weeg brengen; maar, naar ons oordeel, wordt dit
geniis rijkelijk vergoed door derzelver historische waarheid,
die niet te betwijfelen schijnt. Van de zes verhalen, welke
den inhoud van het werk uitmaken, zou het tweede,
onbekende Iloordenaer, zonder groote schade kunnen wegp;elaten zijn, dewij/ noch de aanleiding tot de gruweldaad,
Hoch de Bader zeif bekend zijn geworden. De overige stukken zijn geschikt tot het doen van menschkundige opmerkingen , tot het leeren kennen van de drijfveren der handelingen ; stellen den lezer in stoat, om den gang der misdaad, van haar eerste ontkiemen, tot op het oogenblik ,
waarin zij gepleegd werd, als 't ware van stap tot stap te
volgen; derzelver %zing kan juiste zelfkennis en eene regtvaardir,e en billijke beoordeeling van anderen bevorderen,
en alzoo grootelijks medewerken tot beoefening der als Motto
op den titel gejilaatste les van PAULUS: Die tneent te staan,
zie toe, dat hij niet vane!

Catharine Herman en de Watergeus. Twee Verhalen door
J. IIONIG, JZN. JR. Te ..4msterdant, bij C. L. Schleijer.
8i'o. 248 Bt. f 2- 50.
1840. In

D eze Verhalen verplaatsen den Nedcrlandsehen loner in dat
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tijdvak der geschiedenis van zijn vaderland, weiks herinnering hem steeds dierbaar behoort to blijven , en welks
beoefening tevens ten spoorslag kan verstrekken tot aankweeking van die voorouderlijke deugden, van welke het
zoo vele navolgenswaardige voorbeelden op/evert. Moge ook
al de gestrenge kunstregter in deze Verhalen eenige moordere waarsehijnlijkheid wenschen, dan hij daarin aantreft ;
de getrouwe schildering van de zeden, gewoonten, godsdienstige en staatkundige gevoelens van onze voorvaderen,
gedurende den worstelstrijd tegen de vreemde overheersching,
de aanprijzing van getrouwheid aan de Godsdienst en hot
vaderland, van eerlijkheid en kuische hnwelijksliefde, doers
des Schrijvers arbeid de aanbeveling verdienen aan ons lezend publiek. Door breedvoeriger verslag, en door cent
opgave van den hoofdzakelijken inhoud dezor beide Verhalen, zouden wij, bij derzelver eenvoudigen gang, den lezer
voor een gedeelte van het genoegen der lezing berooven,
en besluiten dus onze aankondiging met den wensch, dat
zij door onze /andgenooten gnnstig mogen- ontvangen worden,
waartoe wij niet twijfelen, of het onderhondende van den
stijl- en verhaaltrant zal grootelijks medewerken.

Menschelijke Hartstogten, geschetst in historische en romantische Verhalen door w. H. BAVINK. Te Amsterdam, bij
J. F. Schleijer 1841. In gr. Bro. 320 bl. f 2 -90.

H oe gaarne wij ook oorspronkelijke Schrijvers aanmoedigen , behoort echter hun arbeid tot een bewijs to verstrekken, dat onze landaard in letterkundige voortbrengsolen
kan wedijveren met hetgeen van vreemden bodem herwaarts
werdt overgebragt. Indien dit het geval niet is, kan onze
aanbeveling alleen uit eene kleingeestige vooringenomenheid
met het inlandsche voortspruiten. Wij willen Met ontkennen, dat onder de zoogenaamde lektuur van smaak, die in
onze tail overgezet wordt , Teel is, hetwelk geene meerdere
waarde heeft , dan dit oorspronkelijke werk. Nogtans,
just omdat de dagelijksche behoefte en leeshonger van dat
publiek, hetwelk alles zonder onderseheid kan verduwen,
zoo gemakkelijk en goedkcop, dank zij den ijver der Tertalers, kan bevredigd en verzadigd worden, durven wij
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mind aanmoedigen , om zijnen tijd en vlijt, die daartoe in
ons bedrijvig vaderland to kostbaar zijn, to verbeuzelen met
het vervaardigen van zulk middelmatig werk als deze Verhalen zijn.

Vrouwenspiegel. Twee Verhalen, naar het Hoogduitsch,
door a. VAN DER SPRONG. Te s Gravenhage, bij A. Kloots.
1840. In gr. 8vo. 264 bl. f 2 - 80.

D eze twee Verhalen, waarvan de Schrijver of Schrijvers

niet worden genoemd, zijn daarom door den overzetter onder dezen gemeenschappelijken titel in het licht gezonden,
omdat zij voor het schoone geslacht vooral leerzaam zijn tot
waarschuwing tegen de verleiding, die zich aan haar ender
den schijn van ware liefde opdringt. Ze zijn geen van beide
uitstekend, maar ook geen van beide verwerpelijk, en mogen, nevens zoo vele anderen , het hunne doen tot bevrediging van den honger des romanlezenden publieks. Het tweede Verhaal ontreent nog al eenige levendigheid van de tijden
van het Fransehe schrikbewind, waaraan het zich vastknoopt. De druk is, de vrij hooge prijs in aanmerking genomen , niet meer dan redelijk.

Wat doen niet liefde en geld? Blijspel in vijf Bedrijven
door J. L. DE 1100G. Te Amsterdam, bij M. Westerman
en Zoon. 1840. In kl. 8vo. 90 bl. f : - 50.

L

affer en zouteloozer kost word Rec. in lange niet opgedischt. Intrigue, versificatie, zamenspraak , 't is alles even
ellendig. Geen greintje geest is bier to vinden, en Rec.
zou ieder oogenblik verloren aehten, dat hij langer zich
met dit prulwerk bezig hield. Het vod is toch niet op
den Stadsschouwburg aangenomen en gespeeld ? ( 1 ) Dat
zou een paskwil geweest zijn op den goeden smack des
publieks.
(*) Helaas ja! — Red.
Boekbes. N°. VIII. bl. 337, reg. 3. v. o. lees f 6 - 96.

BOEKBESCHOUWING.
JEzus in zone verhevenheid, beminnelijkheid en hooge
waarde voor menschen, voorgesteld door s. HOEKSTRA.
Ilde Deel. Te Medernblik , bij L. C. Vermande. In
gr. 8vo. 197 bl. f 1– 80.
In dit Tijdschrift voor 1839, N°. XIV , bl. 593-596,
zijn de cerste twaalf Leerredenen , die de Heer ROES ‘ T 11 it
onder den titel van Voorstellingen uitgegeven heeft , in
hare goede hoedanigheden en gebreken, naar Rec. 3 inzien,
gekenrnerkt ; en dit tweede twaalftal blijft daaraan zoo gelijk, dat het niet noodig zijn zal, thans hierover breed uit
te weiden, maar wij den lezer tot gemelde beschouwing
kunnen verwijzen. HOEKSTRA gaat hier voort, zijn eerbiedwaardig voorwerp, den Zaligmaker der wereld, in
deszelfs hooge voortreffelijkheid voor te stellen , en ontleent nu de bewijzen hiervoor , in de negen eerste Rodenen , uit de geschiedenis van deszelfs lijden, in de twee
voorlaatste uit die der opstanding, en in de laatste uit deszelfs hcmelsche heerlijkheid. De keus der daaruit gcnomene stollen is doorgaans gepast, en die der oogpunten
over 't geheel doelmatig.
De behandeling der onderwerpen is hier geheel in dezelfde manier als te voren. Onder de beste stukkcn rekent Rec. de 13de, 18de en 23ste Voorstelling. — In
de 13de wordt , volgens JOAN. XVIII: II", de bereidwilligheid van JEZUS tot zijn lijden naar dit eenvoudig goede
plan beschouwd , als de gesteldheid eons gemoeds , dat I.
ook het tegenwoordig wedervaren als work van God, den
Vader , beschouwt , 2. geheel instemt met Gods bedoelingen , 3. over het menschclijk gevoel zegeviert; en na deze
drie punten volgt eene gepaste en stiehtelijke toepassing. —
In de 18de Voorstelling wordt de zielskracht van JEZUS
bzj zone wegleiding naar Golgotha, naar LUC. XXIII:
C
BOEKBESCH. 1841. No. 10.
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26-31 , good aangewezen volgens doze drie punten : 1.
Hij bezit het vermogen , om op hetgene buiten hem omgaat
to letter' en zich daarmede to moeijen. (Is dit laatste niet
wat plat gezegd ?) 2. Hij bezit het vermogen , om zijn
cigen lot onbetreurbaar to nocmen. GIs onbetreurbaar hier
wel het regte woord ? Zijn zeggen: » Weent niet over
»nzij, maar" enz. , is immers in dien zamenhang betrekkelijk nemen : » Weent niet zoo zeer , niet alleen over
» mij , maar ook en vooral" enz. en zijn lot was immers in
zichzelf betreurenswaardig , en de deelneming dier vrouwen regtmatig. Zou men niet beter zeggen: om zijn eigen
Wen niet het zwaarste te rekenen?) 3. Hij tezit het
vermogen, om nog te treuren over het Iced van anderen. — De toepassing , hoe kart ook , is over het geheel
wel, als aanwijzende den invloed des Christelijken geloofs
tot zulk eene zielskracht, als die van JEZUS: het laatste
gedeelte alleen, cen vermaanwoord , om do zonde te haten , verbreekt bier te veel de eenheid. Bij zulk cen aandoenlijk onderwerp zouden, in de voorafgaande verklaring
van den tekst , de dorre aanmerkingen over de plaats der
kruisiging, over s I M o ri van Cyrene enz. (bl. 85-87) beter weggelaten geweest zijn. — De spreekwijze, » het
»groene en het dorre hout" kan niet zoo zeer opgehelderd
worden uit den lsten Psalm, zoo als HOEKSTRA bl. 88,
89 zegt , daar doze tegenstelling aldaar niet voorkomt ,
maar nit EZEcH. XX: 47, waar gesproken wordt.van cone
verwoesting onder het zinnebeeld van eene vlam, die alien
groenen en alien dorrcn boom vertecrt, d..i. figuurlijk ,
onschuldigen en schuldigen zamen wegraapt ; en dit schijnt
in de woorden van JEZUS ook de beteekenis to zijn. —
De 23ste Voorstelling toont de groote gehechtheid van
JEZUS, ook bij zijn herkven , aan zijne vrienden, volgens MAR L.. XVI: 9, 10, vergeleken met de hier opzette/ijk opgehelderde plaats, JOAN. XX: 1-18 , waaruit »de» ze vier gewigtige opmerkingen" afgeleid worden, die vrij
wel zamenhangen en good uit het onderwerp voortvioeijen :
»JEZUS toont aan zijne vrienden , dat hij leeft. 2. Hij
toont, dat hij eveneens omtrent hen is gezind ass te voren.
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3. Hij geeft de treffendste wending aan hunne blijdschap.
4. Hij gecft stellige hoop op duurzame hereeniging."
Minder gepast komt het thema der 14de Voorstelling
Rec. voor, nit den (daar niet opgehelclerden) tekst, ➢IATTH.
XXVI: 64, afgeleid te zijn; want dc volstandigheid van
JEZUS , in zich aan het doodsljden te onderwerpen, words
eigenlijk door die woorden niet uitgedrukt , maar door zijn
geheele gedrag bij die gelegenheid: en wanneer HOEKS TR A dit, bl. 22, »de eenige belangrijke woorden" noemt,
»die door J E z US zijn gesproken ," dan is dit niet juist;
want wat JEZUS, volgens JOANNES tot CA JA r HA, s gezegd heeft, was immers ook belangrijk. — »Het moet,"
lezen wij bl. 24, » zelfs den minsten schijn nict hebben,
» dat zij onwetende den Christus hebben omgebragt;" maar
rEraus zcgt het evenwel uitdrukkelijk , Hand. 111: 17,
ja JEZUS zelf: Luc. XXIII: 34. — Dit laatst genoemde
brengt ons van zelf tot de 19de Voorstelling, waar wij in
het 3de punt , bl. 101 , deze woorden genoemd vinden
» een gebed , waartoc het gevoel hem drong," tot zoo verre
zeer goed; »maar," vinden wij er met bevreemding bijgevoegd, » waarvan hij B eene verhooring verwachten rnogt:"
wat betcekende het dan? is het dan mogelijk , zulk eene
bede van JEZUS te verwachten , die, dan zonder zin , ongerijmd, ja ongeoorloofd zou geweest zijn? en is zij niet
werkelijk verhoord in zoo vele Joden , die cerst tegen Hem
aangekant waren geweest , maar Hem naderhand aannamen ? — In de 16de Voorstelling neemt neEK ST a A. lilt
den schoonen tekst, JOAN. XVIII: 36, 37 , dit belangrijke thcma: JEZUS in en door Nan hjden de boning van
het rijk der waarheid, en ontwikkelt dit in deze drie bijzonderheden : »Door zijn lijden gaf hij aan de door hem
verkondigde waarheid de voile bekrachtiging, — op nieuw
der waarheid getuigenis, toonde hij, hoe rustig en volkomen hijzelf stond in de door hem verkondigde waarheid." Het Pe zou Rec. liever noemen het voile bewijs
zijner overtuiging van de door Hem verkondigde waarheid, want zijn lijden bewijst eigenlijk de waarheid zelve
niet; maar dan loopt het ineen met het 3de punt ; dock
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dit is, zoo als HOEKSTRA het ontwikkelt, dat JEZUS
overeenstemde met Gods liefde , en dus eigenlijk iets anders. De toepassing dezer Leerrede is zeer kort, en schijnt
wel iets te zijn, daar zij op JEZUS wijst in zijne verhevenste , beminnelijkste, navolgenswaardigste en gewigtigste
gestalte, maar (om nu niet te zeggen , dat het vierde voegzamer en logischer met het eerste had kunnen vereenigd
worden) er wordt zeer weinig van gezegd, en men zou bij
zulk een belangrijk onderwerp een belangrijker practisch
woord verwacht hebben. — Nog eene enkele vraag. In
de 22ste Voorstelling , over JEZUS herleven, volgens
MATTH. XXVIII: 1-7, wordt die gebeurtenis beschouwd ,
als verschrikkelijk voor zijne vijanden , — als bemoedigend
voor zijne vrienden , — als eene stcrke aansporing , om zich
aan Hem te verbinden , — als eene krachtige drangreden ,
om Hem te gehoorzamen. Dat de twee eerste punten uit
den tekst kunnen afgeleid worden , is duidelijk genoeg ;
rnaar hoe de twee laatste? en wat is het thema der geheele
Leerrede? zou er nict een gemeenschappelijke band te vinden zijn, die de beide eerste vereenigde , en waaruit dan
het practische eenigzins anders werd afgeleid , b. v. de
Goddelijke handhaving der eer van JEZUS, verschrikkelijk enz. ; of: JEZUS, de herlevende, de overwinnaar van
de magt zijner vijanden en van de droefheid zijner vrienden? — Doch wij willen onze aanmerkingen niet verder
vermenigvuldigen, en liever over het goede dael, en over
het daarmede overeenkomstige, dat bier gevonden wordt,
het beste nut wenschen.

Het Nederland.vche Zendelinggenootschap in 1841. Uitgegeven van wege het Bestuur des Genootschaps. Te
Rotterdam, bij M. Wijt en Zonen. 1841. In gr. 8vo.
47
f : - 40.

D at de Zendelinggenootschappen , met zoo vele andere
Vereenigingen ten algemeenen nutte, sedert het Iaatst der
vorige eCIINV voor den (lag getreden , tot de merkwaardige
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en zeker niet tot de min gunstige verschijnsclen van onzen
tijd behooren , zal wel door Been' onpartijdige worden in
twijfel getrokken. Dat er de geest van algemeene Christelijkemenschenliefde in spreekt en door bevnrderd wordt,
zien wij niet alleen in het ijveren voor de bekecring van
heidensche volken , maar ook Diet minder in de verbroedering van Christenen uit verschillende Kerkgenootschappen , die hicr tot hetzelfde doel zamenstemmen, en alzoo
elkander als laden van hetzelfde Rijk van God leeren achten en liefhebben. Dit laatste zal door elken waren
Christen te moor worden op prijs gesteld, naar mate de
woelingen , die verdeeldheid en scheuring verwekken , in
onze dagen menigvuldiger en stouter zijn , in laakbaren
strijd met het uitgedrukte doel van den Vader van alien,
om alles tot eon te vergaderen in Christus.
Het is echter ook niet te loochenen, dat, hoe good en
schoon ook het doel mogt wezen , dat men zich voorstelde, de middelen , tot bereiking van hetzelve gebczigd , de wijze van werken bij de onderscheidene Zendelinggenootschappen, aan vele ook van de verlichtste en
hartelijkste Christenen bedenking baarden en hen van
deelneming aan het Zendelingswerk terughielden. Rec.
gelooft, dat men, ja, van doze zijde wel cens te veel nit
het oog verloren heeft, hoc alle menschelijk werk gebrekkig is en allen as beter worden mod; maar dat men ook
van de zijde der Zendelinggenootschappen en hunner arbeiders vaak to weinig acht geslagen heeft op de gemaakte
aanmerkingen , in plants van cr nederig winst merle to
doen voor het Koningrijk der Hemelen,. Doch het is hier
de plaats niet, om over het ecn en ander uit to weiden.
Het aangestipte zal ook op het Nederlandsche Zendelinggenootschap wel tocpasselijk zijn. Zulks blijkt made
uit het bovengenoemde geschrift , van wege het Bestuur
zelf uitgegeven , dat vooral ook door den waarheidlievenden toon , die er overal in doorkomt , zichzelven aanbeveelt, en van hetwelk , in den kort Voorbcrigt , kor den
tijdelijken Voorzittcr en den Secretaris des Genoatschaps
onderteekend , hun medebroeder r. H. HUGENHOLTZ,

'0G

HET NEDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCIIAP.

Theol. Doct. en Predihant te Rotterdam, als schrijver
wordt bekend gemaakt.
Wij vinden hier wel Beene geschiedenis, maar tech zoo
vele bijzonderheden van den aard , de strekking , den gang
en den stand des Genootschaps , in beknopt verslag to zamen , dat wij your het doel billijkerwijze niet meer wenschen mogen. Het doel is, meerdere deelneming aan het
Genootschap to verwerven , door mecrdere bekendheid met
hetzelve to bevordcren. Hicrtoe worden beknoptelijk de
volgende punten ontvvikkeld: That het Genootschap vroeger deed, bl. 5-11. (Dit dient tot gepaste inleiding op
het volgende, en geeft eon kort overzigt over de workzaamheden des Genootschaps, van .deszelfs oprigting in
1797 of , tot op heden.) Naar het Genootschap nu werkzoom is , bl. 12-25 ; hoe het werht , in welken geest ,
door welhe middelen, bl. 25-30; wat het nog meer
wenscht te doen , H. 30-34; wat aan het Genootschap
l'001• de toe/0)1mi hope geeft, bl. 34-39; wat het daarbij
van onze Christeiljhe landgenooten begeert , hi. 40-47.
Wij zouden to uitvoerig worden, wanneer wij ook de
bijzonderheden, welkc onder doze rubrieken voorkomen ,
wilden opsommen ; want zij zijn vele. En men moot ze
zamenvatten , orn geest en werkzaamhcid van het Genootschap to kennen en te beoordeelen. Wel had de Sehrijver nog wat nicer mogen doen uitkomen, dat het Nederlandsclic Zendelinggcnootschap, hoewel op zichzelf goring
in vergelijking met andere Genootschappen , nogtans , als
takjc van den nog steeds welig groeijenden vrucbtdragenden boom , geenszins te versmaden is. Want, als men
van de tonnen schats hoort, door Engeland en NoordAmerika aan doze zaak besteed , dan zoude het kunnen
schijnen , alsof Nederland in dozen niets to beduiden had.
Met bijzondcr welgevallen lezen wij hier van de ijverige
zorg onzer Zendelingen voor de scholen, bij Welke in
1839 moor dan 7000 kinderen waren ingeschreven , en
van hunne pogingen, om inlandsche onderwijzers to vormcn ; van de kweekschool , hiervoor opzettelijk tot stand
gebragt op Jimboina waaraan het Genootschap jaarlijks
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meer dan f 4000 te koste legt ; van het aanleeren der Maleische taal in de Zendelingsscholen, en het belang daarvan ; van de drukpersen , die op belangrijke punten aan de
Zendelingen worden verschaft , en de Maleische drukkerij ,
door de Heeren m. wuT EN ZONEN te Rotterdam ingerigt ,
ter bezorging van geschikte , schoolboeken enz. ; van het
Zendelingshuis vooral , te Rotterdam gevestigd, om , onder de leiding van eenen geschikten Director, eene degelijke ontwikkeling en waarclige opvoeding van de kweekelingen tot de Zendelingschap, zoo veel mogelijk , to bevorderen. Dit zijn bijzonderheden , die , behalve zoo veel
mecr als hier to lezen staat , den verstandigen vertrouwen
moeten inboezemen , en velen moeten wekken tot vervulling van den wensch des Genootschaps, dat er meer algerneene deelneming gevonden worde bij de Protestanten in
het vaderland, Leeraars niet alleen maar ook leden der
onderscheidene gemeenten , met name ook van aanzienlijken , ook van Staatsmannen , die door invloed en voorbeeld zoo veel vermogen , gelijk men dit in andere landen
door luisterrijke namen bevestigd ziet.
Doeh , hier genoeg. Wij durven dit belangrijke, eenvoudige stukje gerustelijk der lezing en behartiging aanbevelen , en twijfelen niet, of het zal bij velen een' gunstigen
indruk maken. Dc uitvoering is net, de prijs gering.
Taal en correctie zijn doorgaans zuiver ; alleen stuitte het
ons, op bl. 24, onder de uitgaven des Genootschaps, bij
de Assurantie- en Expeditie- ook van Wacht-kosten te
Batavia te lezen. Eerst vroegen wij , welke wachten het
Genootschap Loch wel mogt to bekostigen hebben! Maar
wij hebben denkelijk hiervoor vracht-kosten in de plaats
te stellen. Andere feilen van eenig belang zijn Rec. niet
voorgekomen , dan alleen in de paginering , die het boekje
op 47 bladz. stelt, terwij1 het zijn moest 43 ; of het Voorwerk moest niet afzonderlijk met IV zijn geteekend.
Het boeksken zij een zaad , dat vele goede vruchten
draagt op den Aker des Heeren!
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Godsdienstige viering van den 6 December 1840; of ernstige opwekking aan Nederlands inwoners, tot het opzenden van het dringend, veelomvattend en zegenrijk
gebed voor de regering van WILLEM op hoogstdeszelfs eersten verjaardag , na de plegtige inhuldiging
als Koning der Nederlanden, op den 28 November
1840, in eene Leerrede over Psalm LXXII: 1 , 2,
door J. R. DE BRUINE, Hervormd Predikant te Balk.
Te Sneek, bij F. Holtkamp. 1841. In gr. 8vo. 46 bl.
f ; - 60.

Uit dezc langdradige preek , waarvan de langdradigheid
van den titel slechts een klein proefje is, waait ons zulk
een liefelijke gear tegen van hetgeen men , onnoozel genoeg , voor Gereformeerde regtzinnigheid houdt of uitgeeft;
er ligt zulk een ouderwetsche glans op van Goddelijk regt
der Koningen; het oog rust zoo bewonderend op veelheid
van woorden, zonder kracht van zin; de theocratischIsraelitische taal der Profeten klinkt zoo liefelijk , dat Neerlands Sion zonder twijfcl de luisterende aandacht zal schenken aan de schoone en dringende vermaningen , die bier
ender ecnen rijken en verkwikkehden stortvloed van vele
Bijbelsche, Godgeleerde en zielroerende woorden tot bet
yolk des Heeren worden gerigt.
Wij , neologische, nieuwerwetsche , ons blootelijk met
woorden van menschelijke wijsheid ophoudende, maar door
Gods geest niet onderwezene Letteroefenaars, zoo als men
ons in gindsche school noemt , wij moeten ons vergenocgen met de aanprijzing, om voor den Koning te bidden,
ens aan zijn bestuur gehoorzaam to gedragen , en door
eenen Christelijken wandel den vaderlande tot sieraden te
zijn. Dit eon en ander maakt de grondtoon uit; waarom
het ens zeer spijt, dat de Heer DE BRUINE dezc zijne
opwekkingen met zulk cone dunne soep heeft overgoten.
Men di ende het best op een vergiettest veer.

J. ABBRING, DE LIJICBUS.
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De Lijkbus of de Graven , bevattende eenige beschouwingen over het leven, de wereld , enz. ;. door R. J. ABBRING , gepensioneerd 1 e Kapitein Ingenieur , Ridder
der Orde van den Ned. Leeuw. Te Utrecht, bij J. G.
Andriessen. 1841. In gr. 8vo. 40 bL f :- 45.
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ij verceren de ernstige en godsdienstige gevoelens van
den Hecr ABBRING, en wenschcn hartelijk , dat men
overal , bij gepensioneerde en niet gepensioneerde Officieren niet alleen , maar ook in andere standen , hctzij al,
hetzij niet behoorende tot de Ridders der Orde van den
Nederlandschen Leeuw , de gedachtcn des doods aanwende
tot Christclijke vertroosting en besturing. En wij gelooven
vastelijk , dat de man het refit goed meent met zijn schrijven over den dood , » dien geweldigen Jager, dien onverzadclijken sehutter,, dien grooten verwoester van het heelal, dien grooten cigenaar van alles;" maar 't is met dat
al wat wonderlijk : »Het is zijn work , Koningrijken te
vernielen en de sterren uit to blusschen ;" »noch sALo mo's
koperen zee , noch de tranenflesschen der Ouden zouden
het 'vocht kunnen bevatten , hetwelk deze werelddwinger
reeds heeft doen storten. Wanneer hij in een land woedt,
dan vergeet de landman , dat zijne polders onder water en
zijne runderen bedwelmd op den dijk staan; dan sluit de
burger zijn' winkel en rekent alle winst schade ; de hopman vergeet zijne wisselbrieven to teekenen , en de veder
trilt zoo stork in de hand van den schrijver, alsof ze nog
hare zitplaats had in de vleugelen eener duif," (wat ? duivenpennen?) »die cenen verscheurenden havik bovenzieh
in de hat ziet zweven." »Hij kicst doorgaans zulke gedaanten , Welke zijn eigert dor geraamte het minst gelijken; hierom is cone gemeste zwaarlijvigheid zijne gewone
dragt (?)." Tot deze en dergelijke beschouwingen verkreeg de Schrijver aanleiding op de nieuwaartgelegde begraafplaats bij Utrecht , waar hij , nevens do wapens van
adellijke geslachten , de namen zag van eenige anderen ,
waarvan sommige als schrandere geleerden en pleitbe-
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zorgers ; andere weder als bedrijvige Notarissen of verige uitmunten." Onwillekeurig kwam
ons bier en daar (b. v. bij het bovenstaande cursijf gedrukte) NAPOLEON ' S bekend gezegde voor den geest: du
sublime au ridicule it n'y a qu'un pas.
De schrijvenslust schijnt den Deer ABBRING in merg en
blood to zitten. Behoort hij welligt ook tot de genen , van
welke hij schrijft: »Alles jaagt hier naar eer,, naar roem;
een ieder wil, dat men na zijn' dood nog van hem spreke;
vandaar" (eene zeer gewaagde stelling) »heeft ieder yolk
zijne groote mannen."
Indien de Schrijver Latijn verstaat , verzoeke hij van
Prof. VINKE, aan wien dit boekje is opgedragen, diens
Oratio eons ter lezing, waarin die geleerde over den invlocd der Christelijke Godsdienst op de vertroosting bij
trellende sterfgevallen het eon en ander gezegd heeft, doordachter en den »Christenwijsgeer" waardiger,, dan het
losse, dat, na onzen dood, in onze woning, »de zwakke
natuur van eenige weinige vrienden, een traan zal storten,
terivijl reden en godsvrucht , beter onderwezen , den verstorvene geluk wenschen, en zijn graf als eene heerlijke
wissel- en rustplaats beschouwen." Wraakt dan »rode en
sodsvrucht" de droefheid over den dood van dierbare betrckkingen? (*)
Wanneer den gepensioneerden Kapitein-Ingenieur en
Leeuwenridder nogmaals de lust bekruipen most, om lets
tot stichting van het publiek to laten drukken , late hij
vooraf de pen van eenen waren vriend, zij het dan nog
zoo onbarmhartig, in zijn handschrift schrappen ; — wij
loopen dan , als die vriend tevens kunde en smaak bezit ,
minder gevaar van eenvoudige en duizendmaal gezegde en
gedrukte zaken in hooggestevelde woorden en klinkenden
bliktri , als hier , ter lezing to bekomen.
(*) Het kilns op Getltsemang , bladz. 40, zij eene inisstelling; het is dan loch eene ongevallige. Rec.
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Dissertatio de vitiis nervorum organicis, auctore J. P. T.
VAN DER LIDTII, Med. Doct. , cum tab. lithographica.
Amstelodami apud Elix C°. 1838. oct. form. maj.
p. 175. f 2 - 90.
Verhandeling over de werkzaamheden van het Zenuwstelsel. Door M. DASSEN, z. , Ned. Doct. te Hoogeveen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1839. In
gr. 8vo. 216 bl. f 2 - :
Nadere ontdekkingen over de eigenschappen van het Ruggemerg , bijzonder over den daarin gevonden zenuwomloop (circulatio nervea) , door J. VAN DEEN, Med.
Doc!. , Practisch Geneesheer te Zwolle. Te Leyden ,
bij S. en J. Luchtmans. 1839. In gr. 8vo. 128 bL
f 1 - 25.
(Tweede Verslag.)

W ij beginnen , om den aanleg en de uitvoering van het

work des Hceren D Ass EN te doen kennen, met de voorrede
in haar geheel over to nemen : »Het naauwe verband ,
dat tusschen de kennis der verrigtingen van het gezonde
dierlijke ligchaam en de kennis der verrigtingen van dat
ligchaam in den zickelijken toestand bestaat , heeft mij
steeds met alle mogelijke aandacht de vorderingen der leer
omtrent de zenuwwerkzaamheden doen gadcslaan. Zelf
heb ik, zooveel de omstandigheden toelieten , die verderingen aan de natuur getoetst, en soms heb ik getracht
dezelve te bespoedigen. Door deze werkzaamheden is dit
geschrijf ontstaan. Mogt hetzelve eenig nut verspreiden ,
dan zal ik mij steeds verheugen, tot deszelfs uitgave besloten to hebben ; jets dat daarom to gewaagder van mij
is , dewijl mijne bezigheden cone menigte proefnerningen
belct hebben , welke van eenen eenigzins langdurigen aard
waren. Ook was het voor mij , geheel afgescheiden van
letterkundige hulpmiddelen en verrc verwijderd van hoe-
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kerijen , zecr moeijclijk , volkomen met alle stukken omtrent de zenuwwerkzaamheid , in de laatste jarcn uitgegeyen bekend te worden." Het geschrift van den Heer
DASSEN is dus eene gedeeltelijke vrucht van eigen anderzoek. Hij en de Heer VAN DEEN wedijveren in het leveran van vruchten van cigene nasporingen. Beiden stellen
ze evenwel in verband met hetgeen ook door anderen gedaan is. Wanneer men den aanleg van beide deze werken nagaat , schijnt dat van DASSEN ook op proefnemingen
te rusten , maar toch niet zoo geheel als resultaat van in
het werk gestelde proeven uit te gaan , als dat van VAN
DEEN. Doch, waartce den arbeid van twee verdienstelijke mannen vergeleken? Variis modis bene fit. Men
kan ook niet zeggen , dat men bij den Heer DASSEN het
gemis van letterkundige hulpmiddelcn zoo zeer bespeurt.
Wordt door den te grooten overvloed van letterkundige
hulpmidclelen de oorspronkelijkheid niet vaak benadeeld?
Men leedwezen ziet men echter , dat hierbij zoo weinig
zorg gedragen is voor eene behoorlijke correctie, vooral
wat cigennamen van Schrijvers betreft: bl. 7. GAL voor
GALL; bl. 8. N. TRIGEMINIS WOOF TRIGEMINDS; bl. 13.
PROCHIISKA voor PROCHASKA; H. 69. M_ARSCHAL—HAL,
lees MARSHAL HALL; bl. 93. evectio penis , lees erectio
penis; bl. 164. SCHARPA, lees SCARPA ; BISSCHOFT,
lees BISCHOFF, enz. enz.
De Heer DASSEN heeft zijn beredeneerd werk in zes
Hoofdstukkcn verdeeld. Hij handelt eerst over de werktuigen dus over het zenuwstelsel in het aigemeen. Na
kennisneming van hetzelve , zoo verre dit mogelijk is,
spreekt hij over de werkzaamheden van het zenuwstelsel
in het aigemeen. Die werkzaamheden gaan gepaard met
bewustheid, maar zondcr willekeur, en kunnen oak zonder bewustheid volbragt worden. Dcze schijnbaar uiteenloopcnde werkzaamheden van het zenuwstelsel moetcn toch
als tot ten, of onder thie algemcen werkende of zich
uitcnde grondkracht gebragt warden. (Het betoog hiervan vindt men in bet zesdc of laatste Hoofdstuk.)
Het caste Hoofdstuk is gewijd aan het onderzock van het
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zenuwstelsel. De Schrijver beschonwt , als elementaire
deelen , het kernachtig en het draderig zenuwstelsel; het
onderscheid in maaksel en het nog gewigtiger in plaatsing
volgt , en gaat hij voort het verschil in werkzaamheid van
beide te onderzoeken. Ofschoon onderscheid in zamenstelling of weefsel op de verrigtingen daarvan afhankelijk
invloed moet uitoefenen , is dit verschil meer vermoedelijk , dan wel dadelijk bewezen. Dit zal vooreerst ook
moeijclijk wezen, want de ontleedkundige nasporingen
bevestigen tech het naauw verband tusschen beide. (B1.
11 , de 2de gevolgtrekking.) Het yak bezwaarlijk , zich
eene verschillende werking voor te stellen bij weefsels, zoo
naauw aan elkander grenzende , hier en daar als ineensmeltende; en toch blijkt in abstracto dat onderscheid
tusschen andere verschillende maar zamenhangende weefsels zeer duidelijk. Het lijden kan in concreto algemeen
wezen, en tech, bij uitsluiting, in een bepaald weefsel
zoodanig gevestigd zijn, dat de oorspronkelijke ziektew erking geheel tot deszelfs bewerktuiging bepaald blijft , terwij1 de overige wcefsels meer of slechts door aanrakirig
(per contactum) of door medegevoel (per sympathiam) lijden. Het bekrompen verstand wordt bij de beschouwingen van het leven te zeer binnen de grenzen van het klein
en groot beperkt; daardoor verliest het de vrijheid , em
de wetten des levens gade te slaan , zoo als zij eigenlijk
behoorden overzien te worden. Doch tijd en ruimte- beperken bier aan doze zijde den mensch , en het is in zekeren zin juist het ligchaam van den mcnsch , zijn omkleedsel, de spital kittel van A s IVI U s , hetwelk hem in de
nasporing van zijn eigen ligchamelijk ik in den weg staat
en zoo zeer belernmert. Het komt ons dan ook steeds
cenigzins vreemd voor , bij het trachten naar eene verklaring der verschijnsels van het leven , van een standpunt uit te gaan , tc veel van de stoffelijke zijde gekozen.
Wat nu de zamenstelling der zenuwknoopen aangaat ,
Ian de Schrijver menig deswege nog bestaand vraagstuk
niet op goede gronden oplossen. Hij zal trachten, door
de Agemeene beantwoording van eene ziehzelven gestelde
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vraag , de daarin opgeslotene gedeelten op to lielderen ;
maar de bepaling , dat de ontleedkundige opheldering bij
den voltooiden mensch of bij de hoogere dieren geenszins
mogelijk is, legt aan de geheele behandeling groote zvvarigheden in den weg.
De mensch is dier. In zijne ontwikkeling blijft hij zekeren gelijken trod met de ontwikkeling der overige dieren houden; (*) maar ook in de nog gehoel dierlijke ontwikkeling mag de kiem der redelijkheid voor de toekomst
niet over het hoofd gezien worden. De verhouding tusschen hersenen en ruggemerg ter eene , en zenuwknoopen
ter andere zijdo, (bl. 15), heeft deze in den rcdelijken
mensch misschien niet iets eigenaardigs, waardoor juist het
leven met en zonder bewusthei d , het willekeurige en onwilleheurige zulk cone eigenaardige tint vertoont?
In het tweeds Hoofdstuk zal de Schrijver de vraag behandelen: Kunnen de actief werkzame deelen van het
dierlijk leven zonder zenuwinvloed blijven bestaan? of,
met andere woorden: Is de invleed des zenuwstelsels
op de voeding middellijk of onmiddellijk? Met den Schrijver aanncmende, dat aan het zeriuwstelsel veelal werkingen toegekend zijn, die hij andere bewerktuigde voorwerpen niet aan een zenuwstelsel , waar het ontbreekt, kunnen
toegeschreven worden , zoo kunnen toch in zekeren zin
planten niet met dieren vergeleken worden. Bij overeenkomst in verrigtingen, heeft toch de dierenwereld iets
haar alleen toebehoorend eigenaardigs in de bewerktuiging , hetwelk haar op eene bijzondere wijze kenmerkt.
Dat eigenaardige wordt tegenwoordig wel tens to zeer over
het hoofd gezien, terwijl men de verschillende uitingen
van het leven uit dezelfde grondwetten poogt to verklaren.
Heeft de overeenkomst in de ontwikkeling der menschelijke vrucht met die in andere dierklassen niet tot het on( 4 ) Men leze onder anderen hierover eon in de Nederduitsehe taal uitgekomen belangrijk werk : Handboek der
Ziektekundige Ontleedkunde , door w. VR 0 LI K 1840, Iste
Dee], bl. 268.
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gerijmdc denkbeeld aanleiding gegeven , alsof de mensch
Ale de verschillende ontwikkelingsperioden der dieren eerst
heeft moeten doorloopen , om later , bij toeval, door het
streven der natuur naar volmaaktheid, mensch to worden?
Volgens zulk cone wijze van redeneren zou God niet zijn
oniniddellijke Schepper geweest zijn ; maar zou men zijnen
eersten oorsprong in cone voor levend worden vatbare vormelooze stof — in het slijk moeten zoeken !! Niet
van gczochtheid is, naar ons oordeel, de stelling vrij to
pleiten , dat de invlocd op de voeding niet in onmiddellijk
verhoogden zenuwinvloed, die niet bestaat , maar in de
functie Pave moet gezocht worden , en in zoo verre , als
deze funetie van de zenuwen afhangt , kunnen deze invloed op de voeding uitoefenen. Hoewel ook wij met den
zenuwdampkring niet ophebben , zouden loch vele verschijnsels , ja het geheele leven onverklaarbaar wezen, bijaldien alles stoffelijk moest uitgelegd worden. De levenskracht is nog nimmer onder vergrootglazen gezien , of door
scheikundige middelen ontleed. Doch de Schrijver houdt
zich, even als zoo vele anderen, op eerie vernuftige wijze,met het speculatieve bezig , terwijl hij een zich gesteld
vraagstuk tracht op to kssen , en besluit zijne redeneringen op doze wijze: »Doch genoeg, het beginsel staat
»vast: de afscheiding is mogelijk zonder zenuwen. Hier»cloor wil ik echter geenszins ontkennen , dat in den ge» wonen loop der zaken zenuwen tot doze verrigtingen noo» dig zijn ; maar deze uitkomst duidt aan , dat in deze ge» vallen de zenuwen waarschijnlijk slechts een bestaand
»iets (?) wijzigen, opwekken en besturen , in het belong
» van het geheele ligchaam." (BI. 32.) (*)
Hoe gaarne wij den Schrijver verder wilden volgen , wij
zouden to wijdloopig worden , zoo wij bij elk door horn
betwist wordend punt bleven stilstaan. In de grond der
zaak is het eigenlijke verschil van gevoelens zoo groot niet;
want laat de spierkracht ook iets zijn, hetwelk op zichzelf
(At) Verg. hier vooral het aangehaalde werk van den
Mogi. vROLIK, bl. 296.
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bestaat , bl. 35, wanneer de zenuw daarbij slechts als wijzigend , besturend en opwekkend in aanmerking komt , dan
zijn beide toch in de levende , werkende spier als onafscheidbaar to beschouwen ; verg. hiermede bl. 36. (*)
Het derde Hoofdstuk is van belangrijken inhoud, en in
hetzelve ontmoet men overal blijk en van des Schrijvers scherpzinnige wijze van redeneren; maar hetgeen hij als in zekeren
zin bewezen op den voorgrond stelt , hangt dikwijls moor
of van de wijze, hoe hij de zaak zich voorstelt. Zijn betoogtrant is scherp onderscheidende; maar beantwoorden
de verschijnsels in de Natuur steeds aan doze wijze van
betoogen ? De Schrijver kent, na cone me.nigte van redencringen , aan het hersenstelsa als de eenigste werkzaarriheid toe het voorstellingsvermogen. Hij doet dit onder
anderen op grond der door FLorRENs op dieren genomene
proeven ; zij bleven , van hersens beroofd , weken en
maanden lang in het leven, terwijl alle levensverschijnsels
plaats hadden , uitgezonderd die, Welke van het voorstellingsvermogen afhangen. (B1. 125.) Maar kunnen dieren
bier tot maatstaf strekken van hetgeen bij den mensch te
dezen plaats heeft?
Het schijnt, dat de Schrijver zijn vraagstuk uit cen geheel zuiver natuurkundig oogpunt heeft willen bewerken,
wanneer hij bl. 65 zegt: » Even als vroeger zal ik ook
dit vraagstuk nict in deszelfs vollen omvang behandelen;
slechts het vaststellen van een beginsel is bier noodig , en
welk dan ook dit beginsel moge zijn, geene andere bedenkingen dan die , wclke uit den aard der zaak ontleend
kunnen worden, mogen hier beslissen; goon zoogenaamd
zedelijk belang , Been godsdienstig stelsel mag hier invloed
uitoefenen , omdat beide vreemd zijn aan het te onderzoeken punt." Is het bier om waarheid to doen , dan zeker
heeft de Schrijver in zoo verre gelijk , wanneer hij gods(*) Hier verdient in overweging te komen: Briefe caber
das Nervensystem an Prof. J. NiiLLER von MARSHALL HALL;
Archiv far anat. physiol. and wissensch. Illedicin etc. Heft
IV u. V. pag. 451.
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dicnstige stelsels uitsluit ; maar de mensch , de redelijke
mensch , heeft die geene zedelijke behoefte , en brengt
doze hem niet tot de Godheid? Ik kan mij geenen mensch
op zijn tegenwoordig standpunt denken , of ik meet mij
hem als redelijk en ten gevolge van dien als zedelijk wezen
tevens voorstellen: hij is in zijne betrekking tot het overige
geschapene en tot de dicrenwereld eon schakel in de groote
keten der Natuur ; maar die plaats bepaalt of liever emschrijft zijn aanwezen nict. Wanneer het hier nicts hoogers geldt , dan de Schrijver bl. 126 zegt, zoo beteekcnt
deze eenige werkzaamheid van het hersenstelsel zcer weinig. Gaarne erkennen wij met hem , dat de natuur- cn
de ziektekunde elk Ittar eigen grondgebied behooren te
hebben; maar de scherpe limieten van beide komen ons
voor , dat bij den- mensch niet zijn aan to wijzen , en dat
men bij cone to scherpe scheiding ligt tot eon der beiden
uitersten , materialismus of overdreven spiritualismus ,
vervallen kan. Dat 'de Sehrijver,, volgens zijne wijze van
zien , doze klippen (hi. 65) ontweken is, zouden wij in
twijfel trekken, ofschoon hij dan ook op dczelve geen
schipbreuk geleden hebbe.
Noemden wij den inhoud van het derde Hoofdstuk belangrijk en zaakrijk , die van het vierde trekt de aandacht
in geene mindere mate. De Schrijver bepaalt dezelve hier
bij de vcrrigtingen van het ruggemerg. Het standpunt
komt ons echtcr gemakkelijker voor, omdat men bij de
nasporing en verklaring dier verrigtingen zich nicer op
het zuivere gebicd der Physiologie bevindt , en nict telkens, bijna zonder het to weten, de grenzen der Psychologie overschrijdt. Over het algemeen kan men hicr mecr
wcrkzaam zijn uit het oogpunt van vergelijkende ontleeden natuurkunde. Wij beamen ten voile het gezegde van
den Schrijver , dat het echter moeijelijk is , de ruggemergskracht in de hoogere dieren aanschouwelijk to maken, (bl. 131.) Het zijn derhalve de kikvorschen , die
voornamelijk tot het nemen van proeven gebezigd worden ;
zij vercenigen in zich vele der vereischten, door hem bl.
133 opgenoemd. Intusschen molten wij wel zeggen : onDd
BOEKBESCH. 1841. NO. 10.
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gclukkig , wien zulk eene physiologische vermaardheid ten
dccl viel! De vertoornde Jupiter wreekt aich op eene gevoelige wijze over zijn door de kikvorschen miskend gezag,
en hij kon deze dieren wel niet in ongelukkiger handen
gesteld hebben , dan in die van den mensch. — Hoe gowigtig echter de inhoud van dit Hoofdstuk moge zijn , dezelve is niet wel vow eon uittreksel vatbaar, omdat de
Schrijver hier meestal de uitkomsten van door hem gedane
proeven mededeelt. Ken moot doze belangrijke proefnemingen bij herhaling lezen , om hem in zijne gevolgtrekkingen behoorlijk te kunnen volgen ; de tijd zal leeren ,
in hoe verre deze zullen bevestigd worden. Het gevoelen
van MA GENDiE, wederom geopperd, dat, wanneer het
ruggemerg ongekrenkt is , zoo wel de voorste als achterste
zenuwdraden of wortels van het ruggemerg gevoelig zijn ,
strekt ten bewijze, hoe moeijelijk het is , van vaste grondstellingen vooralsnog uit to gaan. Dit blijkt inzonderheid ,
wanneer men den Schrijver te regt hoort zeggen : »Het
» zal wel onnoodig zijn, hier nog bij te voegen , dat ook
» doze proeven aan menigvuldige mislukking onderhevig
» zijn, zoowel door het to diep els niet diep genoeg weg» snijden van het draderig cveefsel." — Wij meenen op
bl. 154 tegen een woord te mogen waarschuwen , hetwelk
ligt tot misvatting aanleiding zoude kunnen geven; doze
zal vervallen , wanneer men in pleats van spier kiem leest.
In het vijfde Hoofdstuk zal de Schrijver zijne wijze van
zien omtrent de working van het zenuwknoopstelsel mededeelen , welke hij in het algemeen vooronderstelt gelijk
aan die van het ruggemerg to zijn, bl. 183. Deswege beat hij
deze redenering voorafgaan : » De hersenwerkzaamheid vertoont zich dus slechts als cone hoogere ontwikkeling van die
des ruggemergs, zoodat het verschil tusschen beide deze
deelen, zoowel physiologisch als anatomisch, geenszins als
qualitatief,, maar slechts als quantitatief moot aangemerkt
worden Deze uitkomst is, geloof ik , van groat gewigt;
want hierdoor wordt men in staat gesteld, eenen dieperen
blik in de zoo duistere werkingswijze van het zenuwstelsel
te werpen. Ook geloof ik , dat zij regt geeft tot het ver-
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moeden, dat de werkingswijze van het zenuwknoopstelsel
eenige overeenkomst moot hebben met die van het ruggemerg. Immers, gelijk uit het eerste Hoofdstuk blijkt , is
het ruggemerg even zoo ontwikkeling uit don zenuwknoop,
als de hersens uit het ruggemerg; terwijI het onderscheid
bij de lagere dieren tusschen deze verschillende stelsels
wegvalt , en alles in de colloid versmelt: zoodat de zenuwen , bij vele van doze dieren, die naar de ingewanden
en naar de willekeurige spieren loopen , gelijk zijn."
In het zesde of laatste Hoofdstuk gaat de Schrijver over ,
om het verband tusschen de verschillende zenuwwerkzaamheden als slotsom to beschouwen. Hoe uiteenloopende
ook de werkzaamheden der verschillende deelcn van het
zenuwstelsel zich mogen voordoen zij moeten alien als
tot eerie grondkracht teruggebragt kunnen worden. Het
leven kan niet wel enders dan ale eenheitl gedacht worden,
in zoo verre men zich eene voorstelling tracht to maken
van iets, hetwelk slechts door deszelfs uitingen onder het
bereik der zintuigen valt, waarvan de grondkracht voor
de ervaring tot dusverre ontoegankelijk is gebloven en ook
wel blijven zal. Terwijl wij den werkzamen Schrijver hoogen lof mogen toekennen voor deze vruchten zijner workdadige nasporingen, als gevolgen van eon beredeneerd onderzoek , zouden wij echter veeltijds eene minder positieve
redenering gewenscht hebben. Wij houden het er ook
voor, dat hij to veel verwacht, wanneer hij bl. 21.4 zegt:
»Hierdoor wordt het mogelijk, het voorstellingsvermogen
»in zijne voile uitgestrektheid dear to steilen; jets, het» welk aan de eene zijde op de Psychologie, aan de andere
»op de Physiologic eon' gewigtigen invloed kan uitoefenen ,
» want hiermede is de grens tusschen beide wetenschappen
» daargesteld , en het ongelukkige tot zich trekken dier
»wetenschappen van onderwerpen , niet aan dezelve be» hoorende , kan hierdoor voorgekomen worden." Wij voor
ons laouden de vaststelling van zulk eene grens uiterst
moeijelijk , indien al mogelijk. De mensch, gelijk wij
reeds gezegd hebben , is dier; maar als ontwikkelde
mensch heeft hij eene eigene standplaats , die van redelijk
Dd2
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wezen den homo sapiens van L I priviE us. Onze bekrompene
wijze van zien scheidt in den mensch het zigtbare ligchaam
van de onzienlijke ziel ; het verderfelijke kan het onverderfelijke niet aandoen. Maar in de tegenwoordige huishouding bestaat er tusschen beide eene overeenkomst , door
welke de eigenlijk redelijke mensch gevormd wordt. Hoe
zullen nu hier Physiologic en Psychologie hare strenge
grenzen vinden ? Wij zouden in zulk eene wijze van zien
minder bezwaar vinden , indien wij er niet den gemakkelijken overgang tot een Materialismus in zagen , hetw elk
den heiligsten waarborg voor 's menschen tijdclijk en eeuwig geluk aanrandt — de onsterfelijkheid; en zonder deze , zonder het geloof aan eene opstanding, wat wordt er
van het geloof in God? Het bestaan van God hangt niet
van menschelijke redeneringen af ; maar het is geenszins
onverschillig , in welk eene betrekking het eindige wezen
zich tot den Oneindige beschouwt. Wij hopen , dat men.
ons wel zal verstaan , en het gezegde niet zal aanmerken
als eene ingewikkelde beschuldiging tegen den ons geheel
onbekenden Schrijver. Wij herinnerden ons hier het uiteinde van den grooten HEIL, of liever zijne ontboezemingen in den laatsten tijd van zijn Leven, welke zoo veel
gerucht gemaakt en tot zoo vele onaangenaamheden aanleiding gegeven hebben. Maar genoeg!. De Hoer DASSEN
heeft ons eene belangrijke mededeeling gedaan. Het is
dus niet alleen in Engeland , Duitschland en frankrijk ,
dat men oorspronkelijk mag wezen; niet alleen in Frankrijk , dat men proefondervindelijk werkzaam is; niet alleen
de Duitscher, die bij uitsluiting de wetenschap bespiegelend behandelt: ook de laatste tijd schonk ons over zulk
een gewigtig ondervverp oorspronkelijke bijdragen ; wij
wenschen , dat zij den buitenlanderen , ter core van deze
landgenooten , niet onbekend molt en blijven. De Heer
VAN DEEN tracht hierin to voorzien door eene Fransche
uitgaaf van zijn work hetwelk nu zal behandeld worden
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edert eenige jaren is onze vaderlandsche Letterkunde met
vele gesehriften verrijkt geworden , die tot het vak der
Algemeene Geschiedenis behooren. Dit was de vervulling
van eene wezenlijke behoefte ; want vroeger bestond er in
onze taal bijna niets dan de overzetting van de Algemeene
Geschiedenis van s cn ROCK en de verkorte uitgaaf daarvan ,
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bezorgd, die,
hoe verdienstelijk ook, niet meer op de hoogte van de geschiedkundige onderzoekingen waren, om hiervan de yoornaamste slotsommen to kunnen opleveren. Doch eindelijk
volgden zich de vertalingen van werken betrekkelijk de Algemeene Geschiedenis spoedig op; zoo als die van
v ON
MULLER, door N. G. VAN KAMPEN, die van POLITE, door
WITSEN GEYSBEEK, en eindelijk de zoo verdienstelijke overzetting van de Algemeene Geschiedenis van BEKKER in 21
Deelen ; terwij1 men thans weder die van VON ROTTECK ter
vertaling aankondigt. Met genoegen werden ook de oorspronkelijke overzigten der Wereldgeschiedenis van Mr. ENGE LEN en Mr. DORN SEIF I, EN door het publiek ontvangen.
Men kan dus gereedelijk zeggen, dat er in onze taal eene
rijke bron geopend is, om de zucht naar algemeene geschiedkundige kennis ruimschoots te' voldoen.
Indien men echter al deze werken van naderbij beziet , en
met de vorderingen en vereischten van eene meer wetenschappelijke beoefening der Geschiedenis vergelijkt, zal men
moeten erkennen , dat zij er meestal niet geheel aan voldoen , en meer populair geschrevene leesboeken en overzigten zijn, dan dat zij de resultaten der hedendaagsche geschiedkundige kritiek en nasporing , in eenen meer wetenschappelijken vorm, met eene grondige voorstelling, leveren,
zoo als zulks Duitschland plaats heeft. Men kan derhalve eon work als het hier boven aangekondigde geenszins
als overtollig beschouwen , dat zoo zeer in vorm en wijze
van behandeling van de vorigen verschilt , en waardoor ook
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tie opmerking, die men, oppervlakkig beschouwd, zoude
kunnen waken, dat deze Algemeene Geschiedenis, bij het
aanwezig zijn van zoo vele anderen, wel zoude kunnen gemist worden, geheel komt te vervallen.
Men heeft in de 19de teuw, inzonderheid in Duitschland,
groote vorderingen in de geschiedkundige nasporing gemaakt.
De onoordeelkundige behandeling van ROLLIN en de partijdige scherts van VOLTAIRE, kunnen niet meer voldoen, of
vinden slechts bij weinigen eenigen ingang weer; en, om
de woorden van Dr. RIEDzt in zijne Voorrede te gebraiken,
phij alle beschaafde volken heerscht thans de levendigste belangstelling en de grootste ijver voor eene nienvve, meer
degelijke en vruchtbare beoefening der Geschiedenis, die
zich niet, zoo ale veelal in vroegeren tijd, bepaalt bij een
eindeloos verhaal van oorlogen, noch uitsluitend bij de op= telling van de lotgevallen van Vorsten en Regenten, maar
de volken zelve ten onderwerp kiest, en hunne ontwikkesling, zoo wel in Staten en Rijken, als in de voortbrengselen hunner nijverheid, de vruchten van hunnen geest en
den invloed daarvan op hunne zeden en zedelijkheid zoekt
uiteen te zetten. Evenmin vergenoegt men zich met algemeene redeneringen en zoogenaamd wijsgeerige beschouwingen over de Geschiedenis, hoe veel opgang die ook nog
veer korte jaren onder allerlei vorm en strekking plagten
te maken ; maar begint hoe langer hoe meer in te zien,
dat alle geschiedkundige redenering op vvelgewaarborgde
feiten en op echte voortbrengselen van kunst en wetenschap gegrondvest en daaruit afgeleid meet zijn." Het is
dus eene juiste kennis van den toestand der Volken en van
den verschillenden geest der tijden, nit de naauwkeurige
studie der echte en oorspronkelijke bronnen geput, die men
titans verlangt, waarvan het geheel en het overzigt de Wereldgeschiedenis uitmaakt. De voornaamste Handboeken, die
in onzen tijd zijn uitgekomen, zoo als dat van REEREN over
de Gesohiedenis der oude Staten, dat van RE H rs over die
der Middeleeuwen, zijn wel uitmuntende gidsen, om tot de
kennis der geschiedkundige daadzaken te geraken, maar
geene Algemeene Geschiedenissen; even zoo min ale de wijsgeerige bespiegelingen over tie lotgevallen des menschdoms,
waarvan tie Voorlezingen van HEGEL over de 114sbegeerte
der Geschiedenis ale 't ware het nec plus ultra zijn.
Dr. RIEDEL is dus begonnen, zijne taak Tokens de opge-
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gevene grondbeginselen en vereischten te behandelen, en
heeft zich tevens de oorspronkelijke bronnen, onder de
nieuwste en gewigtigste versehijnselen der gesehiedkundige
letterkunde tot leiddraad gekozen ; de Fasti Hellenici van
cuszos, en wel voornamelijk het Universalhistoriseke
Ubersicht der Geschichte der alten Welt and are Cultur
(9 Vol. in 8vo.), waarvan hij de verdeeling en vorm van behandeling hoofdzakelijk heeft gevolgd. Hij bepaalt zich vooreerst bij de oude Geschiedenis, die hij hoopt binnen een paar
jaren in vier Deelen of te werken. Bij de goedkeuring van
het publiek , zoude het niet onwaarschijnlijk zijn, dat wij
van hem ook de Middeleeuwen en de nieuwe Geschiedenis
ontvingen; waardoor wij in onze letterkunde een geschiedkundig werk , geschreven volgens de vorderingen der wetenschap in onzen tijd, zouden verkrijgen.
bit Deel bevat, behalve eene algemeene en bijzondere
Inleiding, veertien Hoofdstukken, die soms in onderafdeelingen , en alien in paragraphen gesplitst zijn. Zij behandelen 10. den voorhistorischen tijd ; 2°. China; 3°. Indie ;
40. Oud Perzie, Babylonia en Assyrie ; 5°. Egypte en Norm ; 6°. Palestina, Phoenicie, Syria en Arabia; 7°. Assyrie , Babylonia en Medie; 8°. Klein. Azie, Armenie en de
Caucasische landen ; 9°. Geschiedenis van Perzie ; 10°. Griekenland, aardrijkskundige beschrijving , volkplantingen, klimaat enz. ; 11°. oudste Geschiedenis der Grieken ; 12°. van
de volksverhuizing der Boriers tot aan de oorlogen met de
Perzen. a. Geschiedenis. b. Staatsinrigtingen, levenswijze,
letterkunde, kunsten, Godsdienst; 13°. Atheensch tijdvak.
Van het begin der oorlogen tegen de Perzen tot aan het
einde van den Peleponnesischen oorlog. a. Geschiedenis. b.
Staatsinrigting en levenswijze. e. Letterkunde. d. Kunsten.
e. Godsdienst; 14°. Thebaansch tijdvak. Van het einde des
Peloponnesischen oorlogs tot op PHIL1PP138 van Macedonie.
a. Geschiedenis. b. Staatsinrigting, zeden en levenswijze.
c. Letterkunde. Deze opgaaf zal genoegzaam zijn, om
den rijken inhoud en de wijze van behandeling van dit
eerste Deel der oude Geschiedenis te doen kennen.
In de voorhistorische en oudste geschiedkundige tijden
is de Schrijver met opzet kort, misschien wel wat te veal ,
waardoor men somtijds hier wel eens daadzaken mist, die
men zoude wenschen aan to treffen. Over het algemeen is
de stijl kort en gedrong,en , zoo als zulks bij een overzigt,
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waar een rijkdom van zaken in een zeker bestek moet worden zaamgeperst, behoort te zijn, hetgeen echter hier en
daar eene mindere duidelijkheid ten gevolge heeft. Inzonderheid heeft ons het gedeelte, dat over de beschaving,
letterkunde en kunsten der volken handelt, het meest voldaan. De Schrijver heeft hier geheel het spoor van den
baToemden Geschiedschrijver s c IILOSSER gevolgd , die overal
het verband van de zeden , de letterkundige en wetenschappelijke beschaving met de gebeurtenissen aanwijst, en hierdoor den versehillenden geest der tijden met fiksche en
krachtige trekken teekent.
De Schrijver heeft wel gedaan met een kort begrip van
doze Gesehiedenis zamen te stellen, tot gebruik van de
jonge lieden op de Gymnasia); want, zoo als dit werk is
aangelegd; is het daarvoor minder geschikt, deels om de
uitvoerigheid en omvang, en ten andere om de wetenschappelijke grondigheid der behandeling, die voor eerstbeginnenden in de beoefening to moeijelijk en te hoog is. Wil
men dit werk met genoegen en vrucht lezen , zoo moet men
reeds van eene genoegzame geschiedkundige kennis voorzien zijn , om al hetgeen hier aangeduid is te verstaan en
op deszelfs juiste waarde to schatten. Het is voornamelijk
geschikt, om, het handboek te zijn van alien, die de Gesehiedenis voor de onafgebrokene studio van hun gansche
leven houden, en die sours, in het kort en met groote
trekker). wenschen terug te komen op hetgeen zij voorheen
meer in de bijzonderheden hebben uitgewerkt gezien. De
Wereldgeschiedenis in haren geheelen omvang is toch het
toppunt en de slotsom van alle afzonderlijke historische onderzoekingen , het doel , waarop deze alle moeten uitloopen.
Wij wenschen, dat het werk van Dr. RIEDEL genoegzame
ondersteuning bij het publiek moge vinden , om hem aan te
moedigen, niet alleen de oude Historie, maar ook die der
Illiddeleeuwen en die der nieuwere tijden te kunnen afhandelen, waardoor voorzeker een groote stap tot aankweeking
van eene echt wijsgeerige en wetenschappelijke beoefening
der Gesehiedenis in ons Vaderland zoude gedaan zijn ; terwiji het niet te ontkennen is , dat wij hierin , zoo als in
sommige andere vakken van kunst en wetenschap, nog
geenszins op de hoogte van onze naburen staan.
Wij mocten ten slot te de aanmerking maken , dat , hoewel N‘ij het met den Sehrijver eons zijn , de aanhaling der
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bijzondere bronnen aan den voet der bladzijden, bij een
werk als het aangekondigde, niet zoo zeer vereischt wordt,
wij echter gaarne hadden gezien, dat hij bij de onderscheidene Volken eene korte kritiek der algemeene bronnen hunner geschiedenis had geleverd, zoo als hij bij die der Egyptenaren gedaan heeft; dit geeft immers den juisten leiddraad tot verdere nasporingen aan de hand. De aardrijkskundige besehrijving van Griekenland behoefde zoo uitvoerig niet te zijn ; zij is geheel buiten verband met de overige gedeelten van het werk; men kan elders genoeg hierover vinden, en het veertigtal bladzijden, dat zij beslaat,
had voor een groot gedeelte plaats kunnen opleveren, om
sommige onderwerpen, die wat te kort aangeduid zijn, uitvoeriger te behandelen.
Geschiedenis der raderlandsche Schilderkunst sedert de helft
der XVIIIde Few. Door R. VAN EYNDEN en A. VAN DER
wizziaErr. Aanhangsel op de drie Deelen, bevattende
Neclologie, enz. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
1840. In gr. 8vo. 334 ht. f 3 - 25.
ecensent ontveinst niet, dat hij de aankondiging van dit
werk met een weemoedig gevoel begint: de verdienstelijke
VAN DER WILLIGER, die zoo be/angrijk medewerkte aan de
zamenstelling van de Geschiedenis der vaderlandsche Schilderkunst, en nog dit Aanhangsel in 't licht gaf, is niet
meer ! En ook de man, die zich had voorgenomen, en bierRiede reeds aanmerkelijk gevorderd was, om de levens en
werken der Hollandsche en Vlaarnsehe Kunstsehilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der
XVde eeuw tot heden, te besehrijven, aan wiens kunstkennis en pen deze taal: zoo uitnemend was toevertrouwd; en
die tevens met zijn werk zoo veel aangevuld en voltooid
zoude hebben, de -verdienstelijke Dichter, Kunstkenner en
Schrijver man z EEL, is mede aan kunst en letteren door
den dood ontrukt.
Bij het openslaan zelf van dit Aanhangsel wordt dat gevoel vermeerderd, daar men zulk eene reeks van talentvolle
mannen ontwaart, wier namen hier wel staan aangeteekend, maar wier penseel en kunst ons geene voortbrengselen meer kunnen levcren, daar zij, hetzij iu jeugdigen
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leeftijd, hetzij in meer gevorderden ouderdom, reeds natuur
den tol betaald hebben en ban Licht aan den kunsthemel is
uitgedoofd. Ja, wanneer wij onder dat groot aantal namen
een' SPAENDONCK, A. VAN STRIJ, ODEVAERE, P. G. VAN
os, v A N BREE en anderen aantreffen, dan ban het niet anders, of zulks moet een smartelijk gevoel verwekken, dat
nog dieper grieft, wanneer wij in de rij der overledenen de
namen van eenenscaorEL, nrxtrooarr, BREURELAAR, NUYEN
en dergelijken vinden opgeteekend. De dood van zoodanige
Schilders, in den bloei buns levens, in de kraelitige ontwikkeling hunner talenten, aan de Rollandsche Schaderschool ontrukt, ban niet anders dan als een bijna onherstelbaar verlies voor hare eer en haren roem beschouwd worden. Dat echter de vereerder hunner verdiensten regt heeft
doen wedervaren aan hun uitstekend schildertalent, is, tot
eere van hen en van alien, die hiertoe bijdroegen, gebleken, door de openlijke hulde, hunner nagedachtenis en
verdiensten to beurt gevallen; en van Bien kant beschouwd
toefden wij bij hunne namen met eene zekere aangename gewaarwording , die ons, bij de herinnering van hunne kunstvoortbrengselen , eenigermate het zoo grievende van hun
verscheiden deed op zijde stellen.
Zoo veel wij dit hebben kunnen nagaan, zijn de Berigten,
wegens ettelijhe Kunstenaars en Kunstminnaars, welke na
of sedert het sluiten van het derde Beet dozer Gesehiedenis
overleden zijn, vrij naauwkeurig. De belaugrijke
ling (die gelukkig het getal der opgegevene overledenen
door het behoud van een verdienstelijk man vermindert)
alsof FERDINAND BRAEKELEER in 1839 zoude overleden
zijn, is door den Deer J. A. BARRER, in een' brief van 30
Nov. 1840, aan de Redactie van den Konst- en Letterbode
ingezonden en in PI°. 54 van dat jaar geplaatst, opgehelderd. 's Mans overlijden is onwaar bevonden, en tijdens dit
schrijven is de talentvolle BRAERELEER nog in leven. Zijn
kunstpenseel verschaffe ons nog veel genot! Wanneer wij
den dood van den jongen BREURELAAR niet hadden vermeld
gevonden, zouden wij gedacht hebben, dat de Schrijver
hierdoor in verwarring ware gebragt geworden, daar deze
verdienstelijke Schilder in 1839 is overleden: nu kunnen
wij volstrekt niet gissen, hoe zulk een misslag in dit Aanhangsel is ingeslopen.
Het tweede gedeelte van het Aanhangsel, bier nu de acht-
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ste Afdeeling uitmakende, bevat nadere Berigton wegens
Kunstenaars, in het derde Deel dezer Geschiedenis voorkomende, en welke, voor zoo ver den Schrijver bekend is,
nog in levee zijn. De artikelen betrekkelijk de nog in 1eyen zijnde Schilders behelzen hier niet veel meer dan eene
bloote opgave van hetgeen door dezelve, sedert het afwerken van het derde Deel, op verscheidene Tentoonstellingen
is geleverd, en zijn overigens, wat de besehouwing hunner
talenten en den meerderen voortgang in de kunst betreft,
als vrij schraal aan te merken. Dit gedeelte is zeer dor en
droog behandeld ; terwijl er van sommigen gewag wordt
gemaak t , van wie Rec. dunkt, dat waarlijk beter ware
geweest maar geheel te zwijgen, dear de herinnering van
de stukken van sommigen, hier aangehaald , niet zeer geschikt is, om hunne schildertalenten eenigermate op prijs
to stellen. Rec. is het in dezen dus met dein verzamelaar
niet eens; en of men al . kloeke en groote miniaturen" of
historiele stukken" levert, het is toch ook in de Sehilderkunst wear, dat het niet aankomt op de quantiteit maar
eeniglijk op de qualiteit van het geleverde, en dan worden
er voorzeker Schilders genoemd, op wier vooruitgang in de
eenentwintig jaren na het in 't licht verschijnen van het
Hide Deel waarlijk niet veel te roemen valt ; terwijl anderen worden voorbijgegaan, die dan veel eerder eenige vermelding verdiend hadden ; b. v. JACOB DE MEIJER, van
wien met een enkel woord in het Hide Deel wordt gesproken, schoon Beene historiéle stukken of miniatuurportretten op Tentoonstellingen, zoo wij meenen, geleverd
hebbende , is nu hier vergeten : het onderwijs aan de Teekenschool te Schiedam is thans, zoo wij ons niet vergissen,
aan lien Heer toevertrouwd, die, als onderwijzer in de Teekenkunst, voor die teak niet ongeschikt is.
De Heer c. BARKER, te Rotterdam, nog onder de levende
kunstenaars to tellen, en van Wien hier niets meer wordt
gevonden , behoorde in deze Afdeeling opgenomen te zijn ;
terwijl de verzamelaar het berigt van den Heer J. A. BARK ER
juister had kunnen opgeven, door de mededeeling, dat genoemde Heer nog voortgaat met lesgeven in de Teekenkunst,
hoewel hij zich in den laatsten tijd meer, en wel zeer gunstig, als wijsgeerig Schrijver en Letterkundige heeft doen
kennen, en hij niet alleen dan ook tot Lid der Naatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden voorgesteld en
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aangenomen is," maar verscheidene Pilaatschappben en Genootschappen hem hunnen zilveren of gouden eerepenning
voor de beantwoording hunner prijstoffen hebben toegewezen.
Bij enkele onnaauwkeurigheden, als verkeerde opgaven
van woonplaats van sommige Schilders, zoo als b. v. VAN
BAER VAN SLANGENRIIIIGH, die niet in Utrecht maar sedert
geruimen tijd al in Delft woont, het geheel zwijgen in het
gansche werk, zonder dit hier te herstellen, van den Haagschen, schoon nu reeds bejaarden Kunstkenner en Portretschilder LOEFF, enz. willen wij niet langer stilstaan, maar
liever ons verslag vervolgen, door verder iets te zeggen van
de negende Afdeeling, bevattende: Aanwijzing der thans
nog bestaande voornaamste Kunstverzamelingen, en besclouwing der nuttige inrigtingen, ten behoeve der schoone
kunsten, in ons Vaderland.
Ook deze Afdeeling laat vrij wat to wenschen overig.
Spreekt onder anderen de Schrijver breedvoerig over de Amsterdamsche kunstverzamelingen, en maakt hij, bij de vermelding van het overlijden der bezitters, gewag van de veranderingen, welke aangaande verscheidene verzamelingen te
Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en elders plaats hadden, van
de eerste stad, zoo als wij vernamen en het genoegen smaakten er getuigen van te zijn, mogt wel iets meer gezegd zijn
geweest, daar de Intmuntende verzameling van teekeningen,
meestal moderne kunst, van den Heer P. VAN DER ill:189EN
VAN BEEFTINGH aldaar, zoon van den Heer A ARNIM' VAN
BEEFTINGH, van wiens kunstverzameling in dit Aanhangsel
gesproken wordt, als voorzeker in de kunstwereld, om derzelver belangrijkheid, bekend, wel mogt genoemd zijn, en
de kabinetten van de Heeren M. HOFFMAN, E. L. JACOBSON,
NOTTEBOHN en anderen , ook aldaar.woonachtig, niet Imesten vergeten zijn, evenmin als hier geen woord gerept wordt
van bet wel niet uitgebreide maar toch keurige kabinet van
den Heer sc HINKEL te 's Rage ; wel voor iederen lief heiber
of vreemdeling bezienswaardig. Belangrijk zoude het ook
geweest zijn, iets naders te hooren van sommige kunstverzamelingen, van welke in het IIIde Deel gesproken wordt,
en die nog bestaan. Rec. meent wel te weten, dat b. v. de
Hoer J. DE vnits, te Amsterdam, en Dr. C. DALEN, te Rotterdam, nog blijven verzamelen, en dus, als bezitters van zeer
fraaije schilderijen of teekeningen, hier, bij vernicuwing,
behoorden genoemd to warden.
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Onder de Inrigtingen ter bevordering der schoone kunsten
worden de te Amsterdam en 's Gravenhage opgerigte Maatschappijen opgegeven. In den titel der 's Gravenhaagsche
is ecne misstelling : zij schrijft niet, gelijk de Amsterdamsche, tot bevordering van beeldende kunsten," maar noemt
zich Nederlandsche Maatschappij van schoone Kunsten; eerie
dergelijke" als de Amsterdamsche kan men ze ook niet dadelijk noemen: zij werkt op geheel andere wijze, die dan
ook in Tijdschriflen, aan de kunst gewijd, breeder aangewezen, en hij bevoegde beoordeelaars, als zeer verschillend
van die der Hofstad, bekend is.
Ms Aanhangsel op de drie Deelen vult hetzelve veel aan:
het ruime tijdvak gaf dan ook hiertoe geschikte aanleiding.
Wij moeten echter nog eenige onnaauwkeurigheden opgeyen, die ons voorkomen van belang te zijn. Op het art.
sc anUMAN wordt geen woord gesproken van deszelfs zoon
te Breda. Hoezeer deze in het vervolg onder de jongere
kunstenaars zoude moeten behandeld worden, verdiende hij
voorzeker, als verdienstelijk beoefenaar, bier wel met een
enkel woord te zijn aangehaald, om nader op dien Schilder
terug te komen. Ook is er eerie misstelling in de opgave
der schilderij en van den Heer G. A. SCHMIDT, te Dordrecht.
Die Heer is Met de sehilder van het Huwelijkscontract, welke schilderij in den Catalogus der Tentoonstelling te Amsterdam, voor den jare 1838, genoemd wordt. Op de Tentoonstelling in 1838," vinden wij bier, .heschouwde men
met vermaak eon stuk, door G. A. sc ft itirnr , voorsiellende
het maken van een Huwelijkscontract, N o . 406." Van het
Ilnwelijkseontract is vervaardiger de Heer w. A. sCIIMIDT te
Rotterdam. De beschrijving achter No. 407, het Huwelijkscontract, is achter No. 406, de schilderij van G. A. SCHMIDT,
geplaatst. Het, onder dat N o ., door laatstgenoemden Schilder geOxposeerde stuk was een Binnenhuis. Op het art.
rims hadden wij nog gaarne melding gemaakt gezien (het
is toch zeer kort na den dood van dit uitstekend talent bekend geworden) van het plan, om een gedenkteeken voor
dien jeugdigen kunstenaar, voor dat Genie, voor dien Peintre de genre-apart, gelijk wij elders vonden, op te rigten ;
te meer, daar er reeds bijdragen tot dat einde door Schilders
en kunstvereerders geleverd zijn. Rec., schoon er niet voor
zijnde, maar veeleer instemmende met hetgeen de Eerw.
ROE IC E , in zijne Redevoering over het ongepast en overdreven
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vereeren van menschen, als een kenmork van onzen
tijd, zegt, (Vaderl. Letteroef. No. IV. 1841) om maar zoo
ruimschoots monumenten op te rigten, zag echter gaarne,
en zeker zagen het zeer velen gaarne met hem, dat het plan
tot stand kwam.
Door den dood van den Heer VAN DER WILLIGEN zal er
waarschijnlijk nu w91 geen vervolg op dit werk te wachten
zijn, waarin de leemten en onnaauwkeurigheden zullen kunnen worden verbeterd. Het is dus te wenschen, dat zulks
geschiede in het werk , hetwelk de verdienstelijke INNERZEEL zoude uitgeven, en wij tot zulk eene hoogte hopen
gevorderd te zijn, dat het, met behulp van bekwame handen, het licht kan zien. Zoo mogen, bij het beschrijven
van het kunstenaarsleven, nit een geschiedkundig oogpunt
beschouwd, vele bijzonderheden ons toekomen, welke in
onze biographische werken of geheel over het hoofd gezien
of min naauwkeurig geboekt zijn.
Weinig kon de waardige VAN DER W1LLIGEN vermoeden,
dat hij zoo spoedig op de list der overledenen zoude zijn
aangeschreven geworden! Eere zij dus zijner nagedachtenis,
daar hij steeds en ook hier getoond heeft, zoo veel in zijn
vermogen was, belang te stellen in de Geschiedenis der vaderlandsche Schilderkunst !
Druk en papier zijn gelijk aan de vorige Deelen, en voor
de bezitters derzelven is dit Aanhangsel onmisbaar.
Egmond in 1004 en 1021, door w.
ROFDIPC. Te Alkmaar, bij H. J. van Vloten. 1840. In gr. 8vo. XII en
f 1 - 80.
91

1

/Vat Rec. vroeger bij het aankondigen van de eerste proeye des heeren a OFDIJX vreesde, dat ziet hij in dit stuk bewaarheid. Het ontbreekt den man niet aan aanleg, maar hij
slant eenen geheel verkeerden wep, in, en zal daardoor op
den duur weinig of niets goeds leveren. pat ziet men reeds
uit de onderwerpen, die hij ter behandeling kiest, en die
meestal van weinig smaak getuigen. Zoo was het met zijne
Res./ft/NBA, zoo is het ook met het eerste gedeelte van
EGMOND. Het overspel tusschen RATRERIJNE VAN EGIWOND
en den liner VAN RENESSE en de straf van beiden heeft niets,
waardoor het eenigzins de belangstelling waardig is; niets,
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waardoor het zich eenigzins ter behandeling aanbeveelt: 't is
alledaagsch, verachtelijk , onbelangrijk. Hoe kan het zich
aan iemand, die eenigen smaak bezit, ter bewerking aanprijzen ? Had het nog eenige waarde als inleiding of bestanddeel van de tweede legende, Egmond betreffende, waarin eene andere burgtvronw van dat slot zelve aan de zijde
van haren zoon strijdende verschijnt, men zon het eerste
misschien om het - laatste kunnen dulden. Maar ook dat is
het geval niet. Het staat daarmede in geen het minste verband, ja het neemt de waarheid of waarschijnlijkheid van
het laatste verhaal geheel weg. Heer nano, in de tweede
legende, kan, naar de tijdrekening des Dichtcrs, nog niet
veel meer dan een kind geweest zijn, niet veel ouder althans
dan vijftien jaren, en de wijze, waarop hij hier voorgesteld
wordt, is met dien jeugdigen leeftijd geheel in strijd. Er
bestaat ook geen de minste zamenhang tusschen het eerste
en het tweede.
Is dus de keuze des onderwerps ongelukkig, de behandeling lent insgelijks yeel te wenschen over. HOF DIJK behoort onder de Romantieken, die meenen, dat alles, wat
zonderling is, ook fraai moot zijn, die met maat en rijm
omspringen zoo als het hun goeddunkt, die er eene bijzondere schoonheid in voeken, als zij hnnne verzen en volzinnen zoo afdeelen , dat er niets van het vers in overblijft, en
die door klinkende woorden juistheid en waarheid van denkbeelden zoeken te vergoeden. Rec. wil eons eene enkele
bladzijde nagaan , die op verre na niet onder de ongelukkigste behoort, en doen zien, hoe vele fouten in die weinige
regels zijn te tellen. Hij kiest bl. 18:
Hoe vreeslijk een verandering,
Het oogenblik , dat pas verging,
En 't oogenblik van 't schrikklijk Heden!
Die aanblik — o, een hellesmart
Greep hem met scherpe klaauw in 't hart
En dreef zijn blood terug naar d'oorsprong ;
Geen siddring was 't, die hem beving ;
Het was een schok, die alles doordrong,
Verlamming, schrikbre duizeling,
Stuipachtig, die de levensvonk
Bedreigde met vernieling of
Met waanzin. 't Scheen hem de aarde ontzonk,
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Of gansch de baaiert weer in 't stof
Verging en wervlend rond hem vloog ;
't Was of zijn geest het lijf onttoog ;
Zijn boezem hijgt naar lucht, zijn oog
Staart schrikklijk 't schennig schouwspel aan ;
Zijn knieart knikten, en de kracht
Begaf hem om alleen te staan;
Gelijk een ceder, die, geknacht,
De kruin aan een der rotsen leunt,
Die hem voor 't storten ondersteunt,
Zoo leunt de ridder aan den wand
Door ijsslijk weegevoel vermand.
Rec. wil de eerste regels laten gelden voor 't geen zij zijn,
ofschoon het oogenblik van 't schrikklijk heden hem weinig
bevalt, en de scherpe klaauw der hellesmart eene vrij afgezaagde uitdrukking is. Maar de man, die zich ook al vermeet eene eigene spelling van onze taal te hebben, moest
dan ten minste toonen, dat hij die taal verstond. Hij moest
in doordrong den klemtoon niet verkeerd hebben laten vallen en ofaardotor niet eene verkeerde beteekenis aan dat
woord hebben gegeven. Doordringen met den klemtoon op
het voorzetsel, en doordringen met den klemtoon op het
werkwoord, zijn twee verschillende woorden, waarvan alleen het laatste hier to pas komt. Hij moest niet spreken
van eenen geknachten, ceder, noch eene constructie maken,
gelijk deze: 't Scheen hem de aarde ontzonk. Maar men
zie eens den klingklang en onzin, die er to vinden is, te
beginnen met : Verlamming enz. Wat is een schrikbre duizeling , die stuipachtig is? of een levensvonk, die bedreigd
wordt met vernieling of met waanzin? Een vonk wordt
uitgedoofd, niet vernield, en hoe een vonk bedreigd kan
worden met waanzin, "gnat alle begrip te boven. Maar eilieve, wat verstaat gij, door een bajert , die in 't stof vergaat , en dan NB. wervlend rondom iemand vliegt ?
Zietdaar aanmerkingen op eene bladzijde, en iedere bladzijde zou ruime stoffe opleveren. Zoolang men zijne denkbeelden niet juister weet uit te drukken, zoolang men de
taal niet beter meester is, deed men best niet voor het publiek op te treden, maar den raad van kundige vrienden in
te roepen, om zijn werk te volmaken, en, na oefening in
de eerste vereischten tot wel schrijven en ook wel diehten,
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eenmaal jets beters te kunnen leveren, waartoe het den Meer
OFDIJK niet aan aanleg ontbreekt.
Druk en papier zijn maar zeer iniddelmatig.
Neérlands Eersten (Eerste) Ironing , door N. B. IIONKERSLOOT. Te Utrecht, bij R. Natan. 1841. In yr. vo. 25
bl. f : - 30.
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et is voorzeker een treurig verschijnsel, wanneer een
Vorst, die gedurende meer dan het vierde eener eeuw het
voorwerp der algemeene liefde en bewondering van onderdaan en vreemdeling was, zelfs vOOr hij het wereldtooncel
nog verlaten heeft, het . onderwerp wordt van veler afkeurende gesprekken en geschriften; en ook Rec. heeft het
meermalen veroordeeld, als hij onbevoegden op hoogen toon
hoorde napraten, wat zij ten opzigte van hem, aan wiens
verdediging de voor ons liggende coupletten gewijd zijn, van
anderen gehoord of gelezen hadden.
Desniettemin komt het hem voor, dat, in het onderhavige
geval, alleen de openbaarmaking van nog geheime memorien, staatkundige briefwisseling, beredeneerde apologie,
en op waarheid gegronde cijfers, het moeijelijke pleit zouden kunnen beslechten, en dat zelfs de stoutste poezij hier
op zichzelve niet in staat zou zijn, het hart van den kalmen
Nederlander meer dan voor een oogenblik te treffen, zonder
tijn verstand eenigermate te overtuigen, of zijn vooroordeel
— moat het vooroordeel zijn! — te overwinnen.
Naar, vermag krachtige poezij zulks niet, wat zal dan
deze berijmde verdediging vermogen, waartoe de ons geheel
onbekende Heer DONKERSLOOT zieh geroepen achtte, die
NB. zelf in zijne lnleiding erkent: ),Nimmer nog werden de gebreken, waarvan ook de Vorst nooit zuiver kan
zijn, door ijdele lofzangen uitgewischt" ? — Dan, zien wij
kortelijk, wat hij ons levert.
Na de Inleiding , in den vorm van Voorrede, vinden wij
hier eenen Voorzang , waarin over de van ouds bekende
waarheid wordt uitgeweid, dat ook der Vorsten lot afwisselend is, en dat zij niet te veel op de algemeene geestdrift
bouwen moeten,
LOEK RESC N.

Die hen met Hozanna's vleit,
Ee
1841. No. 10.
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Want het zijn vaak veege spranken
Van der menschen ijdelheid! (bl. 8.)
In dezen Voorzang komt, onder de gewone, bij zoodanig
ondcrwerp gebruikelijke, figuurlijke spreekwijzen, ook de
meer nieuwe uitdrukking voor, dat * een schip ter klipbank
henen zakt." (bl. 7.)
Nu zijn wij tot het eigenlijke Dichtstuk genaderd, betwelk in twee declen gesplitst is, waarvan het eerste met
een Oud-Friesch, het andere met een Latijnsch motto prijkt.
Uit dit laatste mogen wij Miter nog nict opmaken, dat de
vervaardiger een * aan Minerva geheiligd kind" zou zijn ,
Wiens gretig brein het zaad der wijsheid
Met onverzaadbren lust verslindt. (bl. 15.)
Aan de Omwenteling in November 1813 wordt eerst her-innerd. Ten gevolge dier Omwenteling en andere gebeurtenissen
Outlook voor Nederland en Vijfden Willems Zoon
Met schitterende pracht de eerste .Koningskroon.
De verwachting, van den Forst gekoesterd, die deze outloken kroon droeg, was hoog gespannen, en zij is, in velerlei opzigten, voorzeker, niet besehaamd geworden. Bit alles
wordt hier juist genoeg beredeneerd, ware het maar niet
zO6 bezongen geworden; want, aan rijin en maat gebonden,
zegt DONKERSLOOT sours onbegrijpclijkheden. Hoe toch kan
men, b. v., de volgende, alles behalve malsche, spraakwending aan 's Konings Raadslieden verklaren :
Meldt vrij, in ongeveinsde woorden,
Hoe dikwijls uw' vereende kracht
Zich, in. Attar u'ulpsche drift (?), vergastte
Aan 't regt der Koninklijke magt;
Hoe vaak men voor de font, door uwe schuld gewrocht,
Bij d'onschuldvollen troon alleen voldoening zocht. (bl. 16.)
Maar nu (het is de "leer DONKERSLOOT, die het zegt) zijn
de Hozanna's gesmolten in een rampzalig klaaggeluid, en
strooit de laster
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naar alle kant, met list en sluw beleid,
Het kankerachtig zaad der ontevredenheid. (bl. 17.)
waar vooroordeel, miskenning en nijd dan ook rijkelijk van
het hunne aan toevoegen, en alzoo de gevolgen van anderer
zorgelooze sluimering — letterlijk zegt DON ERSLOOT die
sluimering zelve — alleen op 't achtbaar hoofd des eersten
Konings doen nederdalen.
Na dit historisch verhaal vinden wij, in de tweeds afdeeling, eene toespraak aan de Natie, waarin zij billijk vermaand wordt Vaderland en Koning te beminnen, en verder
op het oog te houden, dat een Vorst even min als iemand
anders van feilen vrij is, en hij hare zonen het ongunstig
denkbeeld omtrent den ouden Vorst te vernietigen, die eens
de zegen des Lands geweest is ;
Want als zij in 't verleden zich een bilk verschaffen,
Dan zullen daad bij daad dien indruk logenstraffen.(bl. 22.)
Wie den eersten dezer regels goed scanderen kan, exit
agnus Apollo.
Worts wordt ons, nadat nog andere zeer teedere snaren
zijn aangeroerd, geleerd, de dure rust niet te wraken, door
den Vorst in den avondstond des levens aangekocht ; (hier
een minder gelukkig gekozen beurswoord) want :

111

Ileeft hij voor zijn gemoed tevredenheid vergaard,
Bekijft deez' kalmte niet; wijl gij nooit Koning waart. (bl. 23.)
Wij voor ons zijn, meer geneigd eenen Dichter te bekijven,
die ons zulke verzen te lezen geeft.
Eindelijk wordt den lasteraar bevolen, den zwadder to
verbergen,
Die, draipend van vergiftig vocht,
'Lich om het vorstlijk purper slingert,
Dat hij zoo vlekk'loos dragen mogt.
't Is dan ook vies!
De Slotvang ond.erscheidt zich, daar hij aiweder op dezelfde taken terugkomt, in niets van de vorige Zangen, dan
dat bij, om eerie reeds zachtkens aan weder nit de mode
rakende manier le volgen, in een antler metrum ge.
sehreven is.
Ee2
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En zoo hebben wij ons dan reeds meer dan genoeg met
deze pennevrucht bezig gehouden, zonder nog de talloozo
verzuimde smeltingen en andere zonden tegen eene goede
versificatie met den vinger aan te wijzen. Dan, waarom
hielden wij er ons zoo lang mede bezig ? Om het 0.nberaden
in het licht zenden van onbekookt rijmwerk, al is or dan
ook een welgemeend doel mede verbonden, of to raden?
Juist ! Maar, zal deze poging meer helpen dan zoo vele,
reeds, in ernst en seherts, vroeger en krachtiger, , door anderen aangewend? Wij vreezen bijna neen. Zij het dan
aithans, verzenmakers van deze soort te ontraden, zich aan
soortgelijke, in alien opzigte hoogst moeijelijke, onderwerpen verder te wagen, of, als zij zich verpligt wanen Vorsten te verdedigen, hunne toonen dan niet tevens in het geschreeuw tegen deftige, door die Vorsten zelven toch vrijwillig gekozene Staatslieden en tegen Volksvertegenwoordigers to mengen, om wier bedoelingen en daden met
juistheid te beoordeelen zij aithans niet op de vereischte
hoogte staan.
Volksverhalen en Legenden van vroegere en latere doyen,
uit meest Nederlandsche sehrijvers en mondelinge mededeelingen verzameld door M. D. TEENSTR A. Iste Stuk.
Spookverschijningen. Te Groningen, bij J. Haftenkamp.
1840. In gr. Boo. XXIV en 192 M. f 2- :

E

en zonderling amalgama! De Schrijver zegt, dat zijne
bedoeling met het zamenstellen van dit bock geweest is,
.door deze zotheden de zotten van hunne zotternijen te bevrijden." Hij wil dus door deze verzameling van Volksverhalen en Legenden het bijge]oof tegengaan, wat nog maar
al te Teel wordt gevonden, en door eene eenvoudige voorstelling van de menschelijke dwaasheden het geloof aan spokerijen wegnemen. Bit doel is loffelijk, en, wet ook velen
er van denken mogen, niet overbodig. Er zijn nog menschen genoeg, die aan dergelijke dingen geloof slaan, en ten
aanzien van enkele punten, in dit bock vermeld, b. v. het
geloof in werkgeesten, was Rec. zelf meermalen daarvan ge.
tuige. In dit work nu zijn eene overgroote menigte meer
of minder belangrijke bijgeloovigheden verzameld uit vroegere en latere dagen, nit ons vaderland en nit andere Ian-
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den. De verschillende wijzen, waarop de Duivel gezegd
wordt zich to vertoonen, en eene menigte van andere verschijningen, leveren den Schrijver overvloedige stoffe op.
Doch, zal door dit boekje het beoogde doel worden bereikt ? Daaraan twijfelt Rec. grootelijks. Het is eigenlijk
voor geene klasse van lezers geschikt. Voor den meer beschaafde is het te plat en dikwijls te weinig beduidend;
voor den onbeschaafde is er veel te veel in omgehaald.
Voor die soort van lezers, die de Schrijver eigenlijk zich
voorstelde, had hij zich enkel moeten bepalen tot datgene,
wat in ons land en in onzen tijd nog gangbaar is. Hij had
niet nit alle hoeken een vreemdsoortig allerlei moeten verzamelen, waarvan het meeste voor den bijgeloovigen lezer
van onze dagen geen doel treft. Of ook de toon, waarin
het grootendeels geschreven is, aan het oogmerk zal beantwoorden, komt Ree. zeer twijfelaehtig voor; terwijl in
alien gevalle het boek weinig geschikt is, om in eenen
meer besehaafden kring bijval te vinden.
De bedoeling moge dus goed zijn, de uitvoering laat veel
te wenschen overig.
Er staat voor dit boek cone zonderlinge Voorrede. Daarin
verklaart de Schrijver, dat dit stukje de voorlooper is van
een ander werk, s om de zoo ligtgeloovigen ook van andere
dwaasheden terug te brengen, door niet maar zoo blindelings aan allerhande mythen en fabelen, door deze en gene
vrome predikers en romanschrijvers uitgekraamd, te gelooven." Van welken aard dat werk zijn zal, daaromtrent
vinden wij in doze Voorrede enkele aanwijzingen. Na de
aanprijzing van eenige werken, vooral van het beruchte
boek van sr R A Uss, verklaart de Schrijver, dat men daaruit
zich zal overtnigen, dat het verhaal der wereldsehepping,
gelijk ook andere phantastische verhalen van MOZ ES en de
Profeten, aan de denkbeelden van de midden- en OostAziatiscke volken ontleend zijn." Ook verder schijnt het
to blijken, dat de verhalen der Heilige Schrift bij den
Schrijver weinig genade vinden. Hij spreekt van s het schoone en verhevene van JEZ US leer en leven, ddt in bijgevoegde wonderen verward wordt;" van s waarheid en verdichting, geschiedenis en mythus, legenden en priesterfabelen nit eenen bijna schrifteloozen tijd." Men leert nit
dat nlles den geest van den man kennen; Welke kennis
ons volstrekt niet doet verlangen naar het beloofde werk.
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D praten van onbevoegden en eigenwijzen over zaken,
naarvan zij Been verstand hebben, die eene mate van wetenschap vereischen, verre buiteu hun bereik, behoort onder de treurige verschijnselen onzes tijds. STRAIT ss heeft
zeker het meeste kwaad gedaan daardoor, dat zijn bock in
lianden is gekomen van velen, die het volstrekt niet kunnen verstaan en beoordeelen, en die zich toch vermeten
een oordeel to vellen; die eene kiok hooren Widen, maar
niet weten, waar de klepel hangt. Uit het geschrijf van
den Beer TEENSTRA in zijne Voorrede zou Rec. besluiten,
dat ook hij , tot het getal van dezen behoort.
Tooneelen uit het Strafregt, door A. J. vAN LOON. III Verzamelingen. Te Amsterdam, bij J. C. van Kesteren.
1840, 1841. In gr. 8vo. Te zamen 838 bl. f 8-25.
Schetsen nit de Regtszaal en den Kerker, near het leren
geteekend. Eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der
lijfstraffelijke regtspleging ire ons vaderland , door w.
VAIESAAND. Te Schoonhoven, bij S. E. van Nooten. 1840.
1ri, gr. 8vo. 266 bl. f 2 -60..

Van deze beide werken, waarin tooneelui nit de gesehiedenis van het Strafregt worden geseb.etst, is het eerst aangekondigde , dat van den Ileer VA N LOON, het beste. Bet
bestaat uit Brie verzamelingen. De eerste behelst de beide
verhalen: Onschuld en schuld, en: Schijn bedriegt. De
tweede: De gevolgen der ontrouw, of het loon der misdaad,
en: Jacobus D., of het slagtoffer van het vermoeden. De
derde: Schuld en geene schuld, en: Misdaad uit kinderlijke teederheid. Al deze verhalen zijn, nit een romantisch
oogpunt beschouwd, nog al belangwekkend geschreven, en
de inhoud, zoo al niet overal waar, heeft ten minste
niets tegenstrijdigs, hoe zonderling somwijlen de loop der
gebeurtenissen zij. Bovendien is de stijl doorgaans zuiver,
nu en dankrachtig en sierlijk , de voorstelling bier en daar
treffend en roerend, de strekking zedelijk en leerzaam,
bet laatste sours ook voor Leden en Ambtenaren der Begterlijke Ilagt. Met de strafwet en de wijze van strafvordering is de Sehrijver behoorlijk bekend; een onmisbaar vereischte bij soortgelijken arbeid, daar niets zoo hinderlijk is
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in de lezing, clan wanneer men dingen als gebeurd ziet opgegeven, waarvan ieder deskundige zeggon moot: dit ken
geene waarheid zijn; op deze of die daad is doze of die straf
Diet toepasselijk, enz.
Maar in elk opzigt staat bet tweede Mier aangekondigde
werk, bevattende schetsen uit de Regtszaal en den Kerker,
door den Heer VRIESAARD, beneden de drie verzamelingen
ran den Heer vAN LOON. De inhoud is: I. Het eerloos huisgezin, of misdaad nit goedhartigheid. Doch welk eon verschil bij VAN LOON'S verhaal, het tweede of laatste uit zijne
derde verzameling: Misdaad uit kinderlijke teederheid! Bij
VAN LOON laat een onervaren jongeling, die als matroos bij
de vloot in dienst was, doch met groot verlof naar huis was
gezonden, zich door een' Commissionair in plaatsvervangers
en nommerverwisselaars yerleiden, om op den naam van zijnen broeder, die een hoog nommer had getrokken, maar
toch te kort was, dat nommer tegen een lager te verwisselen. Hij zet dan ook, waar het noodig is, zijns broeders
handteeken, en gaat, als het lagere nommer van een' ander°
loteling hebbende overgenomen, voor dezen op, die nu het
hoogere nommer van den broeder des in zijne plaats dienstnemendeu jongmans krijgt. Al het handgeld nict alleen
geeft hij aan zijne arme nmeder, maar ook de termijnen,
gedurende den diensttijd en na ontslag, zouden aan haar
worden uitbetaaid. De zaakwaarnemer zegt, dat mike dingen weer geheuren, dat er geen gevaar in steekt, en dat
hij wel voor een ontslag uit de zeedienst zorgen zal; maar
dat paspoort blijft natnurlijk weg, de termijnen worden niet
betaald, de nommerwisselaar durft den zaakwaarnemer niet
vervolgen, omdat hij alzoo zelf zou uitbrengen op eenen
valsehen naam te dienen, en de weduwe, zijne moeder, lijdt
gebrek. Daar de jongrnan de dwaasheid beging, bij de mariniers zich te laten overteekenen, werd hij welhaast naar
eene zeehaven verlegd, eindelijk door matrozen herkend, en
zijne misdaad ontdekt. Dit alles kat zich begrijpen. Is het
niet gebeurd, zpo zou het echter kunnen gebeuren. Maar
bij VRIESAARD beloven eene moeder en hare beide zonen,
den diefstal, aan de eerstgenoemde door zekeren knaap gepleegd, die haar een zilveren knipje ontstolen had, niet te
zullen aangeven. Zij doen dit ook niet. Tot dusverre goed.
Maar een ander, die het knipje uit eenen Winkel door een'
der zonen had Lien terughalen, geeft het aan, en nu ook
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houden moeder en zonen, niettegenstaande alle , vriendelijke
en ernstige aanmaning om voor de waarheid uit te komen,
niet alleen bij de voorloopige instructie vol, zich niets van
den diefstal en de terugbekoming van dat zilveren knipje te
kunnen herinneren, maar alien doen een' valsehen eed voor
het Provinciaal Geregtshof, terwijl zij door andere getuigen
en door den dief zelven gelogenstraft worden. Dien ten gevolge worden zij, nadat het arrest tegen den dief in staat
van gewijsde was gegaan, zelven wegens meineed vervolgd,
en door het Hof met alle regt veroordeeld. Indien het verhaalde waarheid ware, dan zouden zulke bedriegers der Justitie waarlijk niet veel medelijden verdienen, tenzij men
hen wilde besehouwen als krankzinnigen op het punt, dat
ieder verpligt is, zijn, met ander inzigt en bedoeling gegeven , woord te houden, ofschoon er omstandigheden zich opdoen, waarbij het pligt wordt anders te handelen, en waarop dat woordgeven ook nooit betrekkelijk is geweest. De
verdediging dier lieden zou dan ook op onderstelde monomanie moeten zijn gegrond geweest. Maar het verhaal kan
geene waarheid zijn: want de dief van het zilveren knipje
werd slechts vervolgd wegens diefstal in een bewoond huis;
doeh , daar het diefstal was door eenen persoon en bij dag,
bleef dit slechts een wanbedrijf. Daarvoor scheen het ook
de Schrijver te houden, als hij spreekt van de Regters en
den 011icier van Justitie. Maar al het verder vermelde, wegnus de Acte van beschuldiging enz. , verwijst ons naar de
behandeling eener lijfstraffelijke zaak. Wij zouden /tier meer
kunnen aanvoeren. Genoeg, dat er volledig bewijs is, niet
alleen van de onwaarschijnlijkheid , maar zelfs van de onmogelijkheid der geschiedenis, zoo als die door den Deer VRIESAAR]) wordt voorgesteld. n Gelijk gij wilt, dat u de menschen doen, doe gij hun desgelijks." Hiermede vangt hij
zijne vertelling aan. Grooter ontheiliging dier verhevene
zedeles is er wel nooit gebeurd. Men zou haar in dezen
aldus moeten toepassen: Indien gij schuldig waart, zou
het u aangenaam zijn, indien een ander, door zelf eene misdaad te begaan, u redden wilde; dus moet gij , door zelf
eene misdaad te, plegen , eenen schuldige aan de hand der
vervolgende geregtigheid zoeken te ontrukken" ! De bedoeling der spreuk is immers : .Gelijk gij , redelijkerwijze,
wenschen hunt behandeld te worden, gedraag u alzoo jegens
anderen." — Het tweecle verhaal van den Heer VRIESA ARE,
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is: Johan /V., of onsehuldig, en nogtans misdadig. Hij
werd namelijk, schoon aan misdaden schuidig, waarvoor hij
geene straf ontving, sehuldig verkiaard aan eenen diefstal,
dien hij waarlijk niet had gepleegd. Maar waarom werd
hij ook niet vervolgd wegens zijne mishandeling van den
Commissaris van Policie (bl. 211) ? De woorden, die hier
en daar awn dezen en aan den President van het Hof in den
mond worden gelegd, hebben ook de waarschijnlijkheid niet
voor Lich. Echter zouden wij in het algemeen nog meer
vrede hebben met deze schets, dan met die van het meineedige huisgezin.
Ten slot to eene algemeene aanmerking op de werken zoo
wel van VAN LOON als van VRIESAARD en op alle soortgelijke tafereelen. Zoo dikwijls de namen van personen en
plaatsen, benevens de dagteekening, niet met juistheid worden genoemd, en geen onderzoek naar de waarheid van het
verhaalde daardoor mogelijk wordt gemaakt, kan elke schets,
zoogenaamd uit de gedenkrollen van het Strafregt , slechts
als een roman worden beschouwd. Dergelijke romans kunnen goed zijn, maar de schrijvers hebben geen regt, om
geschiedkundig geloof van hunne lezers te vorderen.

De Cnurier van Simbirsh. Een Verhaal van G. vole HEERINGEN. hit het Hoogduitsch. Te Amsterdam, bij J. M.
E. Meijer. In gr. 8vo. 330 bl. f 3 - :

B et is reeds in het vaderland van den Sehrijver, door

eenen bevoegden regter, hem als eene belagchelijke zwakheid aangerekend, dat hij zijne tooneelen grootendeels in
Rusland plaatst, hetwelk hij nooit gezien heeft, en deszelfs
zeden en gewoonten ZOO voorstelt, als een blinde over de
kleuren zou oordeelen. In hoe ver van de zijne der zedelijkheid deze roman aanbeveling verdient, blijkt genoegzaam, wanneer men weet, dat de held des verhaals zijn
geluk maakt, door zich to laten misbruiken tot voldoening
aan de wellustige dartelheid, die men gewoon is, Ruslands, ook in andere opzigten to regt beruchte, Keizerin
NATHARIN A DE II aan te tijgen ; terwijl wij, als een staaltje
tot beoordeeling der waarschijnlijkheid van het verhaal, alleen willen aanvoeren het hier beweerde, dat, bij de teregtstelling van den oproerling EUGATSCRENV, zijn boezemvriend,
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de Kozak ANTIZOFF, eerst onbemerkt den scherpregter doorsteekt, zich vervolgens meester maakt van diens ambtsgewoad, en, met het oogmerk om zijnen vriend te bevrijden,
indien al niet van den gewissen dood, dan toch van de hem
toegedachte folteringen, in dat gewaad vermomd, den ter
dood veroordeelde en diens medepligtigen eigenhandig onthoofdt, en daarna zichzelven door een pistoolschot het leven
beneemt !— Zonder groot verlies zelfs voor lezers, die slechts
tijdverdrijf zoeken, en zonder eenig semis voor ons puMick, in zoo ver het prijs stelt alleen op datgeen, wat
beantwoorclt aan de eischen van eenen gezuiverden smaak,
had dus deze roman onvertaald kunnen blijven.
Het Dal van Almeria. Een, Verhaal roar het opkomend
Geslacht. Door den Sehrijver van het Beatus-hol. Naar
de derde Hoogduitsehe uitgare. Te Deventer, bij A. J.
van den Sigtenhorst. In Al. 8vo. 183 hl. f 1 - 65.
Pe Schrijver sehijnt to vergeten, dat hij zijn boekje voor
de jeugd bestemt, als hij moeder Valeria laat zingen :
Eike last voclde ik mij daar verligten,
Ms bij mij zijn purpren lippen hood.
Wat ik aan zijn horst Bens most genieten,
Yoelt seen sterility met eon koeler hart."
Ook maakt zij hoar kind bang voor den langen man, die
zich in den stroom tussehen de klippen verborgen houdt,
om de kinderen, die to digt bij het water komen, te doen
verdrinken. Wij zouden dus den Vertaler raden, in het
vervolg zijne keuze te bepalen tot zoodanige werkjes voor
de jeugd, die wij met meerdere ruimte kunnen aanbevelen.

Gedichtjes voor de beschaafde Jeugd. Bevattende Verjarings-, Nieuujaars-, Bruilofts. en Albumverzen. Te
Gouda, bU G. B. van Coor. f : - 75.
Eindergediehljes tan J. SCIEEFFELkAR SLOTS, geb. ROORDA
VAN EYS1 ,NGA. Te Hoorn, bij G-ebr. Vermande.f :
Wij jaiciten iedere paging toe, die gevoel voor het goede
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en schoone, smaak en beschaving bij de jengd Lan opwekken en bevorderen. Gedichtjes voor kinderen en voor de
beschaafde jeugd kunnen hiertoe inedewerken. Om cchter
de jengd ook al op Bruiloften to laten zingen en voor Naar
Albumversjes to vervaardigen, dit vinden wij minder gepast. Verjarings- en Nieuwjaarsdichtjes voor ouders of betrekkingen kunnen hunne nuttigheid hebben. De bier voorkomende zijn niet geheel zonder verdiensten, hoewel zij,
daar er op vader, moeder, oom, tante, grootinoeder, neef
en nicht en voogd gezongen wordt, wat eentoonig van kleur
zijn, hetwelk dan ook niet to verwonderen is, daar men al
cone zeer rijke dichtader dient to bezitten, om, bij zoo groote
gelijkvormigheid van onderwerp, eenige belang inboezemende
verseheidenheid to leveren. Ook hindert ons Kier weder die
verminking der overkostelijke benamingen, die wij aan onze
ouders gaven: dat Illoesje, voor moeder, °pa-lief en Ornalief, voor grootvader en grootmoeder, behaagt ons niet. Wij
leeren onze kleinen bidden onze Yoder; en de.verknoeijing
van den "naam van vader duidt immers geen meerdere hartelijkheid of liefde aan ? Wij hebben hooge achting voor alle
bevoegde Schoolopzieners ; maar het zal ieder, die in doze
betrekking het gewone seltoolbezoek aflegt, toch zonderling
tocklinken, wanneer de kinderen hem begroeten met het:
Zijt welkom , brave Letterheld !"
Iii het Album van cert . Onderwijzer of Leeraar het kind
to doen sehrijiren

Het is streele.nd, wen m' in core" (ook dichterlijk
nict geltikkig)
.'t Hoogaanzienlijk ambt bekleedt,"
ons overdreven voor. Eere den onderwijzersstand; maar
zoo noemt men de betrekking van eenen Minister of Staatsman ; en, gelijk wij dan ook reeds to kennen gaven, wij zijn
niet voor dat zoo vroeg aanleggen van Albums. Op het punt
van de Albums zijn wij het, wat dat aanleggen en de waarde
betreft, met JONATHAN, in zijne Waarkeid en Droornen,
eons, als hij zegt 1k ben gcen minnaar van den gewonen
Alhum-vorm, tweehonderd fosse bladen in eon kokcr. —
Vriendschap is voor inij als de ken: van eene rods, die (E.
komt
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bladeren, welke zij draagt, niet alleen aan zich, maar ook
aan elkander verbindt ; voor velen heeft zij meer van den
vlindcr, die de eene bloem na de andere kust , zonder ander
onderling verband, dart dat bij ze alien beurtelings zijn hof
naaakt."
De Kindergedichtjes No. 2 voldoen ons beter. De onderwerpen zijn welgekozen ; de poezij is bevallig, en bevat vrij
wat minder rijmelarij, dan wij wel eens in boekjes van dien
aard aantroffen. Opregtheid, Morgenpligt zijn, onder anderen, lieve stukjes. Uit het laatste iets ter proeve:
.Kindren, zijt gij frisch ontwaakt,
Hebt ge een zachte rust gesmaakt
En in 't koestrend dons gelegen,
0 dan is 't uw dure pligt,
Eer ge iets anders nog verrigt,
God te danken voor zijn' zegen.
0, dan ziet de Hemelheer
Vol van liefde op u ter neer,
En zal steeds aan u gedenken;
Jezus, aller kindren vriend,
Zal dan alles, wat u dient,
Op uw bidden aan u schenken.
Hij, zoo liefderijk en goed,
Sprak eens met een teer gemoed :
Laat de kindren tot mij komen."
0, vergeet die woorden niet;
Maar volbrengt, wat Hij gebiedt ;
Dan hebt gij geen kwaad te schromen."
Dezelfde woorden en gedachten, in de twee laatste conpletten voorkomende, treffen wij nog eens in het laatste couplet van het versje, Opregtheid, aan: zulk eene armoede
moest men, bij de schatten, voor kinderlijke poezij voorhanden, hier niet vinden.
Het boekje is lief uitgevoerd. De plaatjes zijn niet onbehagelijk. Het meisje op plaat 2 is ongelukkig misteekend en
te groot van hoofd; zoo ook MARIA Op hl. 57.
Ook weder bij bet aankondigen dezer kinderwerkjes dachten wij : Onnavolgbare VAN ALRREN, hoe hebt gij den kindertoon getroffen, en getoond, de kinderlijke ziel te hebben
bestudeerd!
No . V. Boekbesch. hl. 212. reg. 17 staat onverklaarbaar
in stede van verklaarbaar.
No. IX. bl. 395. reg. 10 en 1 v. o. staat 's Is in plants
van 't Is.

BOEKBESCHOUWING.
De Evangelische Kerk verdedigd. Leerredenen in den
winter van 18r,' , in de Drievuldigheidskerk te Berlin
gehouden door Dr. MARHEINEKE. Uit het Hoogduitsch. 's Gravenhage , bij W. P. van Stockum. 1840.
In gr. 8vo. .1111 cn 116
f 1-25.

I

ndien wij doze Leerredenen van den Berlijnschen Hooglceraar MARHEINEKE van de zijde der Homiletiek wilden
beschouwen , dan zou Rec. ze juist niet bij uitstek als
modellen kunnen aanprijzen ; dan zou hij moeten aanmerken , dat daarin van tekstverklaring weinig of geen werk
gemaakt is, zelfs waar het vooral noodig zou geweest zijn,
ja dat de tekst meestal slechts motto is, en op plan en
behandeling weinig invloed heeft; dat zij zich ook door
geen bijzondere schoonheid van kanselstijl aanbevelen , en
in dit opzigt door andere voortbrengsels van Duitschen en
Nederlandschen grond verre overtroffen worden. Doch zij
kunnen ook (en dit is, meent Rec., derzelver voorname
bedoeling) als bijdragen tot de Apologetiek van het- Protestantisme aangcmerkt worden; en uit dit oogpunt willon
wij ze kortelijk beschouwen.
Als hoofdinhoud wordt in den titel opgegeven de verdediging der Evangelische Kerk; maar nu en dan is hij,
die hiertoe optrad , mecr aanvallender– dan verwerenderwijze to work gegaan , hetw elk hier niet alleen buiten het
docl, maar ook op den kansel minder gepast is ; en ofschoon Rec. het Schriiver en Vertaler, in hunne Voorredenen , hoofdzakclijk toestemt , dat het in onzen tijd noodig is te waken en , waar het pas geeft, te Ivaarschuwen
tegen de aanmatigingen van eon Pauselijk Catholicismus,
en van eon slues daaraan ten dienste staand Jezuitismus ,
en althans (zou hij er bijvoegen) om do gronden van het
Protestantsche geloof niet volgens symbolische Boelan
Ff
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maar volgens de weluitgelegde H. Schrift aan te wijzen,
zoo wenscht hij echter , dat de Christelijke kansel niet
weder, gelijk in vroeger' tijd , eene strijdplaats van partijen
der Christenheid moge worden , waarop de verlichtende,
heiligende en zaligende kracht van de Christus–leer maar
al te dikwijls jammerlijk verloren ging.
De eerste Leerrede dan , die 2 C 0 R. IV: 6 als tekst opgeeft, betoogt 'de heilige wettigheid der Evangelische
Kerk uit Naar ontstaan, haren voortgang en hare voortduring , of, zoo als dit laatste, volgens de behandeling,
liever zou moeten heeten, uit de betamelijke gezindheden
of middelen , waardoor zij voortduren kan. Dit een en
ander wordt hier doelmatig , maar, gelijk in zoo kleinen
omtrek nict anders zijn kan, zeer kort ontwikkeld.
In de tweede Leerrede geeft de tekst , GAL. V: 1, eene
geschikte aanleiding tot voorstelling van de Evangelise/Le
vrijheid , van Welke DIARHEINEKE aantoont, 1. wat zij
niet is, namelijk geen willekeur noch eigenzinnigheid,
dock waarvan hij de eerste meer aanvalt als positief in de
Roomschkatholieke Kerk bestaande, dan wel negatief van
de Evangelische afweert, en waarbij de tegenwerping van
willekeur in de uitlegging der H. Schrift, die den Protestanten wel eens verweten is, wel had mogen in aanmerking genomen en wederlegd worden. 2. Wat zij werkelijk
is, waarvan hij het eerste niet zeer duidelijk uitdrukt, » het
»bewustzijn van een onaantastbaar heiligdom, hetgeen
» ieder in zich bezit ," en waarbij ook weder meer aanvallend clan verdedigend gehandeld wordt; maar beter het
tweede , » het regt , om alle menschelijk gezag in geloofs» taken te beproeven." 3. Wat uit dit alles voor ons
voortvloeit, namelijk » die vrijheid immer meer te leeren
»scbatten," en, »haar aan een' iegelijk volgaarne te
» gunnen."
De derde Leerrede , die weinig aanraking heeft met den
tekst 2 c OR. V: 17, handelt over den invloed van het
Evangelisch geloof op het welzijn der Volken , en wel op
het huiselijk , burgerlijh en openbaar of algemeen welzijn.
Dit laatste gedeelte is wel het voortreffelijkste: het eerste
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en tweede is weder meet aanvallend dan verdedigend , en
hier en daar nict vrij van overdrijving, niet alleen omdat
er in het tweede bijgehaald wordt , wat wel in de Roomschkatholieke Kerk plaats heeft , doch niet noodzakelijk tot
hare leer behoort; maar ook omdat het wel Bens z66 voorgesteld wordt , alsof er geen huiselijk en burgerlijk geluk
in Roomschkatholieke huisgezinnen en Staten ware.
Het onderwerp der vierde Leerrede , die GAL. III: 1 , 2
ten tekst heeft , is het geloof in den Evangelischen zin ,
waaromtrent MARHEINEKE eerst » de dwalingen aanwijst
» en wederlegt, die zich opdoen ," en vervolgens toonen
wil, wat »het geloof in deszelfs waarheid" is. — In het
eerste gedeelte mist men , naar Recg. inzien , de vereischte
naauwkeurigheid en duidelijke uitdrukking van begrippen.
Zoo spreekt MARHEINEKE, bl. 75 , van een »onderscheid
» tusschen de spreekwijzen ik geloof u, dat is aan hetgeen
» gij verzekert, en ik geloof in u, hetwelk oneindig meer
» beteekent"; maar wat nu de oneindig meerdere beteekenis van dien Hcbraismus is , dit zegt hij met. . Het is
» eene grove dwaling ," zegt hij daar ook , » waarbij het
geloof met een bloot voor waar houden verwisseld worth";
maar in het begrip van gelooven, in zijne eerste natuurlijke beteckenis, is immers het voor waar houden van cene
getuigenis vervat; doch de vraag is, op wat grond? Zoo
immers ook , wat hij verder verwerpt , » het aannemen op
» Bens anders woord" of getuigenis ; doch de vraag is wederom , op wiens woord? van wien komt en hoedanig is
die getuigenis ? Zoo is ook het laatste, dat hij als dwaling
aanvoert , to onbepaald verworpen , » dat het geloof zelf
»slechts een menschenwerk is, en niet een werk van
» God": immers , het geloof , subjectief genomen , is eon
werk van het menschelijk verstand , dat op goede gronden
van de waarheid overtuigd moet worden , al is het, dat
hetzelve ook hierin van God afhangt; maar er is hier, zoo
als reeds in de inleiding, verwarring met geloof in een'
objectiven zin genornen, of , zoo als men anders zegt , met
geloof voor geloofsleer. — Gave de Schrijver nu nog maar
in het tweede gedeelte eene duidelijke beschrijving, wat
Ff2
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het geloof in den Evangelischen zin dan eigenlijk is !
Ifij spreekt daar wel van desztlfs diepte, kracht en bemoediging , en begint nu bij het eerste wel zoo (bl. 82) :
»De diepte van het geloof vertoont zich daarin , dat het
» nict op zichzelf staat, nict ledig , niet gescheiden is van
zijnen wezenlijken inhoud ; dat het zelf de vereeniging
» is met dozen wezenlijk Goddelijken inhoud, en slechis
» daardoor waarachtig geloof is", en zegt wel bij het
tweede (bl. 86 , 7) : »Door het geloof, door dat ge» loot, hetwelk niet meer onderscheiden was van God in
» Jezos Christus en van zijnen Heiligen Geest , met wel» ken het zich vereenzelvigd had , door dat geloof is het
» groote work volbragt" ; maar of hierin nu eene duidelijke definitie begrepen is ? nu, dan ligt zij wel diep !
patens est profundus
Eindelijk in de viifde Leerrede , welker tekst, ROM.
III: 23 , 24 , wel meer had mogen verklaard worden ,
om den staat des geschils bij PAULUS wél to vatten , worden omtrent de regtvaardiging door het geloof goede
dingen gezegd , maar in omgekeerde orde van de vorige ,
namelijk cerst de leer der Evangelische Kerk daarna de
&antigen op dit stuk. Ons verslag is reeds to breed
nitgeloopen , om den Schrijver hier op den voet to volgen ; maar wij hadden loch ook hier wel cone duidelijker
definitie van regtvaardiging verlangd , en 'cone aanwijzing
van de goede overeenstemming der leer van PAULUS en
ACOBUS op dit punt
overtollig geacht.
Eenige onjuiste aanhalingen van Bijbelplaatsen , die op
het onderwerp , waarvan gesproken worth , niet passen ,
en eenige spreekwijzen , die niet Bijbelsch , maar oudscholastick zijn , zoo als » God is eenmenschgeworden,"
(bl. 36 , 79 , 88) » toegerekende verdiensten en gereg» tigheid van Christus ," (bl. 85) » erfzonde ," (bl. 106)
en dergelijke , laat Rec. aan hare plaats , om nog een
oogenblik stil to staan bij de gezindheid jegens andersdenkenden , die nit den hier heersehenden loon spreekt ,
want in de verdediging der zaak van de Godsdienst is
het voora] noodig , dat zij sine ira et studio geschiedc ,

DE EVANGELISCHE KERR. VERDEDIGD.

119

den Apostel to spreken , dat » de waarheid
in liefde betracht worde." En dan vermeldt Rec. met
wezenlijk genoegen, dat hem hierin zulke plaatsen zijn
voorgekomen , als b. v. bl. 9 : »Op onze beurt roepen
» wij onzen bestrijders toe : Geliefde, in de oude Kerk
» teruggeblevene , Christelijke medebroeders! veroordeelt
» ons tech niet zoo overijld, niet met zulk een vermetel
»zelfvertrouwen, en in uwe vooringenomenheid uit de
»hoogte op ens nederziende! immers wij belijden nog
» gemeenschappelijk met u zekere grondwaarheden des
» hcils ," en verder die gansche periode; of die van bl.
46 , welke hegint: »Vcrgeet ook niet, dat er vele regt» schapene gemoederen in die Kerk gevonden worden ,
» welke een beter lot verdienden," enz. Doch met des
to meer leedwezen meet hij dan ook vermelden , dat in
doze Redenen maar al to dikwijls een harde, scherpe,
barsche teen gehoord worth , die noch met wijsheid noch
met liefde bestaanbaar is. Waartoe tech b. v. in de derde Leerrede en elders van het Roomschkatholieke Kerkgenootschap telkens gezegd »valsche leer ," » valsch ge» loof ," »valsche Kerk" ; en nog erger in de tweede ,
bl. 45 : » Die Kerk , welke zelve zich bewust is van de
»onwaarheid van Naar geloof" ; en in de vierde, bl.
84: » Eene Kerk , wier vroomheid zelve geheel opper» vlakkig en werhtuigelijk is ," waar ook de triviale nitdrukking voorkomt : » die bedacht is op roode hoeden en
»blaauwe heusen." Laat men, waar het noodig is, fiksch
wederleggen, en op geede gronden zeggen , waar ons gevoelen op staat; waar waartoe toch die scherpe bijnamen,
die harde beschuldigingen ? hoe zouden zij ons smaken ,
indien wij ze van eenen Roomschkatholieken kansel hoorden ? Doch gecn wonder, want ook jegens andere veerwerpen komen hier uitspraken veer , die op een' barren
toon gestemd zijn, b. v. die omtrent of tot de beschaafde
lieden van dezen tijd , bl. 73 , 89 , of deze, hi. 115 :
» lk weet het volkomen , dat het zuivere , onvervalschte
» Christendom, van deszelfs ontstaan af, veel to goed was
» voor de wereld , even als vole Volken niet waard zijn ,
i)f , em met
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» eenen goeden Koning to hebben , en veeleer eenen tiran
» verdienden to bezitten, die hen mishandelt." Rec. verbeeldt zich wel niet, dat zijn woord door Prof. MARRED'
NE K is zal gelezen worden ; maar hij wilde het toch niet
terughouden , als misschien voor anderen cone nuttige herinnering. Men houde vrij de vaste en moedige hand , zoo
veel het noodig is, aan de Apologetiek van het Christendom en van het Protestantisme; maar men vergete het
woord van eenen grooten Apologeet des eersten niet:
» Hoewel ik groote vrijmoedigheid door Christus heb , om
» u to bevelen , wat betanzelijk is , zoo bid ik u nogtans
» !lever door de liefde." !

Leerredenen door w. A. vAN KAMPEN. Te Amsterdam,
bij A. Zweesaardt. 1841. In gr. 8vo. XVI en 393
bl. f 4 - 20.

B ij het groote aantal uitgegevene leerredenen , waaronder zoo vele voortrcffelijke worden' gevonden , moeten er
goede redenen bestaan, zoo de uitgave van nicuwe zal worden gewettigd. Het is onlangs door eenen anderen Recensent in dit tijdschrift , bij de beoordeeling der Leerredenen van den Eerw. R anus , met reden aangeduid , dat
het niet genoeg is, dat het goede, stichtelijke preken zijn,
zoo men ze in het licht wil zenden. Waar zou-bet been,
als alle goede en stichtelijke preken , die elken zondag
worden gedaan, gedrukt wierden ? Wie leerredencn in
het licht wil zenden , moot de overtuiging hebben , dat
zijne stukken iets meer zijn, dat zij zich door vorm en
inhoud bijzonder onderscheiden; anders houde hij den
dagelijkschen kost gerustelijk to huis! Rec. zou dat tot
eenen algemeenen regel stellen, en dien zelfs zulken Predikanten voorhouden , die, jaren lang in dienst en met
nut en zegen in hunne eigene Gemeente werkzaam , door
de toegenegenheid dicr Gemeente tot de uitgave van preken worden gedrongen. Maar jongelieden, die nog pas
de Hoogeschool hebben verlaten en hun diensiwerk ter
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naauwernood hebben aangevangen, zou hij altijd ten sterkste het in 't licht zenden van leerredenen afraden. Hij
gelooft , dat de ondervinding van alle wezenlijk bekwame
mannen hun geleerd zal hebben, dat het preken, evenzeer als andere werkzaamheden van den geest , een arbeid
is, waarin men door aanhoudende oefening vorderingen
maakt , en dat hunne vroegste stukken cone gebrekkigheid
hebben , die zij in latere jaren hebben leeren verbeteren.
Rec. acht het daarom ongeraden , dat jonge Predikanten
in de eerste jaren van hun dienstwerk . reeds leerredenen
in het Edit geven; hij acht het eene gewaagde onderneming , en zou vreezen , dat in vele gevallen eigenwaan en
overdreven zelfgevoel bij zulk eene uitgave mede in het
spel kwamen.
Reeds a priori meent Rec. dus de uitgave der Leerredenen van den Hoer VAN KAMPEN te moeten afkeuren ,
en hare lectuur heeft slechts gestrekt, om hem in zijn gevoelen to bevestigen. Wanneer men de lijst der bier geleverde preken inziet en nagaat , dan ziet men , hoe Bering de voorraad nog moot geweest zijn , waaruit VAN
KAMPEN had te kiezen. Men vindt daarin cone studentenpreek , 's jongelings proponentenpreek , zijne intreerede
in zijne cerste gcmeente. Staat men dan als student en
proponent reeds zoo hoog, dat die eerste proeven onzer
werkzaamheid in een vak , dat, blijkens de weinigen , die
daarin wezenlijk uitmunten , niet gemakkelijk is , het licht
moeten zien? VAN KAMPEN zal zich wel niet op het
voorbeeld van Professor VAN DER noEvEN beroepen, die ook
eene enkele preek uit zijnen proponententijd in zijnen bundel
plaatste? De Hoogleeraar achtte het toch noodzakelijk , die
plaatsing to verontschuldigen; en daarenboven zal VAN
KAMPEN zich wel niet met VAN DER ROEVEN op eene lijn
stellen? De bedoelde preken hebben ook niets , wat hunne opname in dezen bundel bijzonder kon doen wenschen.
De eerste b. v. handelt over de kracht des geloofs , en het
grootste gedeelte der leerrede loopt daar buiten om, en
spreekt uitvoerig over de genezing van den blindgeborene ,
v,aarvan slechts met korte woorden melding behoefde te
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worden gemaakt. Hoc mager en schraal is de ontwikkeling van het tweede deel in de tweede leerrede, waarin
over onze innigc verbindtenis met Christus wordt gesproken , en drie bladzijden, zonder ecnige belangrijkheid,
hem voldoende zijn , om aan to toonen , dat die verbindtenis geestehjh in haren aard, heiligend in hare werking ,
vruchtbaar ook voor anderen is!
Doch evenmin als Rec. eenige gegronde reden ziet , die
tot de opname van de zoo even genoemde leerredenen kon
raden, evenmin vindt hij oorzaak , om de uitgave van den
geheelen bundcl good to teuren. Hij wit niet beweren ,
dat er in doze leerredenen geene goede brokken worden
gevonden, geene bewijzen, dat het den jongen Prediker
niet ontbrcekt aan goeden aanleg. Dat zij verre! Hier
en daar is een viijtig, sours to vcr gedreven, gebruik van
bijbelplaatsen niet voorbij to zien. Stijl en taal zijn ook
dikwijls vrij goed. Maar over het geheel zijn do stukken
toch zeer gebrekkig. Als een eerste hoofdgebrek zouden
wij noemen , dat dikwijls het opgegeven them weinig behandeld worth. Wij deden dit reeds van de eerste leerrede opmerken; het is niet minder zigtbaar in de derde;
de zelfopoffering van Paulus is het onderwerp, en hocyea goods cr ook van zijne werkzaamheid wordt gezegd ,
dat zelfopofferende treedt slechts zcer weinig in het licht.
In cone andere leerrede hoot het, dat gehandeld wordt
over Gods gocdhcid en wijsheid in het verborgen houden
der toekomst. In het eerste dccl zal de waarhcid van dat
verborgen houden nit de geschiedenis der Opcnbaring duidelijk warden gemaakt. (Alsof dat noodig ware!) Maar
wat wordt dat deel nu? Vecleer cone opsomming van
voorheelden en bewijzen , rakende de wisselvallighcid van
het aardsche, en de afwisseling van geluk en ongeluk in
het leven.
Lone tweede aanmcrking betreft de schraalheid en onteduidendheid , waardoor zich de stukken dikwijls onderscheiden. Men zic b. v. tens de vierde leerrede , over de
onthoofding van Johannes den Dooper,, en daarvan het
toepa'sselijke op twee bladzijden zaniengevat, die nog zoo
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bitter weinig zeggen. Of, van die zoo even genoernde
leerrede over Gods wijsheid en goedheid in het verborgen
houden der toekomst, het tweede deel met deszelfs weinigbeteekenende tafereelen. Of, van de leerrede over de
opwekking van Lazarus, de weinig belangrijke toepassing;
of die van do leerrede over Judas, over Petrus, over
Pilatus, enz.
Rec. kan ook nict met stilzwijgen voorbijgaan de zonderlinge wijze, waarop in de lijdenspreken do karakters
der personen worden voorgesteld. Vanwaar heeft de Schrijvcr verzekeringen, als deze: »Eon Petrus mogt boven de
»anderen uftblinken in vurigen ijvcr voor de zaak van zij»nen Heer, eon Johannes in innige hartelijke liefde tot
» Jezus , alien moesten voor Judas waken in doorzigt,
» opmerkzaamheid en vindingrijk oordeel. Vandaar dat
»hem het behcer der geldzaken , de zorg voor de kas word
» toevertrouwd; niemand was dit beter aanbevolen dan
» hem , die in fijne berekening alle anderen overtrof."
(BI. 166.) Nog ergot is het, als over Petrus (bl. 184)
aldus geredeneerd wordt: »Ziet dat open gelaat , dien
» argeloozen blik , welke eon gemoed verraden, dat van
»alle bedrog en veinzerij is vervreemd; ziet dien hartelij»ken man, die al, wat in zijne ziel omgaat, u meedeelt ,
»die nicts achterhoudt , die dadelijk de toonen , welke in
» zijne ziel worden aangeslagen , onbedckt en onverholen
»weergeeft , die in ieder mensch zijn vriend waant te aan»schouwen, en die al, wat zijne ziel schokt, treft en
»roert, ook wil dat anderen zal schokkcn, treffen en roc»ren; wiens ziel voor al wat groot , edel en good is open» staat, maar die wil , dat ook anderen dit odd, groot en
»goed zullen vinden ; die behoefte heeft aan mededeeling,
» omdat hij niet alleen kan genieten , omdat hij cone bc»hoefte gevoelt aan die zamenstemming en die harmonic
» der zielen , die dezelve eenmaal in den hemel verhinden
»zal. Is die man niet beminnelijk? Maar aanschouwt
»nu ook dien man zonder roenschen– of wereldkennis;
» schoon hij eon vitig begrip en eon holder corded bezit,
»Beene veeljarige ondervinding noch ervaring hebben dat
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» begrip en oordeel doen rijpen ; aanschouwt hem daaren» boven aan de vooroordeelen en valsche denkbeelden zij»ner natie gehecht , die dikwijls zijn helder oordeel ver» duisteren , en aanschouwt hem daarbij steeds met voor» barigheid zijn gevoelen uitende, niet zelden dat gevoelen
»met onbuigzame gestrengheid verdedigende, voor geene
»tereg-tivijzing noch verbetering Vatbaar. Is die man
»niet lastig , ja gevaarhjk ? Berokkent hij niet onbere» kenbaar onheil aan zichzelven en anderen? Zulk een
»man was Petrus. Bij het menigvuldige goede, dat in
» hem was , bezat hij bijkans onuitroeibare gebreken, en
» het was alleen Jezus aanvertrouwd, die gebreken zoo
»niet geheel uit te roeijen dan toch aanmerkelijk te ver» zachten en to wijzigen ..... In vermogens en bektvaam» heden muntte zeker Judas verre boven Petrus uit,"
cnz. Wie ziet niet het verkeerde , het onoverdachte en
willekeurige van zulk eene voorstelling ?
Rec. acht het onnoodig , na deze algemeene aanmerkingen de leerredenen nog afzonderlijk na te gaan. Hem zou
nog menige leemte en verkeerdheid aan to wijzen overblijven. Hij rekent het gezegde voldoende , om zijne afkcuring van de uitgave dezer stukken to regtvaardigen.
Goode, uitstekende leerredenen to waken, is geene gemakkelijke task. Men wane toch nict to spoedig die kunst
reeds meester to zijn ! Dat jongelieden zich wachten voor
het vroegtijdig uitgeven hunner stukken! Er bestaat geene
behoefte aan uitgegevene leerredenen; haar getal is misschien reeds to sterk vermenigvuldigd , en erne ernstige ,
strenge kritick waarschuwe tegen het in 't Licht zenden
van gebrekkigen of maar dagelijkschen kanselarbeid.
De omstandigheden van den Schrijver, waarop het IVoord
aan den Lczer doelt , roert Rec. , die ze van harte betreurt , niet aan, omdat zij in geen verband staan met de
beoordceling der Leerredenen zelve.

De wijsheid, die van boven is , voorgesteld en aangepre,
;Len in eene Leerrede , over Jacobus III: 17 , 18 , door
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Predikant in de Hervormde Gemeenfe te
St. Jacobi-Parochie. .Te Groningen, bij J. Oomkens.
1840. In gr. 8vo. 32 bl. f :- 30.

W. MEBIUS,

D e Eerw.

MEBIUS sprak deze Leerrede uit , en gaf haar
vervolgens in het licht, om den verkeerden indruk tegen
te gaan , die hij vreesde, dat op zijne gemeente gcmaakt
zou worden door een onlangs te St. Anna-Parochie uitgegeven , zonder naam van schrijver of drukker, in de
Friesche landtaal geschreven boekje, waarin de kennelijke
strekking moet doorstralen , om aan de Hervormde Predikanten van ons vaderland achting en vertrouwen bij hunne
gemcenten te ontnemen. Met ernst prees de Eerw. Schrijver zijner gemeente de wijsheid aan , die van boven is, van
welke JACOBUS in den gekozen tekst een zoo bekoorlijk
tafereel ophangt, en hij deed het met die wijsheid, zich
bepalende tot het algemeene , en zonder in zijne Leerrede
melding te maker van hetgeen er aanleiding toe gegevcn
had. Iroordeelig doet hij zich kennen, zoowel van de
zijde zijns verstands, als van die zijns harten. En wij,
schoon in het algemeen van oordeel , dat men geene en
geenerlei zotten naar hunne dwaasheid moet antwoorden ,
kunnen het niet anders dan toejuichen , wanneer men eene
enkele maal , bij voegzame gelegenheid, de welgezinden
wapent tegen de listen dergenen , die slim genoeg zijn ,
om te begrijpen, dat zij moeten beginnen met den zwakken het vertrouwen op zijne Leeraren te benemen, zal hij
van lieverlede zich aan de partij aansluiten, Wier wijsheid
niet van boven is, en boosaardig genoeg, om, als echte
Jezuiten, daartoe Been middel te snood of te schandelijk
te rekenen.

N. 1. Een Gesprek over het Concordaat , tusschen een
Pasioor, een' Advokaat en een' Predikant. Tweede
Druk. Te Amsterdam , bij J. H. en G. van Heteren,
1841. In gr. 8vo. 21 bl. f :- 10.
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N. 2. De Concordaten, ecn uitvloeisel van de genadige
goedertierenheid des Heiligen rollers. Een Kloostergespreh, aan gene zyde der bergen gehouden. Te
Groningen,, by- J. B. Wolters. 18'11. In gr. 8vo. 23
bl. f :- 25.
N°. 3. Vredewoord poor Roomsch-Catholijlten en Protestanten in het Koningript der Nederlanden. Oud
woord, door eene aangevoegde Voorrede toegepast op
het Concordaatsgeschil van dezen tad. Tweede
gave. Te Amsterdam, bij J. H. en G. van lleteren.
1841. In gr. 8vo. VIII en 42 bl. f : -50.
N°. 4. Len woord van waarschuwing, geruststelling en
teregtwijzing aan mijne Protestantsche Medechristenen,
door eenen Hervormden Leeraar. Te 1171megen , bj
J. F. Thieme. 1841. In gr. 8vo. 130 bl. f :- 90.
a alles , wat er, ook in dit Tijdschrift, over het ConN
cordaat reeds geschreven is , willen wij van de bovenstaande stukken , waarvan de drie eerste althans uitsluitend
daartoe behooren, nog kortelijk kennis nemen , ons oordeel
zoo bcknopt mogelijk zeggen, en het dan hierbij laten berusten , de zaak , na zoo vele menschelijke pogingen, aan
God en den tijd overlatende.
1 is cen welgeschreven , versiandig verdicht en gematigd stukje , waarin Yeel, dat in vroegere geschriften
van dien aard voorkomt, met andere woorden herhaald en
min of meer versterkt wordt; maar dat zich bijzonder onderscheidt door een op goede regtsgronden door den Advocaat gevoerd betoog , dat de Koning niet verpligt is , om
het Concordaat van 1827 ten uitvoer to leggen, daar de
omstandigheden, waaronder hetzelve toen gesloten is, gcheel veranderd zijn, en de gansche toenmalige toestand
van zaken, waarop het gebaseerd was, ten cenemale opgehouden heeft. Reeds to voren heeft Ref. to kennen gegcven , dat dit in de hoofdzaak ook zijn gevoelen is; en
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bij vindt dus alle reden, em dit stukje , als naar zijn inzien zeer doelmatig , aan te prijzen.
Reeds doet de titel van 2 vermoeden , dat men
daarin vinden zal Gene satiricke voorstelling van de schijnbare heilzaarnheid der Concordaten, om daardoor bet
waarlijk heillooze van dezelve aari te wijzen; en zoo is het
bier ook inderdaad: in cen gesprek tusschen een' kloosterling en zijn' supericur ziet men den ecrsten , die zich
vrij dom boudt , door den laatsten aldra overtuigd, dat die
Concordaatsinrigtingen wezenlijke weldaden zijn, door den
Paus aan de Volken en Vorsten bewezen; maar hetwelk
z(ki voorgesteld wordt , dat zij in waarheid blijken middelen te zijn tot uitbreiding van deszelfs magt en invlocd ,
en tot partijdige bevoorregting der Roomsch-, d. Pausclijk-Katholieke Kerk. Hoewel het niet zoo goed hout
snijdt als het vorige , laat het zich tech met nut en genoegen lezen.
Het geschrift, onder N°. 3 vermeld , dagteekent (volgens de Veorrede) reeds van 1822, en is door de tegenwoordige Uitgcvers uit het fonds van VAN DER HEY EN
zoow onlangs aangekocht. Hierop wenschten zij, dat de
Schrijver daaraan die wijziging Zen geven , » door Welke
» het voor het titans vecl bewegend Concordaatsgeschil ecne
»nog meerdere uitgebreidhcid aanwon": dit verzochtcn zij
aan » den man , door wiens tusschenkomst de uitgave van
» het gezegde geschrift in der lijd bczorgd werd"; en die
was geen ander, dan de genoeg bekende Schrijver der
Zedig,-vry-nwedige Bedenhingen. Deze bragt nu dit verzoek tot zijnen Vriend; doch deze verschoonde zich wegens
hooge jaren en ongesteldheid, maar decide nogtans zijne
denkbeelden over het Concordaatsgeschil mede, met vrijbeid , om die in eenige Voorrede tot zijn herdrukt werkje
op te nemcn; dezelve komen hoofdzakelijk hierop neder:
Geen Concordaat , maar een nieuw Kerkreglement , door
Roomschkatholieke Kerkelijken ontworpen , door den Koning goedgekeurd; niet mccr dan twee Bisschoppen, met
de noodige bepalingen omtrent hunne aanstelling , bezoldiging enz. enz., allcs behoudens het hoogste souvercinc
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gezag des Konings. B. durft deze denkbeelden niet volkomen toestemmen, maar blijft op te voren aangevoerde
gronden wenschen: In het Protestantsche Nederland noch
Concordaat noch Bisschop , waardoor ook noch de staat
der Nederlandsche Roomschkatholieke Kerk verbeteren ,
noch het Koninklijk gezag over dezelve gewinnen zal. —
Wat voorts dit geschrift zelf aangaat , dit is ook nog lezenswaardig ; want van eenen vrede tusschen Roomschkatholieken en Protestanten , zonder dat iemand omtrent zijne
belijdenis onverschillig is , toont het eerst het hoogst -wenschelijke en noodzakelijke aan , en daarna het mogelijke ,
door te letten 1. op deszelfs waren aard ; 2. op een hoofdbevel des Evangelies, dat beide als zoodanig eerbiedigen ,
namelijk om God en den Verlosser na te volgen ; 3. op
de ondervinding, dat die vrede reeds dadelijk door echte
Roomschkatholieken en Protestantcn wordt in uitoefening
gebragt. — De verdere ontwikkeling van dit een en ander , in dit jeer bedaard geschreven stukje , willen wij
den belanghebbenden ter eigene nalezing gaarne aanbevelen.
Het meer uitvoerige geschrift , onder N o . 4 opgegeven ,
is wel niet uitsluitend aan de zaak van het Concordaat ,
maar toch in 't algemeen aan » de woelingen en aanma» tigingen van Rome ," en aan » de onrust wekkende ge»ruchten omtrent verwacht wordende verordeningen in
»deszelfs belang ," zijnen oorsprong verschuldigd. Tot
waarschuwing , bemoediging en raadgeving zijner Protestantsche Geloofsgenooten , stelt de Schrijver zich de drie
volgende vragcn ter beantwoording voor : »1. Heeft de
» Protestantsche Kerk waarlijk redenen, om voor den in» vloed van Rome bezorgd te zijn? 2. Bestaan er genoeg» zame gronden van geruststelling bij alles , wat haar van
» dien leant dreigen mogt? 3. Welk een gedrag betaamt
» den Protestanten , om aan hunne verpligting te antwoor» den , en het hcil hunner Kerk te verzekeren?" — Tot
beantwoording van de eerste vraag, gecft hij , bl. 3-32 ,
con breedvoerig overzigt van de geschiedenis der Christelijke Kerk , van haren oorsprong af, tot op de Kerkhcr-
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vorming in de 16de Eeuw,, dat Ref., hoe wrl geschreven
ook op zichzelf, bier nicer overtollig voorkomt te zijn ;
over den kerkelijken toestand des tegenwoordigen tijds, en
het daarin zorgelijke, van de zijde van het Roomsch-Catholicisme, wordt bl. 32-37 gehandeld. — De tweede
vraag wordt, bl. 38-71 , bevestigend beantwoord , en de
gronden van geruststelling worden aangewezen 1. in de
magt der Evangelieleer zelve; 2. in den tegenwoordigen
tijdgeest; 3. in den eenparigen warstand van alle be-.
tergezinden; 4. in den magtigen bijstand Gods. Ref.
kan dit een en ander hier nict breeder volgens den Schrijver ontwikkelen ; maar hij moot betuigen , dat het, zoo
naar stip als zaken , voortreffelijk geschreven is, en durft
het alzoo gerust ter lezing en behartiging aanprijzen. —
Ten antwoorde eindelijk op de derde vraag worden , bl.
72-125 , de volgende verpligtingen , in den toon en stip
der leerrede, die in dit geheele geschrift , maar vooral in
dit gedeelte heerschend is, aangewezen en aangedrongen.
1. Moedig en vast tegenovcr Barnes woelingen en aanmatigingen te staan. 2. Alles aan te wenden en alle kracht
in te spannen , ten einde de welvaart der Protestantsche
Kerk te handhaven en te vermeerderen , waartoe wij a.
hare voile waarde, d. haar grondbeginsel en de geschiedenis van haar ontstaan , duidelijk moeten doorzien; b.
ons toeleggen op Gene voortgaande ontwikkeling en volmaking barer leer , langs den weg van vrij en onafhankelijk onderzoek; c. zedelijk beter,, innerlijk vromer worden; d. als Protestanten ons onderling meer vereenigen ;
e. gewillig deelnemen aan alles , wat hare welvaart bevorderen kan. — Deze algemeene pligten worden nog wederom bijzonder op het hart gedrukt aan ouders en aan
Godsdienstlecraars , en onder deze laatsten bepaaldelijk
aan die, wake in de Hofstad geplaatst zijn. — Dit alles
wordt , ofschoon wel eens wat breedsprakig , maar nogtans
met hoogen crust en warme geestdrift voorgedragen , en
doet als zoodanig verstand en hart en smaak des Schrijvers
cer aan. Het zou zelfs jammer zijn, indien men dit stuk
met de vele vlugschriften over het Concordaat, waarvan
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wij nu oververzadigd zijn , gcheel op eerie lijn wilde stellen ; en het verdient veelcer de aandacht en behartiging
van allen, die het met de zaak van Protestäntisme en
Christendom wel meenen.

Dissertatio de vitiis nervorum organicis, auctore J. r. T.
VAN DER LIDTH, Med. Doct., cum tab. lithographica.
Amstelodami apud Elix cg Cc'. 1838. oct. form. maj.
p. 175. f 2 - 90.
Verhandeling over de werkzaamheden van het Zenuwstelsel. Door 111. DASSEN , H. J. Z. , Med. Doct. te Hoogeveen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1839. In
gr. 8vo. 216 bl. f 2 -:
Nadere ontdekkingen over de eigenschappen van het Ruggemerg , bijzonder over den daarin gevonden zenuwondoop (circulatio nervca) , door J. VAN DEEN Med.
Doct. , Practisch Geneesheer te Zwolle. Te Leyden ,
bij S. en J. Luchtmans. 1839. In gr. 8vo. 128 bl.
f 1- 25.
(Derde Verslag.)

NO. 3. Dc HON' VAN DEEN reeds gunstig bekend door
zijne Dissertatie: De differentia et nexu inter Nervos
vitae animales et vitae organicae , heeft bij dit proefschrift
het nict laten bcrusten. Later heeft hij dit onderwerp vervolgd, en in het Tijdschrift voor Nat. , Gesch. en Physica , eene mededeeling gedaan over de Gevoelszenuwen
en het verband tusschen de Gevoels- en Bewegingszenuwen. Niet slechts van de bespiegelende zijde , maar ook
'Dings den proefondervindelijken weg zet de Heer V AN
DEEN zijn onderzoek voort, en niet weinige likvorschen ,
als voor zulke proefnemingen de geschiktste voorwerpen ,
zijn door hem, en met goed gcvolg, daaraan onderworpen.
In dit geschrift houdt de Heer VAN DEEN zich bezig
met het onderzoek naar de eigenlijk zoogenoemde gevoels-
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takken, spoort hij de verhouding tussehendeze en de hewsgingsdraden op ; terwijl hij daareAboven nog den invloed van
de zenumen op de vorming van verschillende deelen des ligehaams nagaat, naar aanlciding der gesteldheid van een' zespootigen kikvorsch, waarvan de ontleding door hem elders
beschrcven is.
Belangrijke oogpunten worden door deze onderzoekingen
ontwikkeld: in hoe verre zij echter tot meer afdoende resultaten zullen leiden, zal, bij de moeijelijkheid om zulke
proefnemingen te bewerkstelligen, de tijd nader moeten leeren. Moeijelijkheden schrikken echter VAN DEER niet af ;
want in het jaar 1839 zagen reeds zijne nadere ontdekkingen
over de eigenschappen van het Ruggemerg enz. het licht.
Nadat de zenuwwortels van het ruggemerg in die van gevoel en ter beweging onderscheiden zijn geworden, heeft
de Deer vnig DEER gedacht, dat deze onderscheiding zich
ook tot de strengen van het ruggemerg zoude uitstrekken.
IIij oordeelt voor zichzelven dezelfde zekerheid verkregen te
hebben als MULLER en P A NWT z z A omtrent de worte/s, en hij
acht de zaak ten voile bewezen te zijn ; lets, hetwelk alle
natuurkundigen nog niet zoo gaaf zullen toestemmen. Indien Dr. KUER SC TINE R (weber die Function der hintern and
vorderen Strange des Riickenmarkes. Archiv far Anat.
Phys. etc. von Dr. J. MULLER , Jahrg. 1841. H. 1. S. 115)
de door VAN DEER genomene proeven al niet tegenspreekt,
wijst hij nogtans to regt op de zwarigheden, met welke zij.
gepaard gaan. De door KUER SCR NER genomene proeven zijn
echter evenmin als afdoende te beschouwen ; want hij zegt
Ik geloof, dat deze proeven de gevolgtrekzelf, Id. 125:
a king gedoogen, dat de achterste strengen van het ruggemerg alleen gevoelige, de voorste alleen bewegings-zenuwen
bevatten." Terwijl hij door ander° proeven meent bewezen te hebben, dat in de achterste strengen geene draden
gevonden worden, welke, geprikkeld zijnde, den prikkel
tot de spiervezels overbrengen; (hi. 122) vervolgt hij: n Zij
bevestigen echter niet, dat in de voorste strengen geene
a draden gevonden worden, welke voor gevoel vatbaar zijn."
Dit strekt ook ten bewijze, dat de tijd nog niet gekornen
is, om met eenigen spoed gevolgtrekkingen te mitten.
Indien men ook vooreerst zich niet met den Ileer VAN
DEEN overtuigd zal kunnen houden, dat er in het ruggemerg
een zonuwomloop bestaat, zijne proeven zullen trial met beGg
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langstelling gelezen worden, vooral wanneer men deze in
verband beschouwt met eene mededeeling van Professor T a.
w. ziscitorr, te Heidelberg, ueber electrische Strome in
den Nerven; Archiv fur Anat. etc. 1841. 1. S. 20. Doch
ons bestek gedoogt geene verdere uitweiding. Wij keeren
tot de Verhandeling zelve terug. Deze splitst zich in twee
Afdeelingen. Eene eerste ter nadere bevestiging der leer
van BELL, met opzigt tot de voorste en achterste ruggeinergsstrengen. In de tweede (hi. 52) zal de Schrijver nadere bewijzen te berde brengen voor het bestaan van eene
circulatio of vis nerves in het ruggemerg. Hij heeft gelijk,
wanneer hij het verkieslijker vindt, haar omloop van de
venuivhrackt te noemen, dan wel zenuwonzloop ; maar wat
is eene onstoneelijke beweging? Is de Sehrijver hier niet
eenigzins in strijd met zichzelven, wanneer hij later, bl.
107, de werkzaamheid van het zenuwstelsel met die van
het vaatstelsel vergelijkt, en zegt, dat er tussehen beide
eene treffende vergelijking kan gemaakt worden? Nog sterker drukt hij deze vergelijking uit, wanneer hij het hart
suet het ruggemerg vergelijkt en beiden als middelpunten
beschouwt. En wanneer bl. 109 kan gezegd worden, dat
zonder longen geen doelmatig slagaderlijk bloed (bij den geboren mensch) kan gevormd worden, en zonder hersenen
geene doelmatige willekeurige beweging mogelijk zij, dan is
eehter de vergelijking te verre doorgedreven, wanneer de
Sehrijver zegt: Gelijk de ademhaling het aderlijke bloed
.in slagaderlijk verandert, zoo wordt door het denken het
•ffevoel in doelmatige wilsindrukken veranderd." De vergelijking van hi. 107-111 kan geacht worden te sterk gekleurd te zijn. Ook moeten wij de vraag opperen, welk
denkbeeld kan men zich van de harmonic tier levensverrigtingen vormen, wanneer men, ter staving van het gezegde,
vier kikvorsehen in zulk eenen verminkten toestand brengt,
dat den eenen het hoofd afgesneden moet worden, bij den
anderen bet ruggemerg vernietigd, den derden tie longen,
den vierden het hart uitgesneden moet worden ? Indien
inamer de groote Experimentator MAGENDIE een tier behartiging waardig woord gezegd heeft, is het geweest, toen hij
op de werking der zenuwwortels in derzelver zamenhang en
verdeeling opmerkzaam heeft gemaakt. (VALENTIN, Repert. B. 5. p. 364.)
Gaarne erkent men met den Schrijver, dat het leven zich
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in beweging openhaart; de uitingen des levons zijn beweging; maar deze beweging in het zenuwstelsel, hoe zij ook
in de reflexiebewegingen zich openbare, is niet wel als eene
circulatie te beschouwen, vooral wanneer men zulk een'
omloop met dien van het bloed wil vergelijken, en daartoe
in zulke bijzonderheden treedt, als de Schrijver gedaan
heeft, vooral bl. 108.
Ondanks deze bedenkingen zal men evenwel den Schrijver
met belangstelling vergezellen, zoo wel bij zijne proefnemingen, als bij zijne nu Bens eenigzins gewaagde, dan weder al te stellige redeneringen en gevolgtrekkingen.
Met de behendigheid van den Heer V A N DEEN krijgt men
een zeker zelfvertrouwen, hetwelk zwarigheden doet veronachtzamen, die bij het maken van gevolgtrekkingen niet
mogen voorbijgezien worden. Immers zegt de Schrijver zelf,
bl. 65, Noot a : Bij n a , — want het is bij deze operatie
* meestal onmogelijk, om de geheele grijze zelfstandigheid
* van de voorste witte zelfstandigheid weg te snijden, hetwelk wel ieder zal ondervinden, die deze proef gelieft te
.herhalen. Maar het overgeblevene gedeelte der substantia
.spongiosa kan men toch dikwijls bijna geheel vernietigen,
,door zeer voorzigtig, met eene naald of spits van een
* mesje, er kleine sneedjes in te maken." — Ook geloof
willende geven aan de door RENATE bevestigde ontdekking
van nor A ND co, kan men zich het ruggemerg gereeder denken als nit vier deelen bestaande, dan die scheiding bewerkstelligen. Volgens dit onderzoek toch zoude het ruggemerg bestaan uit ecne substantia medullaris postica, gelatinosa, spongiosa, en medullaris antics.
Uit bet tot dusverre medegedeelde kan de hoofdinhoud
dezer Verhandeling blijken; den Schrijver in meerdere bijzonderheden te volgen, zoude niet doenlijk zijn, daar men,
hetzij men zijne proefnemingen bijval schenke of die betwiste, dusdanig onderzoek zou moeten herhalen. En te
dezen zal elk, die niet in de gelegenheid is, dagelijks zijnen tijd aan ontleedkundig onderzoek te kunnen vvijden,
bij den Heer TAN DEEN moeten achterstaan.
Deze Verhandeling bevat veel belangrijks over de vermoedelijke of vermeende zamenstelling van het ruggemerg,
en de hieruit voortvloeijende wijze van werking ; over gevoel en terugwerking, enz. De onderscheiding tusseben
werkelijk geroel en reflexiegeroel geeft stof tot nadenken;
Gg2
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desgelijks, dat door gevoel beweging ontstaat en door beweging gevoel; ook de stelling, dat er ecne circulatie in het
ruggemerg bestaat, verdient bchartigd te worden, indien
men deze slechts niet te zeer door den bloedsomloop wil ophelderen.
Men is dank schuldig aan den Heer VAN D E E N voor dezen
oorspronkelijken arbeid. Hij, de Heeren n A ssEN cen v AN
DER LIDTH toonen, dat men in ons land ook voor oorspronkelijlen arbeid zeer wel berekend is. De productie uit
vreemde landen moge grooter zijn dan de onze, in gehalte
staat zij niet altijd den toets door. Het is•echter nu eenIrma/ zoo verre gekornen, dat ook in de wetenschap slechts
het uitheemsche te prijzen valt! Moeten wij dan steeds
apen zijn en naApen tot in de wetenschap toe? Is bet niet
erg genoeg, wat Modezaken betreft ?

de SIMONIS SLIMrempublicam emendandi studio, quam habuit die
8 Februarii a. 1841, quum magistratum academicum deponeret. Lngd. Hata y. P. II. van den Heuvell. 1841: in.
8vo. maj. 35 pag. f : - 69.

JOANNIS EUDOLPHI THORBECHE Oratio
LANDTII

Redevoering over de staatkunde bier to lande na den Utrechtschen Vrede ; een waarschuwend voorbeeld voor onzen
tijd, uitgesproken in het Koninklijk-Nederlandsch Instituut, op den 16 Nov. 1840, door Mr. J. C. DE JONEE,
Archivarius van het Rijk, enz,. 's Gravenhage en Amsterdam, bij de Gebr. van Cleef. 1841. In gr. 8vo. 28
hi. f : - 30.
Het stemregt van de Gouverneurs der Provincien als Voorzifters van de Provinciale en Gedeputeerde Staten, verdedigd door een Lid van de Regterlijke Magt. 's Gravenhage en Amsterdam, biji de Gebr. van Cleef. 1841. In
f : - 60.
gr. 8vo. 43
Verdediging ran den praktikalen Landbouw tegen theoretische beschouwingen, in aanmerkingen op de voorstellen
der Zeettwsche Commissie van Landbouw, vastgesteld den
30 Mei 1839 ; door v. HOORWEG, Bowman to Package,-
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Te Dordrecht, bij H. Lagerwey. 1840. In
20 bl. f : -35.

lets over het tegenwoordig onderwijs in Nederland. Te De.
venter, bij J. de Lange. 1841. In gr. 8vo. 16 bl. f :- 15.
Aanwijzing van uitgelezene gedachten en bedenhingen, met
bijvoeging van thans even noodige, doch min algemeene
denhbeelden en wenhen aangaande het lager Onderwijs.
Door eenen bejaarden Onderwijzer. Te Hoorn, bij de
Gebr. Vermande. 1841. In gr. 8vo. 21 bl. f : -30.

D

e Hoogleeraar TRORBECKE schildert de verdienstelijke,
maar ten gevolge van velerlei tegenstreving hoofdzakelijk
mislukte pogingen van den beroemden sun Gm, A NOT tot hervorming van staatsbestuur, justitiewezen enz. op zoodaxiige
wijze, dat vooral daarbij uitkomt het gebrekkige der staatsinrigting van ons voormalig Gemeenebest, als ook de neiging onzer landgenooten, om zich aan oude, schoon blijkbaar verkeerde gewoonten te houden, om alle kraehtig werkende verbeteringen uit te stellen, en om de bijzondere belangen van steden en gewesten boven het erkende belong
van bet vaderland, als geheel beschouwd, voor te trekken.
Dat alles geeft rijke stof tot overweging, en is op betgeen
in de laatste jaren gebeurd is en nog dagelijks gebeurt van
veelvuldige toepassing.
Ook de vermaning van den Archivarius DE Jo N O E, dat wij
mogen toezien, om,_ door overdrevene zucht tot bezuiniging,
bet verval van land- en zeemagt niet te veroorzaken, gelijk
onze voorouders deden, toen zij na den Utrechtschen vrede
slechts op de traktaten steunden, verdient behartigd te vvorden , voor zoo veel men de bezuinigingen welligt te veel op
het onderhoud van land- en zeemagt wil doen drukken, in
plaats van veeleer de burgerlijke administratie en de heffing
der belastingen te vereenvoudigen. Naar in wezenlijke waarde staat de Redevoering van den Heer Mr. DE JONGE op
verre na met de Oratie van Prof. TOORBEGKE niet gelijk.
T R ° RR vcKE dringt met den blik van een' staatsman tot de
oorzaken door. DE a o NGE stelt slechts daden en gevolgen
voor tot een waarschuwend voorbeeld voor onzen tijd. Ilij
duet dit nit slechts een gezigtspunt ; en het stuk hecft iets
Nan cone redevoering tot ondersteuning van eenig voorge-
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dragen budget, waarbij vermeerdering van subsidie voor de
departementen van oorlog en zeedienst worth aangevraagd.
Voor eene redevoering in het Koninklijk Instituut zouden
wij van 'sRijks Archivarius iets anders en iets beters gewacht hebben.
Een lid der regterlijke magt, die zijnen naam verzwegen
heeft, en dien wij dus, tot hij zich noemt, slechts ter goeder trouw als zoodanig erkennen zullen, verdedigt het stemregt van de Gouverneurs der Provineien als Voorzitters van
de provinciale en gedeputeerde Staten. Doch, onafhankelijk
van des onhekenden Sehrijvers betrekking, hetzij hij lid is
der regterlijke magt of niet, zijn betoog is duidelijk en
krachtig gesteld, en heeft alle aanspraak op een bedaard
onderzoek. Veroordeeling met eene magtspreuk is niet genoeg. Naar ons gevoelen zou het wenschelijk zijn, dat de
Gouverneurs bij de verkiezing van leden der tweede Kamer
van de Staten Generaal niet medestemden; en het regt daartoe, volgens bet jus constitutum is zoo twijfelachtig, dat
het moeijelijk is uit te maken, of het waarlijk bestaat, dan
niet. Om dat twijfelachtige kan men dus de onbevoegdheid
der Gouverneurs even min als hun regt er toe bewijzen.
Eene wet, die een einde aan den twist maakt, sehijnt een
onmisbaar vereischte, om gedurige botsingen op dat duistere punt voor te komen.
De verdedtging van den praktikalen Landbouw tegen Theoretische beschouwingen, door den Reer HOORWER, Bouwman te Rockanje, is zoo ongegrond niet, als wij meenen,
dat men elders dat stukje heeft afgemaald. Met veel kennis
van zaken en ontwikkeling van redenen is het boekje geschreven. Uit de wrijving der tegenovergestelde gevoelens
wordt de waarheid geboren. Dit geldt ook nopens het al of
niet doeltreffende van voorgestelde veranderingen in de wijze
der bebouwing van onze akkers. Zeker behoort men onderscheid te maken tusschen den aard der gronden; en het laat
zich vooraf begrijpen, dat b. v. deze of gene wijze van
ploegen, die in doze of gene streek van Duitschland met
goed gevolg wordt aangewend, voor vele oorden van ons
vaderland ongeschikt is, en dat zelfs hetgeen in het eene
deel van ons land, of zelfs van eenig bijzonder gewest, aanbeveling verdient, verwerpelijk is in een ander gedeelte.
Ook dit werkje verdient derhalve nader getoetst, in plaatt
van kortweg veroordeeld to worden.
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Lets over het tegenwoordig Onderwijs in Nederland, door
eenen ongenoemden, heeft weinig te beteekenen. Het tegenwoordig bestaande wordt vrij goed verdedigd, maar er is
niets nieuws in de argumenten.
Neerdere waarde kennen wij toe aan de uitgelezene gedachten en bedenhingen van eenen bejaarden Onderwijzer.
Zeer geschikt worth daarbij al het goede der bestaande inrigtingen verdedigd, met wederlegging vooral van de bedenkingen der Roomschgezinden, waar zij ongegrond zijn;
slechts een punt aan laatstgemelden toegegeven, dot het
namelijk voor hen moeijelijk is zich tot onderwijzers te vormen en tot de te verkrijgen benoemingen mede te dingen,
zoo lang de onderwijzers op vele dorpen, vooral in IVoordbraband , tevens kosters en voorzangers bij de Hervormdts
gemeenten moeten zijn. De Schrijver wenscht den onderwijzerspost voor altijd van die ondergeschikte betrekkingen
of te zonderen. Alsdan zouden meerdere Roomschgezinden
zich tot onderwijzers laten opleiden, en met hoop op goeden
uitslag in de vakaturen kunnen mededingen. De bekwaamste, hetzij Roomsch of Protestant, zou tot onderwijzer kunnen worden aangesteld, en de Roomschgezinde zou Beene
billijke reden tot klagte meer overhouden. Ook over andere
punten handelt de Schrijver zeer gematigd en verstandigi
zoodat wij dit werkje onder de beste schriften over dit
that's zoo veel ter spraak -zijnde onderwerp gerustelijk rangschikken.
Niebuhriana. Levensschets van B. G. NIEBUHR en deszelfs
Brief aan eenen jongen Philoloog. Uitgegeven en opgehelderd door Dr. R. G. JACOB, Hoogleeraar te Pforta.
Naar het Hoogduitseh. Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1840. In gr. 8vo. 221 bl. f 2- 20.
Hetgeen dit belangrijk werkje bevat is op den titel Yenmeld, en nog nader door het korte voorberigt van den bekwamen Vertaler, de Heer J. c. G. BOOT, toegelicht. De
Levensschets van den grooten Romeinsehen Geschiedonderzoeker,, waarin voornamelijk zijne verdiensten els Philoloog
worden aangetoond, mag besehouwd worden als eene bijdrage tot het regt verstand zijner werken, die zeker in do
letterkundige geschiedenis der negentiende eeuw eene voor-

4GS

K. G. JACOB

naive plants innemen. De brief van NIEBUif B verdient we/
door alle jonge Philologen gelezen en behartigd te worden.
De beroemde Schrijver deelt daarin aan een' jongen vriend
eenige dcnkbeelden mede over het inrigten zijner letteroefeningen ; hij dringt aan op eene bedaarde en grondige studie
van de meesterstukken der oudheid en op eene zorgvuldige
besehaving van den stijl. De Hoogleeraar JACOB heeft dozen brief met de Levenssehets ter inleiding afzonder/ijk uitgegeven en met vele aanteekeningen voorzien. De Vertaler
achtte die, even als wij , wel eene overbrenging in onze
taal waardig, en heeft die ook met eenige aanmerkingen
verrijkt. De vertaling is vloeijend en doorgaans vrij van
Gerrnanismen ; en wij zijn van gevoelen, dat de Heer BOOT
hiermede aan onze Letterlrunde eene betere dienst bewezen
heeft, dan zoo vele overbrengers van zoutelooze of overdrevene voortbrengsels onzer Duitsche naburen.
NIEBUHR verdient bij ons, als geleerde en gesehiedonderzoeker, meer bekend to worden, dan hij tot nog toe is geweest. Hij is met zijn' genialen blik in de duisternis der
Romeinsche oudheid gedrongen en heeft hierin over vele zaken
een helderder licht doen opgaan. Hij moge hier en daar
wel eens eenige bestaande voorwerpen als nevelen, en eenige
nevelen als bestaande voorwerpen hebben aangezien ; maar
hij was de eerste, die de wetten der nieuwere geschiedkundige kritiek op de geschiedenis van het nude Borne toepaste. Zijne onderzoekingen over de eerste Italische volken, den oorspronkelijken regeringsvorm der Rotneinen en
de lotgevallen van dien regeringsvorm tijdens het Gemeenebest, den uitslag van den strijd tusschen de Patriciers en
de Plebs, zijn zoo vele onschatbare gedeelten van zijne Romeinsche Geschiedenis, die door zijnen vroegtijdigen dood
is onvoltooid gebleven, dat deze dus aan alien, die zich
met een grondig onderzoek der oudheid en regtskunde bezig
houden, niet onbekend mag zijn, voornamelijk in vergelijking met de wederlegging van WACHSMUTH, ueber die altere
Romische Geschichte en de Verhandelingen van ULLMAN rr ,
ueber die Rotnische Staatsretfassung. Wij verwachten, dat
het werkje van den Heer BOOT tot deze nadere kennis van
NIEBUHR, en zijne degelijke geschriften door vele lezers te
Nerkrijgen, moge bijdragen ; hetgeen niet dan eene moor
vlijtige studie van Oudheidkunde en Geschiedenis in ens
Vaderlancl Lan ten gevolge liebben. Dit zij de vrucht,
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welke wij der vvelgeslaagde paging. van den Vertaler toewensehen
Bet Leven van wiwan WILBERFORCE, den Bevrijder der
Sloven, in deszelfs godsdienstige ontwikkeling voorgesteld
door a. F. UUDEN. Met eene Voorrede van Dr. AUGUST
NE ANDER. Uit het Duitsch. Te Groningen, bij W. Zuidema. 1840. In gr. 8vo. 404 hi. f 3 -25.

T

oen Recensent in het voorleden jaar in een Fransch tijdschrift het werk: The Life of W I! WILBERFORCE, by his
Sons ROBERT ISAAR. and SAMUEL WILBERFORCE, in 5 Deelen
to London nitgegeven, als een voorbeeld der meest vervelende langdradigheid zag aangetog,en, vreesde hij, eer hij
met het getal der deelen en den omvang van het thans door
ons aangekondigde week bekend was, dat •dit Leven van
wILBER F oa C E eene letterlijke vertaling van het oorspronkelijke zou zijn. Het blijkt echter, dat deze vrees ongegrond was, en het is een gelukkig denkbeeld geweest van
Dr. A. MEANDER, om, door eene vrije bewerking van de in
het Engelsche werk voorhanden zijnde stof, eene levenssehets des uitstekenden mans te doen ontwerpen.
Bet is een belangrijk verschijnsel, under de staatsmannen
eenen man aan to treffen, wiens geheele bestaan van het
Christendom doordrongen was, die den verlichtenden, reinigenden en levenwekkenden invloed van hetzelve in al zijim
openlijke en bijzondere betrekkingen voor oogen stelde, en
eene levende nitlegging was van de waarheid, dat de Chris..
telijke godzaligheid tot alle dingen nnttig is.
In eenen tijd van zoo veel gisting, waarin men, bij openlijke vijandschap tegen het Goddelijkc, ook zoo menigerici
kranke rigting van den godsdienstigen geest opmerkt, is
het bniten twijfel een zcgen, dat men zijn oog mag vestigen op een in alien opzigte zoo gezond Christelijk leven,
zoo als dit te midden van omen bewolkten deeftijd ontstaan
en geleid is. Wie neg den eigendommelijken, Christelijken
Stempel op het leven en karakter van dezen grooten man
niet regt weet op prijs to stellen, zal toch op hem opmerkzaam moeten worden gemaakt door het werk waarmode hij een nienw yak in de gesehiedenis der mensehheid
/weft geopend , en dat zal blijven voortwerken tot aan der-
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zelver geheelen afloop ; wij bedoelen de zegenrijke en daadzakelijke erkenning van het algemeene regt des mensehen,
bij millioenen, die tot zoo lang van deszelfs genot waren
verstoken. Dit werk toch kon alleen nit het Christendom
ontstaan, zoo als het denkbeeld van algemeen menschenregt, hetwelk in de gemeensehappelijke vorming naar het
Goddelijke evenbeeld gegrond is, eerst door het Christendom
tot bewustheid is gebragt; terwijl zich ieder andere ijver
voor staatkundige vrijheid steeds, in meerdere of mindere
mate, in het karakter van zelfzucht en bekrompenheid
heeft voorgedaan. Bij wit BERFORCE ziet men, — en dit
zal men vooral uit deze levensgesehiedenis leeren — hoe
zijn ijver voor de herstelling der persoonlijke vrijheid van
alien, die er overeenkomstig de Goddelijke schepping als
mensehen aanspraak op hebben, in geheel zijn Christelijk
karakter gegrond is, en uit beginselen, welke het Christendom in hem gevestigd had, voortvloeit; en hoe alleen
de door het Christendom in hem verwekte overtuiging, dat
dit eene zaak van God was, en dat de zaak van God in
het einde moest zegevieren, hem tot die volharding kon in
staat stellen, met welke hij ten laatste den triomf behaaide van heigeen hij als het doelzijnslevensbeschouvrde."
De godsdienstige denkwijze van den hier gesehetsten menschenvriend moge eenigermate de klenr dragen van -den tijd
en het land, waarin hij leefde en werkzaam was, en WILBERFORCE moge daardoor aanleiding gegeven hebben, dat
hij door velen voor eenen Methodist gehouden werd, niemand zal, bij bet ontwareri der kostbare yr:relit, den wortel miskennen, en den edelen bestrijder van den slavenhandel den lof ontzeggen van door reine, echt-Christelijke liefde
te zijn bezield geweest. Moge ook het boek aan behagelijkheid van vorm en stij1 het een en ander te wenschen overlaten, zoo wordt dit vergoed door de getrouwe mededeeling
der berigten en door de belangrijkheid van vele bier voorkomende bijzonderheden. Zoo trok het volgende onze opmerkzaamheid tot zich, omdat het leerde, dat NAPOLEON
de eerste is geweest, die den slavenhandel in de rransche
kolonien heeft afgesehaft .iletgeen LODEWIJK D E XVIII
niet kon of niet wilde hereiken, dat voerde eene meer
kraehtige hand nit, in dezen tot een werktuig des vredes
bestemd. B a ONAPARTE had op Elba een waakzaam oog op
alles, wat in Frankrijk voorviel, gehouden; en naauwelijks
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was hij weder in het bezit van zijne magt gesteld, toen hij
eene geheele en onmiddellijke afschaffing van den slavenhandel decreteerde. Dit besluit kon bij de andermalige herstetting der BOURBONS niet wel worden ingetrokken."
Wij vereenigen ons gaarne met den wensch des Vertalers, dat dit werk den man, die niet aan Engeland alleen,
maar aan de geheele Christenheid behoort, meer algemeen
moge bekend maken, doen hoogschatten, en velen tot zijne
navoiging opwekken!
Celebes, of Veldtogt der Nederlanders op het Eiland Celebes
,in de jaren 1824 en 1825. Onder aanvoering van Zijne
Excellentie den. Heere Luitenant-Generaal (destijds) Generaal-Majoor Baron a. a. VAN GEEN.
Aussi le sentiment qui dorninera ce livre
sera-t-il celui gui me l' a fait commencer, le &sir de detourner de la tete
du soldat cette malediction que le citoyen est souvent pret a lui Bonner, et
d' appeler sur Armde le pardon de la
.Nation. — ALFRED DE VIGNY.
Rapporten. Door J. C. VAN RIJNEVELD, Math.
Mag. Phil. Nat. Doctor, Bidder der Militaire Willemsorde 4de klasse, 2de Kapitein der Rijdende
Lid van (onderscheidene) wetenschappelijke Genootschappen. Met eene Kaart en twee Platen. Te Breda, bij
Broese en Comp. 1840. In gr. 8vo. 333 bl. f 2 -80.

T

een, na het herstel van Nederlands onafhankelijheid,
onze, gedurende den oorlog met de Engelschen, verlorene
Oostindische bezittingen, en onder deze die op het eiland
Celebes, weder van de Engelschen werden overgenomen,
deden zich reeds spoedig moeijelijkheden voor, dewijl de
meeste der inlandsche Vorsten, en onder deze vooral de Koningen van Boni, Soepa en Tanette, weigerden, de vroeger door ons bezetene landen en eigendommen, welke die
Vorsten, gedurende het tusschenbewind der Engelschen,
voor zich genomen hadden, terug to geven. Eene expeditie,
door onze krijgsmagt ondernomen, om de Koningen van Ta,
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en .!ioepa te straffen, viol ongelulikig uit , en men zag
zich tot den terugtogt genoodzaakt. In deze omstandigheden werd het opperbevel over eene nieuwe expeditie opgedragon aan den toenmaligen Generaal-lYlajoor V A 21 GEEN. De
lnisterrijke uitslag, waarmede deze veldtogt bekroond werd,
is to vermaard, dan dat niet ieder beminnaar van zijn vaderland met levendige belangstclling het nit officikle rapporten vervaardigde verhaal van deze expeditie zal lezen. De
rust werd op Celebes, gedeeltelijk door de kracht der NV:1—
penen, gedeeltelijk door het diplomatisch beleid, hersteld ;
de hoofdvijand was overwonnen, en zijne middelen, om den
oorlog te voeren, welligt voor den tijd eener halve eeuw
vernietigd; terwijI zijne voornaamste bondgenooten onderworpen waren. De bekwanie Schrijver heeft zijne landgenooten grootelijks aan zich verpligt, door hun de gelegenheid to schenkcn, om zoo vele schitterende wapenfeiten van
onze krijgslieden in de overzeesehe gewesten to leeren kennen. Wat vollediglicid in de gegevene berigten en den
stijI betreft, aarzelcn wij niet, aan den Schrijver hoogen lof
toe te kennen. Anders is het gelegen met den te ver gedreven esprit de corps, die den krijgsman telkens met eene
aanmatigende minachting doet nederzien op de achtingwaardigste burgerlijke standen. Veel is er, naar ons inzien, of
to Bingen op des Schrijvers bewering, que dans les grands

tiette

ev6zemens, comme dans les grandes revolutions, les soldats
sEut,s sont grands et magnanimes. Zijn er in der tijd door

's lands regering misslagen begaan, den , werden derzelver
gevolgen evcnzeer, ja zeker reeds vroeger door de burgerlijke standen des Yolks gevoeld, dan door den krijgsman.
Zijn er wider wire staatsmannen geweest, die het staande
lager een' invretenden hanker aan 'srjjks welvaart en bloei
genoemd hebben, zoo heeft niemand den zin van deze bewering Hoe moot men als staathuishoudkundige
oordeelen over eene krijgsmagt, te ta]rijk en to kostbaar
ingerigt, dan dat zij gevoed en onderhonden kan worden nit
de opbrengst van de ladingen, die binnen het zeegat geloodst worden, van den gedrnischmakenden effectenhandel,
Tan den ziedenden raffineerketel, van bet dof en eentoonigluidend draaijen des kofiljbranders; met welle zahen de
Schrijver, als to burgerlijk, to koopmanaebtig, den drank
steekt? De Hemel beware ons voor eene soldatenregering,
onder wicr geN\ old n de soldaten zelye," gclijk de Schrijver,
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i denkbeeld oppert, n zich op den voorgrond zouden stold rt
len, om het loon te vragen, dat zij zich waardig rekenen."
Dan zott, bet is waar, de eeuw van AUGUSTUS herleven,
waar gelijk VIEGILIUS dezelve bezingt:

Jnius haec tarn cotta novalia miles habehit,
Barbarus has segetes.
lletgeen wij den burger, die ondankbaar is tegen den krijgsman, zonden te gcmoet voeren, rigten wij thans tot den
Schrijver: herinner u de parabel van A GRIPPA IVENENIUS(*)!
iiius zal immers bij den Zeer Geleerden Magister en Doctor wel even zoo veel gezag hebben als ALFRED DE IT IGNY? - De Schrijver zal ons deze annmerkingen voorzeker
niet ten kwade duiden ; wij volgen slechts zijn eigen voorbeeld. .Immers, een ieder draagt in zijnen boezem eene
zekere overtuiging, die nick nu en dan lucht geeft, wanneer daartoe de gelegenheid gunstig is. Die overtuiging kan
zich kleederi in geleende vormen, om klem te geven en indruk te verwekken."
Wat taal en spelling betreft, trokken de volgende fouten
onze opmerkzaanaheid: bladz. 4. den of tier, den soldaat,
voor de; hl. 38. gelukkigen jagt, voor gelukkige ; bl. 83.
Nederlandsch onafhankelijkheid, veer Nederlands; M. 87.
de Commissaris, de Beer, voor den.
Door het aangemerkte willen wij niet gehouden worden,
de overigens zeer groote verdiensten van bet werk veer de
aardrijkskunde, de statistiek en de geschiedenis verduisterd
te hebben. Integendeel hopen wij, dat eene gunstige ontvangst bij ons lezend publiek tot een bewijs zal verstrekken,
dat Nederlands yolk niet zoo onverschillig is voor den roem
der verdedigers van deszelfs geboortegrond en bezittingen,
als de Schrijver beweert.
(*) Livius II. 32.
lets over oud Nijmegen, rddr de rerpanding aan Gelderland, benevens eene Chronologische List der Burggraven
en itichters. Te Nijmegen, bij C. A. Vieweg. 1840.
yr. Bro. f : 75.

Ofschoon wij van onderscheidene kundige Sehrijvers hoogst-
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belangrijke berigten en mededeelingen bezitten omtrent Nijtnegen, de oudste stad in ons Vaderland, zoo is echter iedere
poging, om lieht to ontsteken in de donkerheid, waarin
derzelver oorsprong, stichting, aanwas enz. nog verkeert,
loffelijk to noemen.
De Sehrijver van de voor ons liggende brochure behandelt
daarin de Gesehiedenis van Nijmegen TOM derzelver verpanding aan Gelderland, dat wil zeggen, voor dat zij onder het
bepaald bestuur van Geldersche Graven gekomen en aan de
magt der Romeinen en Karolingen ontrukt is, en wel tot
het jaar 1248.
Het werkje is gesplitst in vier Afdeelingen. In de twee
eerste handelt de Sehrijver over 1Vijmegen onder de Romeinen en Nijmegen onder de Karolingen en later, tot aan het
midden der derticnde eeuw. De eerste oorsprong van Nijmegen, to zoeken bij de oudste bewoners, de Galliers,
wij hier vermeld ; terwijl de Sehrijver haar tevens leert
kennen als de hoofdstad der Batavieren (oppidum Batavorum) en hoofdvcsting der Romeinen, ponder wier beheer
zij greet en bloeijend word, met een' burg, tempel, badhuis enz. werd voorzien en steeds aanzienlijk door handel en
nijverheid; bij het verval des Romeinschen Rijks tot op KAREL DEN GROOTEN zeer geteisterd en ball verwoest, ofsehoon
nog altijd in stand gebleven en reeds zeer vroeg van eene
Christelijke kerk voorzien. Sedert KAREL DEN Gil o o TE N tot
aan de dertiende eeuw gestadig aanwassend, ondanks de
herhaalde invallen der Noormannen en andere volken; van
eenige kloosters, deels binnen, deels buiten de stad, voorzien, de burg tot een keizerlijk paleis verheven en met
groote pracht opgebouwd, een rijkstol, cone munt gesticht,
muren en poorten gebouwd, behalve de oude parochiekerk ,
twee burgkapellen gesticht, het bestuur in handen des Keizers en zijner Graven, maar de inwoners volgens eigene
wetten beheerscht en door dit alles Nijmegen tot eene der
voornaamste en bloeijendste steden diens tijds verheven."
In de derde Afdeeling, over den oorsprong der stedelijke
regten van Nijmegen, vestigt de Sehrijver de aandacht op
de verschillende voorregten, van tijd tot tijd, door onderscheidene Vorsten, aan doze stad gesehonken. Vele gift- en
stedebrieven komen in de oude beschrijvingen en kronijken
dezer stad voor, dock vele zijn ons nog onbekend, en wij
niten, met den Sehrijver, daarom den wensch, dat zooda-
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nige oorkonden mogen worden opgespoord en aan het licht
gebragt, daar het dan eerst mogelijk zijn zal, eene voiledige geschiedenis van Nijmegen te bezitten.
De vierde Afdeeling, eindelijk, bevat eene chronologische
opgave der Burggraven en Richteren van Nijmegen. Deze
opgave vangt aan met het jaar 1145 en eindigt met 1787.
Voor den beminnaar en beoefenaar der vaderlandsche oudheidkunde is dit werkje eene niet onbelangrijke bijdrage.
De bronnen, waarnit de Schrijver geput heeft, staan onder
den tekst aangewezen, en zullen voorzeker den zoodanigen
welkom zijn.
Over de rerhouding van de Godsdieust en de Wetenschap
tot het Ondericijs. Denkbeelden van GRASER, VAN REUSTIE, COUSIN en VAN ROMMEL, medegedeeld en vergeleken,
door P. ROFSTEDE DE GROOT, Hoogleeraar to Groningen.
Te Groningen, bij J. Oomkens. 1841. In gr. 8vo. 104
bl. f I - :

R eeensent zegt den ffooggeleerden Schrijver dank voor dit
stukje, ,gevolgd en vermeerderd naar het vroeger over dit
onderwerp geplaatste in het Godgeleerde Tijdschrift, Waarheid in Liefde, 1841. II. Velen toch lezen dat Tijdschrift
welligt niet, en intusschen is de zaak van het onderwijs zoo
hoogst- en algemeen belangrijk.
Teregt merkt de Schrijver op, dat men hier geen verslag
van een of meer werken, maar van denkbeelden, over een
bepaald onderwerp, door versehillende meer of min beroemde mannen gekoesterd, zal aantreffen; en hij deelt dan ook
die denkbeelden, hetzij verkort of wel bij uittreksel, en
alsdan meestal woordelijk, mede.
Het is eerie belangrijke dienstbetooning, de moeijelijke
taalc op zich te nemen, om de denkbeelden van anderen,
over een gewigtig onderwerp, zamen te vatten en tot een
geheel te brengen. Verdienstelijk is het, om datgene, hetscelk in de onderscheidene denkbeelden van vier Schrijvers
good en scaar sckijnt, to zamen te voegen, ea daarnevens
eigene opmerkingen te pares. De Schrijver heeft zich dezen
arbeid getroost, maar ons ook daardoor een geheel en grondig overzigt geleverd.
Bet verwonderde en bedroefde Recensent tevena, in de
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Voorrede, te lezen: .Ik weet wel, dat ik, door dit sink en
ook, door delve afzonderlijke uitgave, smaad en laster kat&
uitlokken van menschen, Welke, in, pleats van redeneringen
en daadzaken to ontzenuwert, liever op personen aanvallen,
en hen, door allerlei beschuldigingen zoeken to griever& en te
verpletteren, enz. Hoe ! vroeg hij zichzelven — is het
dan, bij den strijd voor het behoud der bestaande verordeningen op het Onderwijs, reeds zoo verre gekomen, dat
men, geene denkbeelden meer wetende te bestrijden, eene
armhartige toevlugt zoekt in het aanvallen van personen?
Maar hij stelde zich gerust omtrent de hookizaak, na de
lektuur van dit gesehrift.
Recensent kan van de menigvuldige uittreksels en verkortingen van uitvoerige passages geen nader uittreksel of
verslag geven; maar hij wil er toch iets van zeggen: vo/gens de denkbeelden van den tegenwoordigen Bisschop van
Luik, den voormaligen onderwijzer in een R. C. Seminarium te Velzen, is het onderwijs, op zijn best, de leiband,
waaraan men het kind werktuigelijk loopen leert, of liever
en meer naanwleurig, het in de wieg leggen van een kind,
naar de willekeur van baker of minnemoer !
Bij COUSIN zien wij den knaap of jongeling aanwezig,
die, door middel vau het onderwijs, tot het goede en
bruikbare gevormd wordt.
Bij den Protestantschen VAN
en den verstandigen
Katholijk
smt zien wij den volwassen mensch door zelfstandigheid voor zijne bestemming rijpen ; en wij behoeven
wel niet angstvallig te onderzoeken of te vragen, wie het
aan het beste einde /leek.
Prof. DE GROOT stelt, bl. 85, do vraag voor: D waarom
Dde Heer VAN ROMMEL en zoo velen, die het woord vrij.beid steeds in den mond bobber!, tech volstrekt eene schei.ding van scholen voor de Kerkgenootschappen verlangen?"
en ontwijkt daarop het antwoord. Bat antwoord is echter
gemakkelijk in twee woorden te geven : het is om het divide
et inlpera to doen. Rome wil eindigen met heerschen en
begint met to verdeelen. Ziedaar het beginsel van het tegenwoordig ftschreeuw om vrijheid van onderwijs!
GRASER, TAN IIEUSDE en COUSIN, waarvan de eerste ens
onderwijs niet, de laatste zeer onvolkomen kende, zijn en
blijven toch altijd consequent of met zichzelven gelijk. VAN
son It EL , de onhandige verdediger van het R. C. kerkgezag
nEUSDE
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in de zaak van het onderwijs, geeft en neemt, al naar dat
het hem in zijne kraam te pas komt. Hier staat de Geschiedenis van JEZUS en van het Christendom bij hem aan
het hoofd, elders kerkelijk en Pauselijk gezag, dogmatiek
en kerkleer op den voorgrond. Wat de man eigonlijk wil,
weten wij niet, en besluiten ' er uit, dat wij best doen met
zijne beginselen niet onvoorwaardelijk te vertrouwen.
Wil men een echt Jezuit zijn, dan moet men de begaafdheld bezitten, om de loges zoo kunstig te bemantelen, dat
men hoar, op het eerste voorkomen, voor de waarheid zou
aanzien; maar in dit kunstje, of hoe men het anders heeten
wil, is de Meer VAN ROMMEL nog weinig ervaren; de man
laat zich door zijne driften beheerschen en wederspreekt
doorgaans zichzelven; maar hieruit volgt, gelijk uit het onderhavige stukje overvloedig blijkt, dat 's mans ochtend- en
avondredenen niet overeenstemmen. Bij den Katholijken
GRASER en den Protestantschen VAN REUSDE is alles consequent; terwijl de vlugtig rondziende COUSIN, moge hij miszien en dwalen, zichzelven niet ongelijk wordt.
Recensent heeft onze wettelijke bepalingen omtrent het
onderwijs, evenmin a1s eenig ander menschenwerk, nimmer
voor volmaakt gehouden, en even zoo is het oordeel van
Prof. DE GROOT hierover ; maar het is iets anders, het bestaande gebonw te verbeteren, — iets anders, ,hetzelve to
vernietigen. De Reer VAN ROMMEL wil het laatste; maar de
gronden, die de man er voor opgeeft, zijn zeer zwak gefundeerd en missen de noodige waarborgen.
Recensent verwerpt de grondslagen, door den B. C. Bisschop opgegeven, vermits de man het met zichzelven niet
eens is, en hier aanprijst, vat hij elders verwerpt.
wanneer hij dan ziet, dat die medestanders van den bedoelden Kerkvoogd, in plaats van de bedenkingen, denkbeelden
en gronden van andersdenkenden to toetsen en case quo to
wederleggen, tot persoonlijke aanvallen de toevlugt nemen,
dan begint bij, naar de les van den zachtmoedigen JOANNES, de geesten te beproeven on te onderzoeken, of zij
uit God zijn.
Bij den hevigen strijd over hegrippen, denkbeelden en
waste beginselen, is er, bij de versehillende partijen, wet
aan geene reconciliaiie to denken; want hoe zou het licht
met de duisternis en dwang met zelfstandige werkzaamheid
zich kunnen vereenigen? Dat behoeft ook niet. Men zorge
BOEKBESCII.
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alleen maar, dat men, in eenen staat van sehijubare rust,
of onder krijg en wapenstilstand, zich geen juk op de
schouders laat werpen , en het 2rezen der vrijheid boven
den schijn verkiest! Zoo doende zullen wij leerlingen worden in de school, waarvan DE GR o or gewag maakt, waarover COUSIN en VAN ROMMEL niet spreken, GRASER en NAN
REUSDE niet genoeg uitweiden — de laatste school, het
leven. .Daarin," zegt DE GROOT zoo waar als eenvoudig,
.wordt alles toegepast, op nieuw ontwikkeld, veranderd en
v volmaakt, met bet doel, om ons tot hemelsche menschen
.te maken. Het huwelijk met al zijn genot en al zijne zor,,gen is er een voornaam middel toe; want, onze kinderen
.opvoedende, voeden wij ons zelve op, en ontvangen wij
.clus nog eene tweede opvoeding.. Voorts werken aan ons
onze vrienden, wijsgeeren , dichters, kunstenaars, de lands* overheden , ja alle menschen, onze dienstboden Diet nit" gesloten; ook alle gebeurtenissen des levens, alle lotge.vallen van woonplaats en vaderland en menschheid werken
',tot die opleiding mode; — alles onder het bestuur van den
.besten Opvoeder, den Vader in den Hemel, die ons door
.alles wil vormen naar zijn beeld, naar JETUS GIIRISTU s.
Zoo is ons geheele , leven eene doorgaande opleiding tot
',steeds meerdere zelfstandigheid en meerdere gelijkvormigheid aan God."
Recensent cindigt dit beknopt verslag met de vermaning
van eenen Apostel des Heeren .Zijt nuchteren en waakt;
want de wederpartij gnat om, zoekende wien hij zou megen verslinden !" en beveelt het boeksken ter lezing en
bchartiging vooral aan, bij een ieder, die belang stelt in
ooze, voor ons Vaderland doeltreffende en in meni,gerlei
opzigt voortreffelijke, wetgeving op het lager Onderwijs.
De Procureur. Oorspronkelijke Roman, door A. R. SLOOS.
11 Deelen. Te Amsterdam, bij J. C. van Kesteren. 1840.
In gr. 8vo. 428 hl. f 4- :

W

anneer zonder blinde vooringenomenheid, den toestand der Romantische Letterkunde bij ons vergelijken met
dien bij onze naburen, dan hebben wij juist geene reden tot
het steken der eigene loftrompet. Of het razende vertalen
de vaderlandsehe pen wel eens to vast aan den inktkoker
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gekluisterd hebbe, dan of er andere redeuen voor bestaan,
genoeg, het is zoo. WTIj hebben niet veel goeds tegen buitenlanders over te stellen, wanneer van eenen goed geschrcven' Roman sprake is, Het is waar, een Pleegzoon,
cone Roos van, Rekama en, dim wij het eerst hadden moeten nocmcn, eon Sckaapherder bezitten uitstekende verdiensten, kunncn zelfs naast het beste in dit vak genoemd
worden; maar wij hebben toch ook eene menigte van sehrijvertjes, die schijnen te meenen, dat er al heel weinig toe
behoort, om een .00rspronkelijk Romantisch Tafereel" op
het touw te zetten. Een belangrijke grljsaard, met zilveren
lokken en een vergenoegd hart, vol onderwerping aan de
hand der Voorzienigheid, die hem zwaar beproefde; een
beeldschoon en engelachtig deugdzaam meisje, die eigenlijk
eene andere is, dan waarvoor zij algemeen en ook door
haarzelve gehouden wordt; een wildzang van een' jongeling, die op het beeldschoone meisje verlieft, en na eenige
roekelooze stappen nog vrij goed teregt komt; een gierige
oom, die Been' cent van zijneschatten voor neefje of niehtje
over heeft; eene oude, leelijke kaartlegster, die ook al
wie weet welke Iotgevallen gehad heeft, en dergelijke toestel ; dit is spoedig gevonden. Nu valt men met de deur
in het huis, midden in een gesprek b. v., of begint: nllet
was een stormachtige Noveml,eravond; kletterend sloeg de
regen tegen de glazen," enz. enz. Dan wordt nu de een,
dan de ander der helden en heldinnen ten tooneele gevoerd; de situation wordeR, ja, min of meer ingewikkeld;
maar eenige geheime papieren en een pogingje tot verleiding of ontvoering van het beeldschoone meisje, en — klaar
is Kees! De jongelieden krijgen elkander; eene goede erfenis verschaft hun een ruim bestaan, en — de Roman is
uit. Zijn nu die Romannetjes niet bij de vlect ter verrijking onzer Letterkunde (!) aan het publiek aangeboden door
schrijvertjes, wier moeite dubbel vergolden was, wanneer
men hunne pennevruehten eens in een ledig, uurtje doorbladerde 2 — op lezen, aanspraak te maken, schijnt watpretentietts. En nu hier en daar eene zedekundige aanmerking
er tussehen gestrooid; op het einde niet vergeten, de verdere lotge-vallen aan te stappen van alle de ten tooneele
gevoerde personen, zonder iemand over te slaan, wij
bidden u, Landgenooten ! wat doen wij tech met zulke oorspronke/ijke (dat zegt in dezen zin niets meer, dan: niet
II h 2
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vertaalde) nesterijen? Welk verstandelijk of zedelijk doel
beoogt men er mode? Is er iets gegronds in eene verineende aanspraak op bevordering der schoone Letterkunde?
Niet, dat al dit fabrijkwerk zoo heel slecht is. Ook dat
niet : grove gebreken vindt men er doorgaans olik al niet in.
Ilet groote gebrek is, dat men er eigenlijk niets in vindt.
Onbeduidendheid is meestal de grofste font. En Rec. voor
zich ontvangt Bever eon' Roman met allerlei gebreken, mits
bier en daar toch met geest en leven zich verheffende boven
dat alledaagsche gewawel, dan eenen, waarop — maar ook
waarvan, — niets te zeggen is.
De schrijvertjes, over wie wij bij doze gelegenheid het
onze eens wilden zeggen, erkennen zelve, dat zij tegen het
meer dan alledaagsche niet opgewassen zijn. Want tien tegen een ; niet zoodra komt de gelegenheid, om nu eens
met cone refit fiksche schilderij op de koord te komen, of
men vindt, n dat zulk cen tooneel beter gevoeld dan beschrey en kan worden," en maakt er zich met die tirade van af.
Dat kan somtijds eene goede working doen. Wanneer SPI ',IDLER (in den Jood) klaagt, dat de Schrijver moedeloos zijne
pen zou wegwerpen, wanneer hij zich moest wagen aan de
beschrijving van MARG AR ETI1A ' S aandoertingen bij het wederzien van Karen doodgedachten zoon, dan is die trek aesthetisch fraai; maar indien de Schrijver van den Schaapherder van het sterven van P ERROL gezegd hadde: *Men
kan zich de ijselijkheden van bet sterven diens afschuwelijken verworpelings beter denken, dan wij ons in staat gevoelen het te beschrijveu," dan zou hij cone bespottelijke
figuur hebben gemaakt. — En nu nog eens de gesprekken?
Ach kernel, hoc onbeduidend meestal en flaauw! En took
zoo worden vellen volgeschreven en boeken gedrukt. Dat
lieve leventje gaat, ten nadee/e van waarachtigc Letterkunde, zoetsappig voort. Waarom zou het dat ook niet
De uitgever, (wij spreken bier in het algemeen) rekenende
op het overhouden van vrij wat exemplaren, stelt den prijs
zoo hoog, als het welstaanshalve maar eenigzins kan lijden.
Magtig hooge sommen aan honorarium zullen er ook al niet
afgaan. En als nu maar een aantal Leesgezelsehappen de
barmhartigheid hebben, om, ter liefde van het oorspronkelijke," en afgaande op het nette titelvignet, zich het boek
aan to schaffen, en cell tamelijk tal afdrukken aan den man
kan geholpcn worclen, dan is do Hoer uitgcver al spoedig
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baiten kleerselteuren" ; en wat raakt heir de bloei der
Letterkunde?
Lezers! gaat het zoo, of Met? Waarlijk, een' goeden
Roman te sehrijven, is zulk eerie kleinigheid niet! Men
moot niet a/leen eene goede dosis menschen- en wereldkennis medebrengen; maar smaak, gevoel, verbeelding behooren er bij, met en benevens uitgebreide belezenheid op
het gebied van eigene en vreemde Letterkunde in het yak.
En die deze bekwaamheid niet bezit, waarom zou hij sehrijyen ? Wanneer iemand b. v. eene zeer nuttige uitvinding
gedaau heeft, danken wij hem voor de openbare mededeeling, al is de man tot niets minder dan tot Schrijver in de
wieg gelegd; want — wij hadden belang bij zijn sehriiven.
Maar een' onbeduidenden Roman, well: belang hebben wij
daarbij? Het is er mede: goed, of anders Bever niet!
.Die oude grompot van de Letteroefeningen!" Neen,
Mijnheer st. o es! Dit is geene personaliteit, want Ree.kent
u volstrekt niet, en zou niets van het bovenstaande geschreven hebben, indien uw Procureur de eenige soi-disant
Roman was, die eigenlijk niets om het lijf heeft; maar daar
zijn er in grooten getale, en sehier dagelijks komen er niet
dan te vele bij. Daarom achtte Rec. het in het belang van
de eer en den gang der vaderlandsche Letterkunde niet
geheel onbelangrijk, het zijne Bens te zeggen van eeno
sehrijverij, die tot niets dient.
En nu het oordeel over den Procureur. Wij zullen ons
nu eons niet bij kleinigheden ophouden, maar liever vragen : wat bedoelde de Schrijver met zijn work? Want eenig
bepaald doel zal hij toch wel gehad hebben. De Procureur
beet de Roman. VAN n U YN is dus de hoofdpersoon. Een
doortrapt bedrieger, die alles aan onverzadelijken gouddorst
opoffert; die, waar hij de hulp van den Jood A nnAtt AN
noodig heeft, altijd loos genoeg is om zich to dekken, en
dezen voor de zaak to laten opdraaijen ; die zich eindelijk in
zijne eigene strikken verwart, en zichzelven ten slotte door
vergif om het leven brengt. Is nu het oogmerk, de rampzaligheid van dien hartstogt to schilderen? Dan is het onderwerp al zeer afgezaagd; dan lerliest het raadselachtige,
dat de afkomst van Lourz A bedekt, al zijn belang. En dit
is toch de spii, waarop zich de gesehiedenis beweegt. Moot
in VAN n o YIV iemand geschilderd worden, die voor a/ler/et
misdaden veil is? Slinksche en beclriegelijke wegen,
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eene erfenis aan zich te trekken (de Burgemeester); verleiding (de dochter van VAN DER stuis); diefstal (LAMP);
overspel (Baronesse DRAKENSTEIN); zoogenoemd zielverkoopen (FREDERIK); vergiftiging (ABRAHAM); zelfmoord, enz.?
Dan zeggen wij met sc H ILLER : Das bloss abscheuliche hat
nichts unterrichtendes fur den Leser. Maar welligt, om
cone zeer ingewikkelde geschiedenis te geven, die op het
einde, zonder tastbare onwaarschijnlijkheden, goed teregt
komt, en de opgewekte belangstelling bevredigt? Evenmin , want de aandacht wordt zoo hoog niet gespannen ; de
uitkomst is, ja, anders, dan men die, op grond van des
Procureurs angstige bezorgdheid, om de betwiste papierera
in handen te krijgen, verwaehten moest ; maar anders kan
de afloop vrij gemakkelijk voorzien worden. Een Roman de
caractére dan P Het zij zoo; maar behalve den Procureur,
die nitmunt in allerlei ondeugden; den Jood, die mede een
doortrapte fielt is; L AMP, een' onnoozelen worm, en FREraux , is eigenlijk geen karakter uitgewerkt, en, voor zoo
verre zij het nog zijn, leveren zij niets bijzonders op. Onwaarsehijnlijkheden loopen er nog wel eens onder. Hoe edel
de liotaris VAN DER SLIIIS ook dacht, het zal toch vOOr eene
eeuw in ons vaderland, bij de strengere zeden van dien tijd,
wel zonder voorbeeld zijn, dat een vermogend en aanzienlijk
man het onechte kind cener verleide dochter openlijk erkende en bij zich aan huis narn, zoodra hare afkomst hem was
bekend geworden. En of de Schoolmeester van Castricum,
W:ft honderd jaren, zoo bekend was met x ORA TIP s, (D. I.
bladz. 35) zou Rec. zeer betwijfelen. Zulke hoogdravende
woorden, als dezen braven man, D. I. bladz. 61, worden
in den mond gelegd, strijden ook te veel tegen de karakterkundige waarheid. En dat de volwassene L HUI z A even vrij
en even vertrouwe]ijk jegens FREDERIK blijft, als toen beide
kinderen waren, dit laat zich ook vertellen. Schildering
dan van de zeden en gewoonten in den vooronderstelden tijd
der gebeurtenis? Behalve het zoo even aangehaalde, moeten wij hieromtrent aanmerken, deels dat de Schrijver gedurig mistast in den vorm van het regterlijke van dien tijd,
clods, dat onderscheidene voorwerpen en bijzonderheden ons
te modern voorkomen. En al ontbrak en niets aan het
kostuum, dan zouden wij nog de keuze van het begin der
lade eeuw in ens vaderland uit een romantisch oogpunt
gecnszins kunnen toejnichen, tenzij de Schrijver op het ge-
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hied der Gesehiedenis ware getreden en in den actiehandel
b. v. zijne stof hadde gezocht.
Ree. gelooft genoeg van deze twee Deelen gezegd te hebben; meer welligt, dan den Schrijver lief is. Maar de bovenstaando beoordeeling krenke hem niet. Zij is niet gerigt
tegen zijnen, den steller geheel onbekenden persoon. En
hij bedenke, dat men een zeer achtingwaardig mensch kan
zijn, zonder als Romansehrijver to kunnen schitteren. 's Mans
armoede in vinding, om er dit nog van te zeggen, wordt
ook door het gedurige stoppen van pijpen, en door het onophoudelijke g-ebruik, dat de Proeureur van zijne portefeuille maakt, verraden.
Ik heb steeds een vooroordeel gehad tegen diklijvige(!P)
',Romans en Verhalen, omdat niet zelden, bij het lezen derv zelven, mij de slaap overviel, en voor al het goud der
Dwereld zag ik niet gaarne een' mijner lezers, bij het doorbladeren van mijn verhaal, knikkebollen." (D. I. bladz. 32.)
Dan zult gij anders moeten uitkomen, Mijnheer stuns!
De Schipbreuk, van een _Koopman, of de Lotgevallen van
Ardent Troughton, door Kapitein RRYAT. Uit het Engelsch. II Deelen. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes,
Pz. 1839. In gr. 8vo. 566 bl. f 5- 80.

T

oen Ree. vroegcr Rattlin de Zeeman aankondigde, waarschuwde hij reeds tegen de valsehe opgave, alsof MARRYAT
schrijver was van dien roman, en herinnerde daarbij, dat
Ardent Troughton, even als Rattlin, geschreven was door
R °WARD. Wat den Vertaler heat kunnen doen besluiten,
om, ondanks de openlijke bekendheid van HOWARD als den
schrijver, nogtans den naam van MARRYAT op den titel to
zetten, die nooit voor den Anteur van dit bock is doorgegaan, begrijpt Ree. niet. Het is eene moedwillige misleiding van het publiek. Ree. heeft het oorspronkelijle niet
bij de hand; maar hij meent zich to herinneren, dat daarin
de naam van MAR R YA T op cone wijze voorkornt, die alien
twijfel moest doen ophouden, of deze de schrijver kon zijn.
Bij hetgene in de vertaling staat op bl. 68 van het eerste
deel, als de schrijver naar do gaaf van BYRON of WALTER
SCOTT wenscht, meent lice. dat joist het talent van MARRYAT in het oorspronkelijke wordt begeerd. Of bedriegt
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Rec. zieli? Ilij gelooft het niet. En waarom het boek Diet
aan deszelfs maker toegekend? leder heeft zijne eigene
verdienste, en de verdiensten van dezen roman zijn niet die
van MARA TAT ' S werken. 't Is onbegrijpelijk , hoe men daaraan twijfelen kan. Overigens heeft het bock zijne goede
zijden; het boezemt wel belangstelling in; versehillende
situation zijn krachtig beschreven. Maar het heeft, even
als de Rattlin, eene zwaarmoedigheid in toon en stijl, die
Rec. minder behaagt ; en het komt hem voor, dat het volstrekt niet op eene lijn kan geplaatst worden met de goede
romans van NA RR YAT. Pieter Simpel, Jacob Eerlijk, Newton Forster, Easy leveren oneindig aangenamer lectuur op,
dan de romans van no w A RD, die de losheid en gemakkelijkheid mist, welke Is ARRTAT zoo zeer kenmerkt. Daardoor zal ook de Schipbreuk niet dien opgang maken, welke
aan de zoo even genoemde boeken is te beurt gevallen.
De vertaling komt Rec. goed voor; schoon hij het niet
waagt, om over de scheepstermen stellig te oordeelen.
Prisma. Verzameling van oorspronkelijke en uitheemsche
geschiedkundige Romans, Verhalen en andere roortbrengscion der frame Letteren. Deel Te Gorinchem,
bij A. van der Mast. In 12mo. 546 bl. f 3 - 60.

B ee., Wien het gewone groot octavo formaat voor Romans,
verhalen en dergelijke boeken de petite lecture, maar niet
kan bevallen, moet zijne goedkeuring te kennen geven over
de onderneming van den Gorinchemsehen Boekhandelaar v AN
DER 111A ST, om in den smaak van het Fransehe formaat voor
dergelijke werkjes, en dien ten gevolge ook goedkooper,
het Roman lezend publiek te gerijven. Minder gelukkig achten wij het denkbeeld van eene verzameling onder eenen
algemeenen of hoofdtitel, waarvan wij noch het doel, noch
het inzigt des uitgevers op voordeel, doorzien kunnen. De
netheid der uitvoering verdient alle aanmoediging. Of deze
onderneming al dan niet zij volgehouden of gestaakt, is aan
Rec. onbekend; meerdere, dan de drie eerste Deeltjes, ontving hij tot hiertoe Diet, en dat hij ze niet vroeger aankondigde, is buiten zijne schuld, daar hij wel reeds vroeger
bet IIde en IIIde Deeltje, maar eerst onlangs het reeds in
1839 uitgegevene Iste ontving.
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De eerste proeve dozer uitgave is in deze Deeltjes de Roman: De Edelman ran den ouden stempel, van den, ook
bij ons door verscheidene overgezette, meest historische Romans bekenden G. P. 11. JAMES. Het is eene Engelsche fatniliegeschiedenis, die men wel niet met eigenlijke verveling leest, maar waarin toch ook geen bijzonder spannen
van de aandacht, geene de nieuwsgierigheid opwekkende
tooneelen, geene uitstekende sierlijkheid van stijI de echt
Engelsche langdradigheid doen vergeten. De karakters zijn
anders goed geteekend en volgehouden. Sir Andrew Stalbrooke, de Edelman van den ouden stempel, is vooral uitmuntend nitgewerkt. Welligt is de oude Forrest wat overdreven; zoo als hij voorkomt, is hij een halve duivel, die
de behandeling van zijnen gastheer op Stalbrooke-Castle niet
alleen niet verdiende, maar die ook engel in eenen Roman
daar zoo lang geduld konde worden.
Het spijt ons, van den aanvang dezer nieuwe onderneming
de beste getuigenissen niet to kunnen geven ten aanzien van
taal en spelling. .Waar de geest van mijnen vader uwen
beschuldigenden engel zal kunnen zijn," D. I. bl. I18; onkunde van het onderscheid tusschen kennen en kunnen,
ald. bl. 157 en elders op vele plaatsen .voor eenen hoogeren regtbank," D. II. bl. 89; .dat verzeker ik hem," veer
u, ald. bl. 3; ,peinigen," D. III. bl. 115; D ofschoon de
kamer aan de andere zeide van het gebouw was," ald. bl.
95: dit zijn enkele van de vele onachtzaamheden, die wij
aanteekenden, en waarop wij den uitgever opmerkzaam
maker.
Het formaat, als gezegd, bevalt ens refit goed.

De berouwhebbende Boeleerster can hour Zuigeling. Een
Gedicht. Door G ER II D. THOMS. M 0 II RMA N. Tweede Druk.
Te Amsterdam, hij Wed. C. Kok, gob. van Kohn. 1841.
In gr. 8ro. VI en 15 bl. f : - 20.
De Jonker en zijn. beide Liefjcns. Romance. Door denzelfden. Te Amsterdam, bij J. G. Kemper. 1841. In yr.
8vo. 34 bl. f : - 50.
Een Buwelijk zoo als er sneer zijn. Hekeldicht. Door den-
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zelfden. Te Amsterdam, bij J. G. Kemper. 1341. In gr.
8vo. 8 b1. f : - 15.
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n het slijk om te wroeten, in de hoop van paarlen to zullen vinden, is groote dwaasheid; eene dwaasheid, waaraan
de Muze van den Beer M o n R 3t AN zich schuldig schijnt te
waken: want wansmakelijker onderwerpen, dan zij ter behandeling kiest, laten zich weinige denken. Het eerste vers
wordt eene berouwhebbende hoer in den ergsten zin des
woords in den mond gelegd. De liefjes uit de daarop volgende Romance moeten beide in de kraam. Het derde stuk
hekelt een huwelijk tusschen een' jongman van vijfentwintig
en eene vronw van achtenvijitig jaar, en munt waarlijk ook
niet uit door lieschheid. In het eerste stuk zijn overigens
enkele goode brokken, maar de Romance is ellendig. Het
hekeldicht vrij laf. NFrij raden den leer MOERMAN niet,
om eon' bundel op te dissehen, wanneer hij niets beters en
smakeliikers heeft aan te bieden.
Oscar en Julie. Een verhaal nit den nieutvsten tijd. 1Vaar
het Hoogduitscl, van HERMAN WALDO W, door IV. v. B. B.
Te Kampen, blj K. van Hoist. 1339. In 8vo. 210 hl.
f 1 - 50.
Wanneer op den titel van dit bock niet stond, dat het
een verhaal is nit den nieuwsten tijd, dan zoo men dat uit
toon en inhoud in het geheel niet vermoeden. Deze behooren tot een veel vroeger tijdvak der romanliteratuur, toen
eene roman van A tot Z niets anders was, dan 'outer liefde
en verliefdheid. Zoo is het ook met dit bock. Het is in
brieven geschreven, en bijna al de personen, die de pen opnemen, zijn tot over de ooren verliefd, en vullen ettelijke
bladzijden met verliefde uitroepingen en klagten; want ongelukkig is in de meeste gevallen de liefde niet wederkeerig, of, waar zij dat wel is, meenen de gelieven, dat zij
broeder' en vaster zijn, en dat hunne liefde dos hoogstmisdadig is. Gelukkig echter deelt de eenigzins gcoefende romanlezer van bl. 4 of in die meening niet, en voorziet zeer
duidelijk, dat de zaken op bet einde best zullen in orde
komen. De afgesletene intrigue van een ondergesehoven
kind is van den beginne aan zoo gemakkelijk to doorzien,
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dat men met volkomene gerustheid al het jamrneren aanhoort , dat weinig medelijden opwekt, omdat men bet als
geheel overtollig kent. De stem des bloeds speelt in dit
hock eene groote rot ; jammer voor het mooije systeem, dat
zij bij eene der heldinnen ongelukkig rvijgt , bij wie een
to teeder gevoel voor den onbekenden broeder ontstaat.
Voegt men bij dat alles nu nog een' krachtigen, sterken
man (bl. 50), die van liefde sterft, dan zal men begrijpen,
dat het in dit bock niet aan het hoofdingredient van elken
roman ontbreek t, en dat men er tot walgens toe van verliefdheid in hoort. Moet dan ieder vod vertaald worden?
Twee Buren, Blijspel in den. bedrijf. Te Middelburg, bij
A. C. lloupt. 1840. In kl. 8vo. 59 M. f : - 40.
Bijzonder veel heeft dit stukje niet te beduiden. Ilet•is
een blijspelletje met rang, hetwelk, zoo het goed worth nitgevoerd, als naklucht wel zal bevallen. De verkleeding van
Palo, waar hij als een trapper uit Brussel rich voordoet, en
ook als zoodanig zich met een aantal Fransehe pligtplegingen
tot de familie zijner beminde wendt, terwijl het naderhand
blijkt, dat die vermeende Brusselaar niemand anders dan de
minnaar van Caine, de jaar en dag ten huize van haren
vader Griffonet goed en gunstig bekende Frans Bulo nit de
buurt is; doze soort van vermomming behoort onder de gewone hulpmiddelen der tooneeldichters. Als vinding heeft
zij dus weinig verdienste ; maar er is toch zeer wel partij van
getrol,ken. Bier en daar komen er, ook in de overigens
weinig beteekenende en gansch niet onberispelijk geversificeerde liedjes, aardige zetten voor. Als de zich niet genoemd hebbende Sehrijver zich op het Blijspel toe wil
gen, zal hij wel doen, met onder de ouderen motitut en
onder de hedendaagschen 'SCRIBE vlijtig te bestuderen, en
zich verder in de Nederlandsche taal en versificatie te oefenen.
M. A . DE RUITER. Een Lecsboek voor de Scholen ; in dertig
Lessen. Door a. ALTMATiN, Onderwijzer aan de Departements-School to Rotterdam. Te Amsterdam, bij ten Brink
en de Vries. 1839. In kl. Boo. 60 hi. f : - 25.
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eeds vroeger hadden wij dit Schoolboekje moeten aankondigen. Beter echter laat dan nooit. Waar het nog niet
bekend mogt zijn, behoort het bekend te worden. Onderwerp en wijze van behandeling maken het dit overwaardig.
In dertig korte lessen, aan het slot van elke waarvan daaruit afgeleide Leeringen voorkamen, heeft de Opsteller getracht, den kinderen n nICHIEL A DRIAA NSZ. DE Rut TER te
leeren kennen, als kundig in zeezaken, vol van beleid bij
elke gewigtige onderneming, dapper en onverschrokken,
wanneer gevaren hem omringden, eerlijk en trouw in zijne
handelingen, en, wat vooral dient opgemerkt to worden,
als een man, vervuld met liefde en eerbied voor God, aan
Wien hij altijd het welslagen zijner ondernemingen toeschreef." — Deze korte karakterschets wordt in het Besluit nog nader uitgebreid. Zeer gelukkig is de poging ges/aagd; reeds de lezing van het boeksken meet de kinderlijke aandacht boeijen, en de uitbreidingen, door oordeelkundige Onderwijzers daaraan gegeven, kunnen deze handleiding nog belangrijker maken. De verpligting, welke de
Opsteller zichzelven had opgelegd, om achter elk Hoofdstukje leeringen te voegen, heeft het natuurlijk gevolg gehad, dat die leeringen wel eons op hetzelfde nederkomen;
maar dit beneemt aan de waarde van het werkje niets; ze
vloeijen doorgaans geleidelijk uit het verhaalde voort.
Ref. kan niet eindigen, alvorens hij, naar de gelegenheid
des tijds, hier nog een ernstig woord heeft bijgevoegd. Dit
betreft echter niet meer den Heer ALTMANN en zijn verdienstelijk Schoolboekje, maar DE R U YTER en onze Natie. Wanneer deze aankondiging, het licht ziet, zal het feest der inwijding van het Standbeeld des roemruehtigen, door Nederlander en vreemdeling, door aanhangers van alle staatspartijen, door vriend en vijand geêerbiedigden Helds vermoedelijk reeds zijn afgeloopen. In 's Mans geboortestad zal dan
een waardig gedenkstuk voor hem zijn opgerezen. Hebben
wij genoeg gedaan, door hem ook dit teeken van hullo toe
te brengen? Neon! Het standbeeld sta daar niet maar als
eerbovijs , het sta er ook en vooral als voorbeeld. Elk zeevarende, elk 1Vederlander, die het aanblikt, schame zich,
de Landgenoot van hent geweest te zijn, wanneer hij niet
tracht den Edelen na te volgen, in mned en onverschrokkenheid, in eerlijkheid en trouw niet slechts, maar tevens
in onderwerping aan, in eerbied voor het Opperwezen; en
elk, die het zich tot gewoonte gemaakt heeft, den naam
van dat Opperwezen roekeloos op de lippen to nemen, ja
soms meent, dat znlks, en zooveel meer van soortgelijken
aard, onvermijdelijk is om onderhoorigen in bedwang to
houden, dente het blozend in: DE RUYTER gebood over duizenden, heerschte op de Zeeen, en misbruikte dien heiligen
naam nooit; nit zijn rein hart steeg nooit vloek of verwensching op.

BOEKBESCHOUWING.
Disquisitio Ethico - Theologica de Legislationis Mosafeae
indole morali , quam ..... pro gradu Doctoratus .....
publico ac solemni examini submittit R. A. SOETBROOD
PICCARDT, Lugduno-Batavus, S. S. Min. Cand. Traj.
ad Rhen. apud C. Bielevelt. 1841. Form. Oct. maj.
XII, 198 et VI pagg. f 2 - 20.

H

et onderwerp , dat de Heer SOETBROOD PICCARDT
zich ter behandeling gekozen heeft , de zedelijke aard der
Itlozalsche Wetgeving, is wel niet nieuw , daar in de Werken van IVIICHA.eLIS, HESS, IHUNTIliGHE en anderen ,
die hier meermalen worden aangehaald , hiertoe dienende
aanmerkingen in overvloed gevonden worden ; maar nogtans is het belangrijk genoeg, om daarvan Bens een opzettelijk overzigt te geven, en alzoo dit gcwigtigc gedeelte der
voor-Evangelische Openbaring naar deszelfs waarde voor
te stellen; en loffelijk is de poging , door den jeugdigen
Schrijver, die alzoo zijnen tijd nuttig wilde besteden, biertoe aangewend. I-lij handelt eerst over de Mozafsche Wetgeving in het algemeen, onderzoekt daarna , in hoe verre
er eon zedelijke aard aan dezelve toe te schrijven is , en
maakt hieruit einddijk cen besluit op, wat gewigt en
waarde wij aan dezelve hebben toe te kennen.
De toestand van het Israelitische Folk, ten tijde, dat
de Mozaische Wet hun gegcven werd , de inhoud, het
oogmerk, en de vorm dier Wetgeving maken zeer gepast
den inhoud van het eerste Hoofdstuk uit , en zijn daarin
doelmatig en over het geheel wel behandeld. Aileen
zou Recensent wel willen vragen , of het voldoende brvvezen is, wat PICC ARDT p. 20 et seqq. stelt, dat moZEs,
in het vormen en leiden van zijn Volk , een ander oogmerk gehad heeft , dan het Goddelijke, hoewel hiermede
geheel overeenkomstig, te wcten het heil zijns Yolks op
vaste grondslagen to vestigen. Het zij toegestemd , dat
BOEKBESCH. 1841. /co. 12.
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de Goddelijke bedoelingen niet geheel kon doorzien ; maar zou hij niets geweten hebben van het Goddelijk
doe' , dat reeds aan ABRAHAM geopenbaard was, om bij
en door deszelfs nakomelingschap de kennis en dienst en
het woord van den eenigen waren God to bewaren , en
dezelve tot eenen zegen voor alle geslachten der aarde te
stellen? — Ook zou Rec. den Schrijver niet gaaf toestemmen , dat BIOZES zijn Volk zou gelcerd hebben, (p.22)
» door welken band alle menschen verbonden zijn, en dat
» het dus ongeoorloofd is , alle andese Volken te haten";
want indien »hij toch bepaald heeft, wie er moesten ge»haat worden", dan kan men hem het eerste bezwaarlijk
zoo onbepaald toeschrijven: en zulke algemeene volkenen menschenliefde was ook van die tijden nog niet to verwachten. — Zoo is het ook to veel, (p. 22, 23) van
MOZES inrigtingen tot volksonderwijs to spreken ; want de
herhaalde inscherping, dat do enders den kinderen de geschiedenis Nuns Volks en der Goddelijke leiding moesten
mededeelen, waarop PICCARDT zich beroept, dat is nog
goon »voorschriften geven omtrent het volksonderwijs":
ook dit was boven de spheer dier tijden.
In het tweede deel der Verhandeling let de Schrijver
eerst op de bedenkingen der genen , die aan de Mozaische
Wetgeving eon zedelijk karakter ontzegd hebben, en onderzoekt daarna , hoe men over dezelve naar waarheid te
donken heeft. Zou het niet beter geweest zijn , dit in
omgekeerde orde, of wel vereenigd te behandelen? — In
hoe verre nu eon zedelijke hard aan de Mozaische Wetgeving toe to schriiven is, dit wordt aangetoond uit hare
godsdienstige, burgerlijke, maatsehappelijke, en huiselijke instellingen. — De twee laatste loopen wel eons een
weinig in elkander,, en men zou sommige van de derde
gemakkelijk tot de vierde, en zoo omgekeerd , kunnen
brengen; maar over 't geheel heeft de Schrijver hier veel
ter zake dienende ordelijk zamengebragt. Om niet to nitvoerig to worden, kan Rec. hem hierin niet verder op den
voet volgen: enkele aanmerkingen slechts wil hij er bijHet derde, of volgens anderen tweede gebod
voegcn.
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van den Decalogus verstaat PICcARDT , (p. 50) gelijk het
dikwijls verstaan is, van het dus genoemde misbruik van
Gods naam; maar het ziet, gelijk door vele anderen en
reeds lang to regt opgemerkt is, op den valschen eed, zoo
als uit de spreekwijze zelve , en uit vergelijking van eene
gelijkluidende , 3de B. van MOZES, XIX: 1.2, ten duidelijkste blijkt. — Van den Sabbat kan men niet wel zeggen , (p. 51) » dies , quo cuncti ad swami Numinis cultum
confluant" , want dit staat nergens; en het was ook bij
eon eenig heiligdom , zoo als het oorspronkelijk zijn rnoest,
niet mogelijk , dat alien daar elken Sabbat zamenkwamen. Bij het verder over de feesten en offeranden wel
gezegde had nog kunnen onderzocht worden, of de zoenoffers ook schadelijk voor de deugd konden zijn. — Men
moge voorts den Schrijver (p. 80, 81) al eons toegeven,
ofschoon het nog niet zoo onbepaald toe to staan is, dat
het laatste, of, volgens cone andere verdecling, de twee
laatste geboden dier Wet tot zedelijke vorming des gemoods dienden; maar hoe het zesde en het negende daartoe moor dan andere dienen konden , zoo als aldaar en
p. 83 , 84 beweerd wordt , betuigt Rec. niet to begrijpen ,
vcrmits daarin , althans nict minder dan in de overige,
alleen de uiterlijke daden, namelijk die van moord en van
valsche getuigenis, verboden worden. — Hetgene ri cCARDT, p. 98, 99, onder de wetten tot liefde des naasten
brengt, zou men missehien beter wetten van billijkheid en
burgerlijke veiligheid mogen nocmen. Wat hij verder ,
p. 102 sqq., over de piigten ten aanzien van vcrschillende
toestanden, en p. 119 sqq. over de huiselijke instellingen
volgens de Mozafsche Wet heeft , is over 't geheel wel :
over de zorg voor zieken, p. 113, is llaauw ; maar ook
bier ontbreekt het aan stof. Aan het einde van dit Hoofdstuk had nog wel iets kunnen gevoegd worden over de
reinheids– en spijswetten, welke laatste pier geheel overgeslagen zijn. — Niet kwaad is ook , wat in het vijfde
Hoofdstuk over den zijdelingschen invloed der Mozaische
Wet aangemerkt wordt , dat is op hetgene , waarover zij
nicts stelligs gebood , hetwelk ook inderdaad , b. v. omIi
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Trent de leugen , de gierigheid enz., zeer moeijelijk zou
geweest zijn. — Dat MOZES zijnen Volke den koophandel
verboden heeft, zoo als p. 140 staat , zou moeijelijk to
bewijzen zijn; dat hij denzelven nict bijzonder, maar vecleer den landbouw begunstigd heeft , moge waar zijn. —
Bij hetgene ric CA R D T p. 147 sqq. over de beginselen en
aansporingsmiddelen van zedelijkheid, volgens de Mozaische Wetgeving, vrij wel geschreven heeft, had nog kunnen gevoegd worden de navolging der Goddelijke heiligheid: »Weest heilig , want 1k ben heilig !"
In den epilogus dezcr Verhandeling maakt de Schrijver
nit het gezegde to regt op, welk gewigt en wake waarde
wij aan de Mozaische Wetgeving hebben toe to kennen ,
eerst met opzigt tot de Israeliten, daarna ten aanzien van
onze tijden. Omtrent het eerste merkt hij met reden
op , 1. dat deze Wetgeving door haar zedelijk karaktcr
cone zeer groote weldaad voor Israel was; 2. dat daarin
eon band was, waardoor zij met de overige Goddelijke inrigtingen verbonden was; 3. dat zij ter voorbereiding diende voor de volmaaktere openharing door CHRISTUS. —
\Vat het laatste betreft, bewijst hij zeer Adel, dat zij thans
voor ons, zoo als zij daar is liggende, gem verpligtende
kracht meer heeft. Hij had er zelfs nog kunnen bijvoegen ,
dat de aanhalingen, die wij daarvan Kier en daar in het
Nicuwe Verbond vinden , niets hiertegen bewijzen, niet
alleen omdat er gesproken word tot menschen, voor welke , en op cenen tijd , waarin de Mozaische Wet nog in
hare voile kracht was, maar ook omdat het aangchaalde
altijd slechts algemeene dingen betrof. Indien wij nu nog
door de voorschriften van den Decalogus , als zoodanig,
verpligt werden , waarom dan ook niet door andere voorschriften der Mozaische Wetgeving ? en wie geeft ons dan
regt , orn de Sabbatswet , ten aanzien van den daarbij bepaalden dag , opzettelijk to overtreden? Men moge er ook
nit zien , en mogt men het ook eons ter harte nemen,
hoe ongerijmd eene voortdurende voorlezing van de Israelitisehe tien Geboden in de kerken der Christenen is, zoo
als nog in vole Gemeenten plaats heeft ! — Dat nu voorts
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de Mozaische Wetgeving voor ons nog cenige nuttigheid
hebben kan, wil Rec. den Schrijver gaarne toestemmen,
vooral wanneer men haar zedelijk karakter,, dat zij naar
gelang der tijden aan zich draagt , in aanmerking neemt ;
en in zoo verre is hij het eons met hetgene p. 193, 4
hierover staat maar met bevrecmding las hij p. 191 , 2 ,
dat CIIRISTUS de voorschriften van den Decalogus zou
hevestigd en voor den hoogsten grondsiag gehouden hebhen van de pligten , die wij ten alien tijde aan God en
menschen moeten bewijzcn , want hiervan vindt hij norgens eenig blijk ; de aangehaalde plaatsen , 2 TIM. III: 16,
17 en Rom. XV: 3 , zien voorzeker nict op de nuttigheid
der Mozaische Wetgeving , maar op den nuttigen inhoud
der Schriften des Ouden Verbonds; en wat de Schrijver
daaruit afleidt, is dus overdreven.
De Latiniteit dozer Dissertatie laat nog al iets to wenschen over. Veel daaraan wil Roe. wel op rekening van
de correctie zetten, die hier en daar vrij slecht is ; maar
of daaraan alles to wijten zij , betwijfelt hij : daaraan wil hij
wel toesehrijven : p. 7 , Jehova dicatuni, 1. Jehovae d. ;
p. 9, modificare , 1. modificari , conservaret , 1. conservarat ; p. 10, jus , 1. ejus , mittendum , 1. omittendum; misschien ook mores quae, in. qui , gelijk p. 15 ritus quae,
1. r. qui , deprimant , 1. deprinzunt; p. 16 , miretnur ,
1. miramur ; p. 26, parunt, 1. pariunt , en dergelijke andere , zoo als ook in de interpunctie. Hiertoc behoort ook
waarschijnlijk de volgende onverstaanhare plaats , p. 136 :
»MOSER vitarn ita voluisse justa, ut regere ratione institueretur" , waarvoor denkelijk moot gelezen worden :
M o SEX ita voluisse regere vitam , ut justa ratione institueretur. — Maar cone andere vraag zou het zijn , of
hiertoe ook behoort, p.7, assecutum erat , gebruikt , als of
het in betcekenis eon passivum ware; p. 9 , en elders
doorgaans , vis in met eon' ablat., waar het duidclijk cen
accus. zijn moest ; p. 15 en elders, falsi Dei ,1. ficti D. ;
p. 21 , satisfieret , 1. satisfaceret ; proclivis met cen' dat. ,
hetwelk ten minste zecr zeldzaam voorkomt , in plaats van
met ad, gclijk vis in genic., p. 26; p. 33, aggredi ad
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1. progredi , of anders zonder ad; p. 43, dividi in iis ,
1. d. eas; p. 48, malefacta visitans , HebraIsmus; p.
54 , epula, (neutr. plur.) 1. epulae,• want epulum werd
immers alleen in sing. voor eon convivitun publicum et
solemne gebruikt ; p. 84, renutnerare , 1. retribuere , en
verscheidene andere , die Rec. hier , ook ten opzigte van
het goede gebruik van den indicat. en den conjunct., zou
kunnen bijvoegen : doch hij wil bij dit Latijnsche zondenregister niet langer stilstaan , maar het aan de opmerkzaamheid van den Schrijver aanbevelen , .en hem de verdere volmaking zijner studin toewenschen.

ilrchief voor Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van
Nederland. Perzameld door n. c. KIST en R. J. ROY'
AARD s, Iloogleeraren to Leiden en Utrecht. IX, X
en XIde Deel. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans.
1838-1840. In gr. 8vo. 1154 bl. f 13-:

W

ij kondigen hier de drie jongste Deelen aan van het
belangrijke .drchief, dat evenwel onder een' eenigzins veranderden titel zal worden voortgezet.. Zoo beknopt dit
ons mogelijk is , willen wij van den rijken inhoud der voor
ons liggende Deelen verslag geven , zonder ons evenwel
to houdcn aan de orde , in welke de stakken elkander
volgen.
Eon hoogstbelangrijk opstel van Dr. E. a. SWALUE, Predikant to Goes, opent het IXde Dee!, onder den titel :
De Kardinaal NICOLAA s TAN CUSA en zone werhzaamheid als Pauselijk Legaat in Nederland. Het behelst
eene bijdrage ter regte beoordeeling , zoowel van cusA's
denkwijze en invloed , als van den godsdienstigen en kerkelijken toestand onzes Vaderlands in de tijdcn der voorbereiding eener Kerkhervorming. Nadat bovenstaande Verhandeling reeds was afgedrukt , vond de geleerde Schrijvcr tot eene nalezing aanlciding in con opstel van Prof.
s c II Aurrr, hetwelk in cm Duitsch Tijdschrift voorkomt.
Bijalles hehoort nog Aftaat lc Dordrecht in 1452.
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Als bijlage tot de Verhandeling over CUSA is ook dit stuk.
gewigtig. Het laatste is door Dr. s c Ho ". E L medegedeeld.
Men vindt doze stukken bl. 1-115, bl. 233-283 en H.
501-507. Het portret van CUSA. deelt Prof. K IST mede,
Xde Deel, bl. 311, 12.
Tot de moor uitgebreide stukken hehoort ook het Levensberigt van-den Kardinaal WILLEM VAN LIMY o IRT,
Dataris van Paus ADRIAAN en Bisschop van Tortoza en
Utrecht, door Prof. ROYAARDS. Bijgevoegd is eon Fac
simile der handteckening van w. ENKEVOIRT in 1502 en
1524. Onder de bijlagen, die authentieke stukken behelzen omtrent hem , alsmede omtrent den overgang der ternporaliteit van het Sticht op KAREL V , en berigten omtrent het Apostelhuis te is vooral ook opmerkelijk
het Testament van den Kardinaal VAN ENKEVOIRT, met
ophelderende Aanteekeningen van de Hoogleeraren A. c.
HOLTIUS en H.
ROTAARDS, IXde Deel, bl. 117-232.
Dr. BORSIUS, Predikant te Middelburg , geeft, bl. 285
—376, eon naauwkeurig Overzigt van het trapswijzc tocgenomen en bekrachtigde gezag der Geloofsbehjdenis en
van den Catechismus , als Formulieren van Eenigheid in
de Nederlandsche Hervormde Kerk , van den aanvang der
Hervornzing tot op de Synode van Dordrecht in 1618
en 1619.
Prof. IL E. WEYERS deelt twee door JOB LUDOLF opgestelde Ethiopische Brieven ook vertaald mode , en levert
bij die gelegenheid iets zeer belangrijks over dien beroemden beoefenaar der Ethiopische Letterhunde en Geschiedenis , bl. 377-472.
Als vervolg op het stuk van BORSIUS kan worden aangezien hetgeen Prof. KIST bl. 473-500, met Fac simile
der handteekeningen, aangeteekend heeft over de onderteehening der Formulieren door Hoogleeraren en Doctoren
der Godgeleerdheid , sedert de Synode van Dordrecht,
bzjzonder aan de Hoogeschool te Leiden. Hoe men ook
over dit stuk oordeele, men zal het toch wel aanzien als
cene belangrijke bijdrage, om over de waarde der Formulieronderteekeningen naar waatheid to oonleclen.
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Behalve deze meer uitgebreide stukken beheist het IXde
Decl nog kortere, t. w. De oorsprong en heerlijke werking
van het Ambrosiaansche gezang, beschreven door AUGUSTINUS bl. 116. JOHANNES UYTENBOOGAART, cone
Anckdote betrekkelijk zijn prediken tegen ligtzinnigheid ,
bl. 508: Itinerariurn GERARDI GELD ENHAUZII, nit het
oorspronkelijke medegedeeld door Dr. r.. F. JANSEN,
bl, 509-513. Tabackdrincken, bl. 514. Testament van
Joffrou HELENA VAN LALAING, uit het Archief van Kulenborg , door Dr. scuort L , hi. 515-520. Brief van
Prins WILLEM I, betreffende de stichting der Iloogeschool to Leiden, bl. 521-523. De Catechismus van
ROSALUS, in welke bij het 10de gebod was uitgelaten :
Ghy en suit nict begeeren uws naesten hugs, 1)1. 524-527. Onder den titel Acta en Post-acta der Dordsche
_ ro..
f. ROYAARDS con authentiek bcrigt, door
Synode geeft Pro
hem uit de Acta, in de Kloosterkerk in 's Hoge berustende, afgeschreven , tevens opheldering van hetgeen door
hem reeds gemeld was, Kerkregt , D. XI , bl. 185 , 186
en 433. Kerkbestuur in Drenthe gedurende den tad der
Republiek, bl. 530-532. Lang en kort Naar, bl. 533
volg. en eindelijk , als bijdrage tot de Geschiedenis der
Evangelische Gezangen, cone Aanschrijving van den Cornmissaris-generaal van 17 Maart 1814 betrekkelijk clezelve,
bl. 535, 536.
Het Xde Deel wordt door Prof. xxsz geopend met cm
stuk, over de betrekking tusschen Kerk en Christendom,
het ontstaan der Algemeene Christelijke Kerk, en de oorsprong van het Bisschoppelijk gezag, bl. 1-159. Dit
stuk dient tevens tot kenschetsing van het work , getiteld :
Die Anfaenge der Christlichen Kirche and ihrer Verfassung , von R. ROTHE. In bet voorbijgaan wordt bier en
daar eon beoordeelend verslag van bovengenoemd work gegeven , moor bepaald echter beschouwd de voorstelling
door II or HE van de betrekking tusschen Kerk en Christendom , — van het ontstaan der Algemeene Christelijke Kerk ,
en van den oorsprong van het Bissehoppelijk gezag. Dit
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laatste worth tevens in vergelijking gebragt met hetgeen
vroegcr daarover door KIST in het Archief is voorgedragen.
De Geldersche Synode , in 1580 te Harderwijk gehouden, en de kerkeorde aldaar vastgesteld voor de Geldersche Hervormde Kerk , is de titel van eon stuk , door Prof.
R 0 YA ARDS bl. 163-181 medegedeeld. Bladz. 183-188
wordt uit do onlangs ontdekte Boekerij der St. Laurentiuskerk to IYeesp cone bijdrage geleverd tot de geschiedenis
van het oude Convent der Susteren in St. Johan's Clooster te Wesop over die Grobbe. Hiertoe behoort ook nog
de aanteekening uit het Memoriebouck van het oude Convent der Susteren te Wesop, bl. 305-307.
Het uitvocrigstc stuk is con historisch onderzoek van
Prof. KIST betreffende het kerkelijke Orgelgebruik, bijzonder in Nederland, bl. 189-304. In zijne soort is
dit eon uitnemend stuk , hetwelk veel leerzaams behelst.
Ons is het niet vergund, van hetzelve uitvoeriger to gewagen. Aileen stippen wij aan cone misstellirlg hi. 284,
noot 136. »Het orgel in de Oudezijdshapel onderging
cone vcrnieuwing A°. 1636." Dit moot zijn Nituivezijdshope!. De eerste heeft tot op dit oogenblik geen orgel. —
Verblijdend is bet berigt aangaande de inwijding der
Evangelisch-Protestantsche Kerk to Freiburg in Breisgau.
Het is cone bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke verdraagzaamheid in onze dagen. » Mogt de Christclijke
geest, die daarin heerseht , veel navolging vinden !" Dozen wensch deelen wij met den berigtgever , Prof. R 0 YA ARD S 343-357. Niet zoo verblijdend is hetgeen door KIST in cen volgend stuk , bl. 369-378, wordt
medegedeeld: Bet torte Eeuwfeest der Jesuiten-orde,
met bijgevoegde Allocutio van den Jezuiten - generaal J.
R 0 OTHA AN. Men zou wensehen , dat dit stuk niet cal
-ware; en eater, volgens nader berigt bl. 398 , 399 ,
sehijnt het eeht to wezen. Het nil mirari geldt, helaas
doze nimmer rustende onrustige Paters in alien deele.
Van mindere uitgebreidheid , maar daarom niet zonder
hclang, zijn: Hoe gebruikte men den Bijbel in de Kloosters? hi. 160. Jejuniuni ,
182. Yeertigclaagsche
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laten, verleend tot opbouw der Buurkerk te Utrecht in
1434, bl. 308, 309. JACOBUS STERREMONTIUS, bl.
310. Manifest teghen dry Predikanten , van Prins MAURITZ, M. 313-315. ALEXANDER MORUS, bl. 316.
Proeve van Theologie en Catechetiek uit de XVIIde Eeuw,
bl. 317, 318. Wederopneming van DE BRETON in de
gemeenschap der Walsche Kerk te Emden den 24 Junij
1700 , bl. 319, 320. Proeve van toezigt op de leer in
eene der kleinste Gemeenten onzes J7aderlands. Bijdrage
tot de Kerkgeschiedenis van Nederland in de eerste helft
der XVIIIde Eeuw, bl. 321-327. Het vroegere Kerkbestuur der Nederlandsche Ilervornzde Kerk, bl. 328,
329. lets over den zedelijken en godsdienstigen toestand
der Protestantsche Gemeenten in Nederlandsch Oost-Indie , b/. 330-340. JACOBUS HOBRECHT, eenig berigt
aangaande dezen Organist van de Domkerk to Utrecht, en
wenk om iets naders van Bien man te ontdekken , bl. 340.
Verzoek om antwoord op de vraag: wiens is de sprcuk :
In necessariis unitas , in non necessariis libertas , in omnibus caritas ? bl. 358. Beschrijving en ilfbeelding eener
onuitgegeven Bisschoppehjke munt van Utrecht, onlangs
bij het slopen van den wal aan de Koepoort te Leiden
gevonden, bl. 379 —383. Opschrift der Klok te Ter dla,
bl. 384. Merkwaardig stuk , betreffende de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Keulen in den fare 1619 ,
en bijzonderheden over den daarin betrokkenen Predikant
NICOLAAS DE LA PLANQUE, medegedeeld door Mr. .J. T.
BODEL NIJENHUIS, bl. 385-397.
Het XIde Deel behelst de Registers, voldoet in alien opzigte aan het kenbaar geworden verlangen van velen , en
maakt het zeer gemakkelijk , hetgeen in de tien Dcelen
verspreid is op to zoeken en to gebruiken.
Naar den aard van het aangekondigde werk kon ons
verslag niet anders zijn dan het is geworden, aanwijzing
van hetgeen hier is te vinden. De stukken zelve mogen
als zoodanig niet door ons beoordeeld worden, maar w el
in zoo verre zij eene plaats in dit Archief beslaan. Het
./Irchief hceft hlijkbaar de strekking , om de Gesehiedenis.
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alleen uit hare eigenlijke bronnen te putten; om daar toe
aan het licht to brengen, wat , tot schade der wetenschap ,
nog in het vcrborgen schuilde; en om de behandelde onderwerpen nict met een' vlugtigen blik te overzien , maar
overal , zooveel mogelijk , tot in den grond der zaken door
te dringen , en alzoo een diep en naauwkeurig onderzoek
tot het hoofddoel van alle streven te stellen. Miskent men
doze strekking niet, dan zal al het geleverde , het eene
meer, het andere minder, dit ligt in den aard der zaak ,
belangstelling vinden, en met graagte en dankbaarheid
aangenomen worden. Erkentelijk voor hetgeen geleverd
is, zie men dan ook hetgeen to wachten is met vertrouwen
to gemoet , ander toewensching van gezondheid, lust en
moed aan beide de Hoogleeraren, om op nieuw veel, dat
Diet minder dan al het voorgaande belangrijk is, te leveren.

Oorspronkelijke Aanteekeningen betrekkelijk de oude ware
Gereformeerde Gemeente te Kampen, in de jaren 1618
en 1619. Te Kampen , bij K. van Hulst. 1841. In
gr. 8vo. 2 en 48 bl. f : - 45.

I

n het ivoord aan den Lezer wordt verzekerd , dat hetgene hier wordt aangeboden getrokken is uit een oorspronkelijk handschrift, welks echtheid aan B een twijfel onderhevig is ; en voorts de verwachting geuit , dat de daarin
vervatte bijzonderheden voorzeker welkom zullen zijn bij
alien , die belang stolen in de geschiedenis der Kerk van
de Provincie Overijssel en van de stad Kampen in het bijzonder,, to meer daar de berigten , wat het kerkelijk Kampen betreft , niet overvloedig zijn. — Ref. wil de echtheid van het handschrift niet betwijfelen , ofschoon hij
aaders wel cenig sterker bewijs dan doze verklaring van
cenen zich niet noemenden noodig acht ter overtuiging van
het publiek. Gelukkiglijk draagt bier de inhoud het bewijs
der eelatheid aan zich, en is het uit alles blijkbaar , dat
wij in deze bladen de aanteekeningen ontvangen van iemand, die in persoon aan do zaken eon be1angrijk aandeel
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had gehad. Als zelf Kampenaar zijnde, stelt Ref. natuurlijk Mang in de lotgevallen zijner geboortestad, en hij
heeft dan ook uit dien hoofde het boeksken met mcerder
aandacht ingezien , dan welligt anders het geval zou zijn
geweest, en dan ook deze oude aanteekcningen , waarin
nog de Juliaansche tijdrekening gevolgd wordt , op zichzelve waardig zijn.
De cerste bladzijde begint: Verhael eeniger redenen
ende oorsaken , waromme eerst veele regtsinnige ledematen
van el' oude ware Gereformeerde Gemeente van Kampen
haer hebben moeten onthouden van der Remonstrantschen
Praedikanten Godsdienst: daerna enz. enz. De uitgever
cindigt ze met de verklaring : »Het overige, onbeschre» vene gedeelte dozer bladzijde schijnt voor de redenen en
» oorzaken der afscheiding te zijn bestemd geweest." Men
verneemt ze evenwel niet, want ook de uitgever schijnt
deze leemte niet te hebben kunnen of niet te hebben willen
aanvullen. Omdat deze aanleidende oorzaken de raddraaijers bij de zich afscheidende Kampenaren der 17de ecuw
in geen zecr gunstig licht plaatsen ? Dit durven wij niet
beweren , maar wij willen ze in het belang der waarheid
mededeelen.
Ten jare 1615 stonden er te Kampen drie Predikanten:
THOMAS GOSWINUS, EVERHARDUS VOSKUYL CH DANIEL

alle (volgens BAUDART) besmet met d7.4rminiaansche melaetsheyt. — DE SOUTER en zijne vrouw
gaven intusschcn der Gemeente ergernis, nict door hunne
begrippen , maar door hunne klecding en leefwijze. Hij
had dien ten gevolge nu en dan onaangenaamheden , Welke hem naar verplaatsing deden uitzien; hij zocht tot verkrijging van dien wensch naam to maken, en hij bezigde
hiertoe het waarlijk nict edelmocdige middel van op den
predikstoel zijne ambtgenooten of te schetsen als nieuwelingen , die erne verderfelijke leer poogdcn in to voeren ,
en hen te vergelijken bij waterlooze wolken , dwalende
sterren enz. Op deze wijze maakte hij zich ook in die
treurige dagen natuurlijk al spoedig eenigen aanhang ,
WelkS hoofden waren zekere LUBBERTS VAN HARDENDE SOUTET
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enz., mannen, die in het
onderhavigc boeksken ook doorgaans op den voorgrond
staan. Deze bliezen het twistvuur mecr en mcer aan, tot
dat in Junij 1615 de vlam eindelijk uitborst , toen DE
soul. En, na zekere predikatie , door cen drietal andersdenkenden om opheldering van sommige gezegden gevraagd word. Al dadelijk kwam toen genoemde HARDENBERG, destijds Diaken , met geweld tusschenbciden ; hij
list den vrager niet uitspreken , maar duwde hem tcrug,
met de woordcn : Gij muitmaker ! tegen hem , en: Slaat
er op! tegen andercn. Aan de laatste oproeping word
dadelijk voldaan door zekeren Jonkheer AREND SLOET3
die hiertoc zijn rappier bezigde , zoodat men al kijvende
en stootende eindclijk uit de kerk kwam. Nu klaagden
de heethoofden de genoemde drie mannen bij, den Magistraat aan , die hen ja in hechtenis liet nemen , doch ten
volgenden dage , op voorspraak van Ds. VOSKUYL, ook
weer ontsloeg.
DE SOUTER verschijnt this hier reeds in geen gunstig
licht. Kort daarna word hij naar Haarlem beroepen en
verliet alzoo Kampen. In zijne nieuwe Gemeente had hij
ook al spoedig weer in ruime mate zijn deel aan de twisten aldaar gerezen , en krecg hij met Ds. TETRODE de
menigte aan zijne zijde. Hij werd daarentegen door de
Noordhollandsche Synode, in Oct. 1618 te Enkhuizen vergaderd, gecensureerd » omdat hij onbehoorlijke midde»len , met schrijven en gunstzoeken , had gebruikt, om
» tot de kerkdienst to Haarlem bevorderd te worden; en
»hij zich ook met belofte in zekere brieven en ondertee»kening van zekere acte to ver naar de wil des Magi» straats , tot groote prmjudicie van de Kerk , had over» gegeven." Die man, aan wren Ds. SPRANKHUIZEN in
zijne justifieatie den naam van Heylige schijn gaf, was
alzoo de aanleidende oorzaak tot de afscheiding te Kampen. Doch het was niet in het belang der afgescheidenen
dit to vermelden. Men liet er ruimte voor open.
In zijne plaats werd te Kampen beroepen w ILHELMUs
STEPHANI, onder belofte aan den Magistraat , dat hij den
BERG,. GEURT PIETERSZ.
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vrede zou najagen en traehten de vorige twisten te dempen.
1-hj hick/ evenwel de belofte niet ; want hij weigerde zich
te onderwerpen aan het Besluit van den Overijsselschen
Landdag , den 11 Maart 1616 te Kampen vergaderd ,
waarbij aan alle Predikanten geboden word, zich op den
»predikstoel te onthouden van disputen over de Prxdes» tinatie en andere hooge question in de geheimenissen
»Gods, dewijl daardoor onrust en ergernis in de Ge» meenten ontstonden." De Magistraat onisloeg hem dus;
hij vertrok dien ten gevolge , en werd opgevolgd door
AHA sum S MATHISITJS, aan Wien ACRONIUS het Leven
to Deventer zoo had verbitterd, dat hij gedwongen was
gcworden die stad to verlaten. Eindelijk kwam nog bij
dit drietal Jon. SCHOTTLER, die zich, even als zijne
ambtgenooten, aan het besluit van den Landdag onderwierp. Dit bevicl evenwel niet aan HARDENBERG en
zijnen aanhang , welken wij uit dit geschriftje leeren kennen. Zij scheidden zich af, vormdcn cone nieuwe Gemeente in 1617, en verkozen , onder de leiding van den
Hasseltschen Predikant VOGELIUS, eerst in het geheim
eenen eigenen Kerkeraad, maar staken daarna , in 1618,
het hoofd meer openlijk op, nadat VOGELIUS tot bijwoning
der Synode to Dordrecht was opgeroepen , inzonderheid
aangevoerd door JOH. Acriox tus Professor te Franeher en
voor eenen tijd aan Kampen geleend. Men kan nu in dit
boeksken genoegzaam uiteengezet zien, wat er van deze
zijde gedaan word. Het is er evenwel verre van af, dat
men uit hetzelve alleen de geschiedenis der Kerk to Kampen refit zou leeren kennen. Men moot daartoe het bier
geboekte vcrgelijken met de Handelingen der Dordsche
Synode in de zaak der Predikanten te Kampem, die in hare
36ste zitting, 19 Dec. 1618, voor haar gebragt werd;
cone handelwijze , wake bezwaarlijk verdedigd zal kunnen
wordon. Men vergelijkc de Redevoering van ACRONIUS
den 19 Dee. vn. in de Synode uitgesproken (Ada Syn.
Dordr. p. 336-340 der fol. uitg. van 1620), de acten
der 36ste, 79ste , 83stc , 9 lste , 108ste en 169ste zittingen, der Synode , met het Iiistorisch Verhaal enz. door
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en DWI NG LO 1623 uitgegeven , fol.
65-67, waar ACRONIUS van het aanwenden von leagenachtige praktyken beschuldigd wordt; ecne beschuldiging, welker waarheid, door het onderhavige geschriftje
inderdaad wordt bevestigd. Vcic leden der Synode waren
van gevoelen, dat de zaak van Kampen, als cene particuliere zijnde , eerst na het afdoen der algcmeene zaken kon
opgenomen worden; utaar ACRONIUS had de Gereformeerden voorgesteld als in gevaar,, om niet alleen uit de Kerk,
maar ook uit de Stad gedreven te worden! Hierop hechtten de anderen , en de Synode besloot »quia Ecclesia Reformata (Campensis) in evidenti periculo versari videretur
ut illius laborantis Ecclesim periculo obviam iretur —
urbis magistratum per literas rogandum esse ut Ecclesiam ,
jam dictam, adversus omnem vim atque omnes in jurias
auctoritate sua protegere dignaretur." — Maar die Magistraat had, blijkens het stukje , dat wij aankondigen ,
alreede, bij Resolutie van den 12 Sept., de Brarkerk
aan de Afgescheidenen ten gebruike gegeven, en den 16
was zij ook in rustig bezit genomen. Al de Overijsselsche
Gedeputeerden ad Synodum, DD. SIBELIUS,' WIFERDINGrus, V O G ELIUS en LAN GIUS hadden er achtervolgens
zonder verstoring dienst gedaan. V °GEL had er den 7 Oct.
aan 200 lidmatcn het avondmaal uitgedeeld, en titans werd
die Gemeente even ongehinderd bediend door twee tijdelijke Leeraren , Prof. ACRONIUS zelven en HERM. RE CKIUS, Fred. te Voorst. Dit alles wordt evenwel bij de
Synode verzwegen, wordt door haar uit het oog verloren.
Maar de vier Predikanten te Kampen moesten ook vallen.
VOSKUYL en SCHOTTLER werden eerst in de 169ste zitling, den 22 Mei 1619, afgezet, terwijl de zaak der beide anderen nog onbeslist bleef. Intusschen zien wij hier
(bl. 35) , dat men reeds op het einde des jaars 1618 , na
de terugkomst van de deputatie naar Dordrecht, besloot,
voort te gaan met de beroeping van Ds. wILHELMus STEPHA NI, clestijds Lid dier hooge kerkvergadering ; (bl. 40)
dat STEPHANI en ACRONIUS beide den 30 Jan. 1619
beroepen werden ; (bl. 41) dat den 1 Maart berocpen
UYTENBOGAERT
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word PETRUS PLANCIUS, Fred. to Hassell, die ook den
5 Mei reeds word bevestigd , terwijl STEP nA NI eerst kwam
na het eindigen der Synode.
De uitgevor van deze aanteekeningen heeft er waarschijnlijk niet aan gedacht , dat hij , door die uitgave , voor
de oude ware Gereformeerde Gemeente te Kampen in de
jaren 1618 en 1619 geene eerzuil stichtte , en dat hij
tevens de voorstanders der tegenwoorclige afscheiding in
geen gunstig daglicht plaatste. »Hoe men ook over deze
»zaak moge denken (zegt hij in het woord aan den Lezer),
» zeker is het, dat de door de afgescheidenen beoefende
»leer door schier gansch Nederland in de dagen van zijnen
»hoogsten luister word aangekleefd." De in de zaak van
Kampen op den voorgrond staandc Eerw. Heeren Deputati
ad Synodum , Prof. ACRONIUS enz. enz.. waren nict zeer
kitsch in het gebruiken van middelen, om hunne andersdenkende ambtgenooten ten val to brengen. Hunne leer
schijnt dus wel geweest te zijn, dat het doel de middelen
heiligt; en die leer wordt ook , indien al niet beleden dan
tech zeker beoefend door degenen, die zich thans afscheiden. Wij bidden intasschen, dat die geest geen veld moge
winnen, maar alien lecren de waarheid in liefde to betrachten!

De Friend van den Landman, een Handboeh voor alien,
die belang stellen in de bevordering en den bloei van
Land- en Tuinbouw , Veeteelt en Boomkweekerij. Verzameld en bewerkt door E. C. ENIKLAAR, Phil. Theor.
et Litt. Hum. Cand. en Landbouwer to Batenburg. Te
Grave, bij J. R. van Dieren. 1837. In gr. 8vo. Iste
Jaargang , 826 bl. Ilde Jaargang 768 bl. f 8 - :

H

et is Rec. onbekcnd, hoe en waarom hij het boven
vermelde work eerst zeer lang na deszelfs vcrschijning ter
beoordeeling ontving. Vroeg of laat ontvangen , is echter
de strekking of liever de inhoud van dit bock zoo bijzonder,, dat cent eigenlijke beoordeeling als Gene hoogst
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moeijelijke taak te beschouwen is. Wanneer men de lijst
der behandelde onderwerpen nagaat , dan vindt men er
niet weinige , en tevens in deze groote verscheidenheid.
De Schrijver of Verzamelaar zegt in zijne toespraak aan
zijne Medelandbouwers welke het work voorafgaat, dat
hij zich niet voorstelt naar vaste grondslagen en in zekere
hoofdafdeelingen Landbouw , Veeteelt en Boomkweekerij
op de rij of te handelen, maar bij afwisseling eenige
onderdeelen dezer hoofdvakken te zullen doorkopen. En
na cone vergelijking ten betooge van dit gezegde gebezigd
te hebben , vervolgt hij: Zoo zullen wij idle deze zaken
beurtelings behandelen, waardoor ik hoop, dat het mij
gelukken moge uwe aandacht en belangstelling op den
duur bezig te houden. Aan eene stelselmatige beschouwing van den Landbouw, of als kunst of als wetenschap,
yalt dus hier niet te denken. Uit den aard der onderwerpen zouden vele, ook alleen beschouwd kunnen worden als
vlugtige opmerkingen ; waarnemingen, die aan anderen
tot een zelfde einde worden medegedeeld ; met een woord,
dit bock is mcer eene verzameling van hctgcen de Schrijver
bij anderen vond, (*) van hctgeen hem door anderen word
medegedeeld , (t) of van de vruchten zijner eigene nasporingen , (§) dan we1 eene stelselmatige beschouwing of
behandeling van den Landbouw. — Uit dit oogpunt komt
het ons voor, dat de Schrijver of Verzamelaar in de beworking of rangschikking van zijn work eenen anderen
weg inslaat , dan men uit zijne voorrede zoude- verwachten.
Men zoude namclijk, uit de aanhaling van een gezegde
van wijlen onzen verdienstelijken U IL KEN s, vooronderstellen , dat de Hoer ENK LA An. wetenschap en kunst, bespiegeling en uitoefening der kunst bier hand aan hand
wildo doen gaan. De Heer UILKENS toch bad gezegd:
»De gewone landman beoefent zijn bedrijf als kunst, de
» wclondcrwezene als wetenschap ; beide moeten in het
(*) Bl. 1, bl. 64, bl. 209.
(t) Bl. 391, bl. 515, bl. 696.
(§) 131. 456, bl. 432.
BOERBESCH. 1841. NO. 12.
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»bedrijf gepaard gaan , daar de ondervinding de weten» Schap moot ondersteunen en bevestigen." En in de
korte , hoewel zaakrijke, toespraak straalt ook de uitgedrukte wensch door, om zulk eon doel te bereiken. Maar,
ondanks de beschouwing, niet slechts van het nut van ,
maar ook van de behoefte aan wetenschappelijke kennis,
zien wij doze toch als van zelf op den achtergrond geraken. Hoewel de Heer ENKLAAR al de moeijelijkheden
schijnt to beseffen , in de volbrenging zijner tank , zoo als
hij die zich heeft voorgesteid, gelegen, zoo twijfelen wij
echter , de zaak uit het opgegeven standpunt beschouwende, of hij doze metderdaad te boven gekomen is.
Met regt mogt clan ook de Heer ENIKLAAR zeggen , dat
de Landhuishoudkunde geene gemakkelijke wetenschap en
de Landbouw gene ligte kunst is , en het uit dien bookie
uiterst moeijelijk valt , con boek daarover to schrijven.
Wij zijn het met hem eens, dat er vele , ontzaggelijk vele
werken, ook in de laatste tijden, over den Landbouw geschreven zijn; en de reden , dat er van deze werken zoo
weinig gebruik wordt gemaakt, vooral door hen, voor wie
zij eigenlijk geschreven zijn, schijnt ons wel degelijk gelegen to zijn in hetgeen de Schrijver zelf zegt: »dat men
» het veld op het veld moot leeren bouwen en niet op de
» studeerkamer uit de boeken." En het ontbreekt ook
geenszins aan zulke voorbeelden, als waarvan de Schrijver
spreekt, »dat stedelingen, die zieh aan den Landbouw
»toevvijdden, — die meenden, dat zij ale de boeren to
» wijs waren , en hen eens regt leeren zouden , hoe men
» de meeste voordeelen van zijn land trekken kan ; dat
» vele der zulken, zeg ik , na aanzienlijke sommen aan
»mieuwigheden vermorst to hebben, hun land aan de boe» ren moesten overgeven, omdat deze domino menschen ,
»zoo als zij hen plagten te noemen , er dan nog altijd
»moor partij van moisten to trekkers , dan zij met ale hunne
»geleerdheid." Yoorzeker, waar zoo Teel op ondervinding moot afgaan, en waar doze ondervinding door zoo
veelerlei invloeden kan gewijzigd worden , daar valt het
hoogst moeijelijk, gevolgtrekkingen of te leiden , die men
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verzameld tot eene wetenschap kan verheffen. De Landbouw behoort tot die kunster., Welke zich moeijelijk tot
cone wetenschap, in den strengsten zin des woords , laten
vormen. Om die reden behoeft eater de Landbouw niet
onder het juk eerier ruwe ondervinding, van con zoogcnoemd empirisme to blijven. Integendeel, de Landbouw
is eene voortreffelijke kunst, geheel en al gegrond op eene
getrouwe waarneming der Natuur. Maar wat wordt daartoe vereischt ? Een gezond verstand , en vooral een onbevooroordceld gemoed , met een juist oordeel. Naar deze
gunstige aanleg bestaat , daar is de landbouwer waarnemer
der Natuur , met eenen naar uitbreiding van wetenschap
strevenden geest; — daar is hij in staat naar behooren
de stof te bewerken, die de Natuur hem aanbiedt; — met
zulk eenen geest leest hij in het groote bock der Natuur,
en kan hij veel ontberen, wat, als een uitvloeisel van het
studeervertrek , niet altijd met de ondervinding, uit de
Natuur geput, in overeenstemming is.
Het work, door den Hoer ENKLAAR ondernomen, is
dan ook rueer aan to merken als cone verzameling van
verspreide- hijdragen , om der uitbreiding van den Landbouw bevorderliik te zijn. De in beide de boekdeelen
opgenomene grootere en kleinere stukken zijn als zoo vele
vruchten en resultaten der ondervinding van anderen to
beschouwen. Maar hetgeen als ondervinding van den
cenen geldt , moot dikwijls ook nog aan die van anderen
ten tocts gebragt worden, opdat bij herhaalde beproeving
de deugdelijkheid der genomene proeven des to sterker
uitkome. Wij willen het gezegde desgelijks hebben toegepast op het hier geleverde, en wij wenschen dus doze
boeken in veler handen, ten einde de Heer ENKLAIR ziine
pogingen , om anderen nuttig te zijn, al aanstonds beloond
mmige zien. Mogt hem verder het genoegen ten deel vallen , door zijnen arbeid veel tot uitbreiding van den Landbouw als kunst en als wetenschap bij te dragon ; terwijl hij
in zijnen persoon een voorbeeld geve , hoe de wetenschap
de kunst kan leiden, hoe de kunst der wetenschap voedscl
verschaft !
Kk2
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Het Noorden en het Oosten. Beisherinneringen van Mr.
.5. VA N 's GR A VENWEER T Bidder der Orde van den Nederlandschcn Leeuw, Staatsraad, Lid van het .Koninklijk
Nederlandsch Instituut, enz. enz. III Deelen. Te Amsterdam, bij J. van der Hey en Zoon. 1840, 41. In gr.
Boo. Te zamen 084 bl. f 11 - :

Deze reisbeschrijving kan niet anders dan eene bijzondere
aandacht wekken. Want indien men let op de streken, die
tij ornvat, dan is wel in langen tijd geene landreis van zoodanige uitgebreidheid gedaan of beschreven, door Danemarken, Zweden, Noorwegen, Rusland, Turkije, de Levant, Palestina, de Middellandsche Zee, Sicilie, Italie,
Tyrol, Duitschland; eene reis van ruim twee jaren durens.
Of als men ziet op den persoon des reizigers, dan is de Heer
V AN ' S GRA VENWEERT bekend als iemand, wiens veelzijdige
kunde hem tot het vrachthaar doen eener zoo groote reis
volkomen, om het zoo te zeggen, prepareerde, en wiens
diplomatieke betrekkingen hem in de gelegenheid stelden,
om veel te zien en bij te wonen, wat buiten het bereik van
den gewonen reiziger blijft. In deze opzigten deed hij ons
meermalen denken aan den bekenden Prins VAN PIICKLER
SK A u , bij wien hij evenwel in schitterenden stijl en levendige voordragt achterstaat , maar met wien hij het bezoeken van de aanzienlijkste gezelschappen, voorstellingen
ten hove, maaltijden bij koningen en vorsten gemeen heeft.
Hij ontmoette dezen bekenden reiziger te Damascus, en werd
hem van denzelven de medereize tot Baalbek aangeboden,
hetgeen de Heer VAN ' SGRAVENWEERT evenwel niet deed,
omdat .ik gelijke papieren als hij bezat, welke hij echter
zoo letterlijk opnam, dat hij de Egyptische regering alle de
onkosten zijner reize liet dragen en ik de explieatie derzelve niet zoo verre dreef." (D. III, bladz. 113.) Gelijk
bij den Duitschen Prins, zoo proeft men ook bij den roi_
landsehen Staatsraad, dat het mannen uit de groote wereld
zijn, die spreken ; de eerste door rang en geboorte daartoe
behoorende , de laatste door zijne aanzienlijke betrekkingen
er toe ingeleid , en gelukkig in het verkrijgen van gelegenheden tot het verkeer met hooge personaadjen , gelijk hij
b. v. zijn bijwonen van eenen maaltijd aan het hof van den
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Sultan aan de tegenwoordigheid des Hertogs VAN SAXEN te Konstantinopel op dat pas te danken had. Hieruit echter, dat wij veel van het verhaalde voor kennisgeving moeten aannemen, omdat het in zooverre buiten
onze beoordeeling valt, als geene eigene waarneming ons tot
het toetsen in de gelegenheid stelt. Daar wij evenwel geene
reden hebben , om de opgaven des Heeren VAN ' SGRAVENWEE av te mistrouwen, en zelve al ligt aan dwaling zijn
blootgesteld, door ons eeniglijk mede op reisbeschrijvingen
te moeten verlaten, zoo kunnen wij niet anders, dan het
gelezene voor eenvoudige waarheid houden. LA MARTINE,
de jongste reiziger in het Oosten , dien wij lazen, wordt met
zijn .dichterlijk tafereel" nog al eens teregtgewezen, en bckomt hier en daar malsche bestraffing. Zoo trok onze aandacht zeer de handelwijze, die hem (D. II, bladz. 253) to
laste gelegd wordt ten aanzien van FATALLA.•SAYEGRIR,
(den togtgenoot van LAscA, B is DR VINTIMIL LA) die, als geheim agent van NAPOLEON, Syria, Perzie en Arabia doorreisde, ten einde den Franschen bondgenooten te verwer-:
van, en vele aanteekeningen te maken en berigten in te
winnen, welke den Keizer dienstbaar konden zijn bij eenen
mogelijken togt naar India ter bestrijding van Engeland.
Bat reisverhaal nu, opgenomen in het IVde Deel der Souvenirs d' Orient , volgens VAN 's ORAVENWEERZ(zeker een
bevoegd beoordeelaar) het voortreffelijkste gedeelte van dat
werk , werd door FATALLA voor de geringe son' van 1500 fr.
uit behoefte verkocht aan L A MARTINE, die, naar men wil,
80,000 fr. voor zijn werk van den boekverkooper heeft ontvangen !! En de, Oosterling wendde zich meermalen te vergeefs tot Frankrfjk om onderstand.. Onze reiziger stelde nog
eon nieuw adres voor hem op. Doch dit in het voorbijgaan.
Zander eene dorre schets to willeta geven van hetgeen in
dit reisverhaal beschreven en vermeld word t, moeten wij er
toch iets van zeggen. Eerst vertrok de Schrijver met de
stoomboot naar Hamburg, waar hij niet, gelijk vroeger,
naar Lubeck ging, maar ditmaal met de stoomboot naar lienelnarken overstak. Ofschoon hij zegt geene volledige of
statistieke beschrijving der gewesten, die hij bereisde, maar
alleen een reisverhaal te zullen geven, zoo geeft hij echter
in het algemeen het een en ander van Denentarken en deszelfs geschiedenis, gelijk later van Zweden en IVoorwegen ,
van Rusland, van Turkije, Sicilia, enz. Van Koppenhagca
WEIMAR
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volgt eene naauwkeurige beschrijving ; met welke stad , gelijk met het geheele rijk , hij zeer is ingenomen , en van
waar hij weder met eene stoomboot naar, , Gothenburg vertrok , zettende alzoo voet in Zweden, van hetWelk , gelijk
ook van Noorwegen, hij een gedeelte doortrok. Gaarne gelooven wij des reizigers verzekering, dat men wel vijf naaanden zou noodig hebben, om deze rijken met eenige naauwkeurigheid te bereizen. Hij zegt dit dan ook herhaaldelijk ,
gelijk hij meermalen hetzelfde zegt ; v. dat hij op deze
reis ten tweedemiaale in Rusiand kwam i de eerste maal met
de stoomboot van Lubeck .; dat Moskou reeds de vierde zetel
der Russische regering is; dat de beroemde VAN szurtiNGErt
zeide, de sleutels van de Zend in de haven te Amsterdani
to hebben zien liggen ; dat hij in het Oostén des avonds
zijne aanteekeningen schreef, gezeten op den grond en met
de cassette tussehen de beenen, enz. ; hoedanige herhalingen een beschaafd Schrijver had behoOren te vermijden.
Thans begon het reizen reeds -eenigzins moeijelijk to worden. De vreemdeling, onkundig van de landtaal , kan niet
gemakkelijk in het Noorden van Europa teregt, waar men
geene openbare wagens of diligettees heeft , en dus verpligt
is, een rijtuig te huren, en zich van eenen koetsier, teyens tolk en Bids; -te **Millen , hetgeen op den duur nog
al kostbaar is, maar bet voordeel opleVert van veel meer
te kunnen zien, waartoe de fraaije zomer en lange dagen
(die wij ens nog uit het vethr jaren gelezene werk van
C ARR , een Zomer in het NOorden, herinneren) veel toebragten. Daar men er zoo voor reizigers, die hier dan ook
niet dagelijks komen, niet op ingerigt is, vindt men eene
algemeene gastvrijheid , die zoo groot is, dat t, in Zweden
»en Noorwegen een reizend man of familie, tot den zooge» naamden fatsoenlijken kring behoorende, hij zij dan indander of vreemdeling, mits hij zijnen naam slechtsbekend
',make, op alle kasteelen en landhuizen eenen maaltijd of
" bed kan vragen , en men hem als een lid des huisgezins
onthaalt , hem meestal nitnoodigende zijn verblijf zoolang
.mogelijk te rekken." Zoo smaakte de Hoer v A iQ 's GRAVEN WEERT onder anderen veel genoegen bij den Graaf wEDEL , die hem in de gelegenheid stelde tot naauwkeurige
bezig,tiging van Christiania, de hoofdstad van Noorwegen,
en van wicn hij cone ijzcrsmclterij en gieterij zap;, aan 150
Iverldieden hestean gevende, bestunrd door eon' der zonen
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van den Graaf, s Officier bij de Noorweegsche zeemagt, welke
shier den tijd zijner non-activiteit nuttig besteedde; een
s treffend voorbeeld inderdaad voor zoo vele jonge lieden
van geringer geboorte in het overige Europa, welke bier
s een' zoon van den Gouverneur-Generaal, uit het aanzienslijkste geslacht van 1Voorwegen en een der eerste van ens
werelddeel gesproten, in den bloei der jeugd, als het hoofd
eener inrigting van nijverheid of als opzigter derzelve, de
genoegens der weelde en maatschappelijken omgang zien
opofferen, en de oogenblikken, welke hij niet in de dienst
s zijns vaderlands kan besteden, aan nuttige werkzaamheden
s zien wijden." In dezen omtrek moeten zeer fraaije en
stoute natuurtooneelen te zien zijn, die voor geen Zwitserland behoeven to wijken, en waar inzonderheid prachtige
watervallen moeten gevonden worden. Jammer was bet,
dat des Schrijvers plan, om in den herfst Konstantinopel
te bereiken, hem verhinderde, hooger op te gaan, zoodat
bij al spoedig naar Zweden terugkeerde, en Bergen, Drontbeim enz. onbezoeht moest laten. Te Kongsberg zijnde,
verzuimde hij echter ook het bezoeken der zilvermijn, uit
hoofde van vermoeidheid, en s omdat de mijn op alle andere
berg we rk en gelijkt." Wij vonden ook elders melding, dat
hij bet een en ander voorbijging. De ijzerrnijn van Danemore bezocht hij niet, deels om den snellen overgang van
hitte in koude, deels omdat het in- en uitstijgen der tonnen
niet geheel buiten gevaar is. Hij voegt er bij: s aan velen
s zal dit kleingeestig of een weinig poltron schijnen; maar
s op alle mijne veelvuldige reizen en in mijn geheele leven
s heb ik mij tot regel gesteld, om daar, waar mijn pligt mij
s roept, gdene gevaren to ontzien, — en dikwerf ben ik in
s de gelegenheid geweest, dezen regel in beoefening to brens gen — doch tevens uit eenvoudige nieuwsgierigheid en
spraalzucht, zonder eenig ander doel, nuttelooze gevaren
nit te gemoet te treden." Van het eerste wordt niets ten
bewijze bijgebragt ; en wat het laatste betreft, de geheele
reis werd immers uit nieuwsgierigheid (het woord in den
edelsten zin) ondernomen ? althans de Schrijver verzekert bij
herhaling, dat de dagbladen in der tijd ongelijk hebben gehad, dat zij zijne reis aan eene wetenschappelijke of diplomatische zending toesehreven, en dat hij dezelve geheel
v oor eigene rekening gedaan heeft, hetgeen wij dan ook,
niet gedachtig aan het: qui ' s excuse , zuiver en gaaf veer
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waarheid aannemen. Zoo verzuimde hij ook later, onbegrijpelijk ! het bezoeken van den berg Thabor, schoon .het
panorama van den top alle denkbeelden van schoonbeid moet
overtreffen." Evenmin waagde hij zich aan het beklimmen
van den Etna, hetgeen trouwens een moeijelijke togt van
drie of vier dagen is. De kopermijn van Fahlun bezocht
hij, en trok van daar naar Stokholm terug. Bijzonder is hij
met Koning BERNADOTTE ingenomen , wien hij hemelhoog
verheft, en over wiens welwillendheid hemwaarts hij dan
ook als onuitputtelijk is, bij wien hij meermalen spijsde en
zelfs op het landgocd Rozenberg een paar dagen logeerde,
die hem drong zich naast Hoogstdenzelven op eene sofa to
zetten, van wien hij een exemplaar van Hoogstdeszelfs bulletins en redevoeringen eene uitstekende gunst, die somtijds aan bijzonder bevoorregten to beurt valt — ten geschenke ontving, en die hem bij het afscheid omhelsde.
Dit alles wordt met zeker welbehagen verhaald, niet alleen
bier, maar ook vervolgens van Keizer NICOLA AS en andere
Vorsten. De Schrijver plaatst doorgaans zichzelven in zijn
reisverhaal zeer op den voorgrond; dit maakt nu op zichzelf
het werk voor den lezer juist niet minder aangenaam, gelijk ook de reisbeschrijvingen van Prins PIICKLER NUMB
daaraan niet bet minst het onderhoudende to danken hebben; het doet echter zien, dat de verteller zich behaagt,
zoo als hij deze onhollandsche spreekwijze zelf bezigt, D.
II, bladz. 289. Wij laken dit echter niet sterk, gedachtig, dat wij zelve, wanneer wij bij Koningen gelogeerd of
bij Keizers gegeten, en zullc eene uitgebreide reize gedaan
hadden, zulks misschien ook met eenig zelfgevoel zouden
verhalen.
Van Stokholm ging de reis met de stoomboot naar lielsingfors in Finland, en van daar over land naar Petersburg. Hier is de Heer VAN t SGR A VENWEERT zeer breedvoerig, maar ook zeer belangrijk , over de geschiedenis, de
voortbrengselen , den regeringsvorm en den tegenwoordigen
toestand van Rusland, met welks regerenden Keizer hij
mede zeer is ingenomen. Met veel genoegen lazen wij de
naauwkeurige beschrijving van Petersburg, waar inzonderheid de uitstekende orde in de onderscheidene etablissemen ten den Schrijver trof, en in de keizerlijke en andere
paleizen schatten van knnst en smaak zijn opgehoopt. De
reiziger
oonde er, tijdens zijn vroeger verblijf in deze
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hoofdstad, een feest bij, door Keizer NICOLAAS ter gelegenheid van den verjaardag zijner gemalin gegeven, hetwelk uitlokkend beschreven wordt. Van daar trok hij met
eene diligence naar Moshou , waar natuurlijk NAPOLEON
niet vergeten wordt. Waar is het, dat na de geduchte
nederlaag en aftogt van dezen veroveraar alles juichte en
jubelde, wat onder zijn juk gekromd ging ; waar, helaas !
dat, toen de eerste blijdschap geweken was en voor bedaard
nadenken had plaats gemaakt, toen vele verwachtingen
a der volken verijdeld werden , men zag, dat alleen de naamen en de maskers, niet de zaken verandera waren."
Of het echter daarom a voor de dnurzame belangen der maata
tot handhaving van orde en wet, tot verspreia ding van eene beschaving, aan onze eeuw geevenredigd,
a niet wenschelijker ware geweest, dat NAPOLEON gezegevierd en nog twintig jaren geregeerd had?" De Schrijver
vraagt het, a met vele nadenkenden." Wij voor ons houden
zijne nederlaag nog voor eene groote weldaad, en kunnen
de verbanning van den a grooten man" met VAN ' SGRAVE NWEERT geene foltering" noemen. Het is tegenwoordig
mode, de loftrompet over NAPOLEON te steken. Men moge
hem, na zijne vernedering, in den eersten indruk , al to
heftig hebben verguisd ; maar Rec. houdt het er toch voor,
dat de onpartijdige blik des nakomelings op de Geschiedenis
eenmaal van het tegengestelde uiterste terugbrengen zal.
En is het inzonderheid zijn hoofddenkbeeld, fnuiking der
magt van Engeland, hetwelk hem in de laatste jaren vele
bewonderaars heeft verschaft, en de mislukking zijner pogingen doen betreuren ; — of men d.aarbij wel genoeg gelet
heeft op de verpligtingen, die de beschaving des menschdoms aan de zelfzuchtige Britten heeft, en op de stellige
onberekenbare nadeelen eener Fransche wereldheerschappij — dit zou Rec. betwijfelen. Doch het is hier de plaats
niet, dieper in dit vraagstuk te treden. — Wij achten
ook niet zoo vele bewijzen en redeneringen noodig, als de
Schrijver bezigt ten betooge, dat ROSTOPCHIN het in brand
steken van Moskou bevolen, en , voegen wij er bij, voor
het verlies van eene stad de rust van een werelddeel gekocht heeft.
In die voormalige hoofdstad, nog de heilige stad des Ilus&ischen rijks, moest de reiziger zeer sukkelen , om eon dragelijk verblijf te bekomen ; hij verveelde er zich doodelijk en
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kostbaar, en verliet haar den 12 September 1837 (hij was
den 14 Mei vertrokken), om over Ximo near Odessa te reizen. Deze reis ging niet gemakkelijk. Diligences bestonden er nog niet ; de groote weg was nog niet gereed;
een rijtuig bezat de reiziger niet; hem bleef dus niets over,
dan zich to voorzien van een telega, een' langen Russischen
wagen, half overdekt, die eenigzins was ingerigt, om,
faute de mieux , voor slaapplaats te dienen. Hij kwam te
Odessa, na eene moeijelijke reis, en ondervinding van de
goedhartigheid des yolks, van de welwillendheid der gezagvoerders, en van de voortreffelijke bedoelingen en krachtdadige pogingen der regering, om tilt onmetelijke rijk te
verbeteren, maar tIa ondervinding ook; dat het gebrek
groot en de armoede algemeen is. Te Odessa, eene nieuwe,
fraaije stad, smaakte hij vele genoegens, en verliet er het
Russische rijk met eene stoomboot, die hem over de Zwarte
Zee naar den Bosporus, gelijk daarna eene kohl (opene
Turksche schuit) naar Konstantinopel bragt, waar hij een
gedeelte van den winter doorbragt , en tijd had, om de stad
en de zeden en levenswijze der Turkel& op zijn gemak op
te nemen. Door een gelukkig in aanraking komen met
gelijk boven
Prins BERNARD VAN SAXEN-WEIMAR kwam
reeds aangestipt is, mede ten gehoore en zelfs ter maaltijd
bij den Sultan, die hem op de verpligtendste wijze aansprak , en van hem een vrij lang, op Oostersche wijze ingekleed antwoord ontving, n dat , bij de, naar ik vernam
muntende, vertolking, de eer had zoodanig to behagen,
.dat de Sultan herhaalde reizen, en na hem, met een dof
gemurmel, alle de Turksche omstanders, uitriepen
voortreffelijk, voortreffelijk" , hetgeen dan ook weder
,overlading met beleefdheden" ten gevolge had.
Bij de herinnering aan de geschiedenis des Turkschen
rijks komt natnurlijk de uitroeijing der Janitsaren ter spraIto. Bit wordt eon meedoogenloos nedersabelen (D. I, bladz.
306) een gruwelijk vermoorden, en uitvloeisel der wraakzucht van MARNOUD (D. II, bladz. 120) genoemd. Het was
zeker een geweldige, zelfs wreede maatregel; maar het was
ook het eenige mogelijke middel tot nuttige hervormingen;
een middel, dat — om niets anders te noemen — door het
stuiten der pest denkelijk reeds meer menschenlevens behonden heeft , dan er toen werden opgeofferd. MARMOOD heeft
missehien nooit grooter weldaad aan zijn rijk bewezen, dan
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het te verlossen van dit korps, dodr weiks uitroeijing aan
de Soldatenregering voor algid een einde gemaakt werd. Be
Schrijver, om dit bij deze gelegenheid te zeggen, is in het
staatkundige blijkbaar de monarchale begrippen toegedaan.
Hij wilde zelfs in het eerst niet met IBRAHIM EA CH A in
aanraking komen, ten einde van defitelven, als bevelhebb'er,
middelen tot veilig reizen te bekomen. Over de gelijkheid
der menschen en de nietigheid van geboorte en adel is, zegt
hij, veel onzin uitgekraaind (D. I, bladz. 325); toegestaan,
maar toch ook vrij wat zin en zeer verstandige tin, gelijk
hij zelf (aid. bladz. 326) de Europesche geboorte- of geldtrots kleingeestig noemt. Aan de Turlicu wordt voorts, als
eene matige, zedelijke, eerlijke en bedaarde natie, regt gedaan. Wij lazen dit met genoegen, omdat het ons versterkte
in den dunk, dien vroegere reisbeschrijvingen er ons van
Madden doen opvatten. — Nog voor den winter deed de
reiziger een uitstapje naar Klein-Azie. Hier was de vertaler
van It OMER a s op klassieken grond. Wij kunnen ons gemakkelijk het onbeschrijfelijk in hem oprijzend gevoel en
het in geestdrift zwaaijen van den hoed begrijpen, toen hij
de grafheuvels van ACHILLES en A NTILOCHUS bezocht en
de vlakte van Troje betrad. Toen hij daar het veld zag
liggen, dat het tooneel was geweest van den bloedigen
kampstrijd met den vinger wijzen kon: hier viel n ECT o R
toen hij er nog de" vrouwen water zag putten, gelijk ook
de inwoneressen van Troje bij HOMER us doen, beveiligd
door bet gebergte, — ja, toen moet het hem geweest zijn,
als lagen driednizend jaren als in eene schaduw en verrees
de grijze voortijd voor zijne opgewekte verbeelding. — Ook
de reis door Europisch Turhije hood vele herinneringen aan
den kenner der oudheid. Dit gedeelte van den togt schijnt
evenwel het minst van alien te zijn medegevallen.
Van Konstantinopel ging het met eene Oostenrijksche
stoomboot naar Smirna, en vandaar met eene Grieksche brik
naar Tarsus. Deze reis was echter zeer tegenspoedig, hetgeen daarom vooral voor den Heer v A N 'SRRAMENWEERT
ongelukkig werd, vermits hij daardoor buiten de mogelijkheid werd gesteld, om bet Paaschfeest van 1838, volgens
zijn plan, te Jeruzalem te vieren. De brik werd zelfs onderweg your eene landreis verwisselcl, en daarna de togt op
Oostersehe wijze, to paard, karavaansgewijze, voortgezet.
Het was dan ook overal niet geheel veilig, en van achteren
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noemt de Schrijver het een waagstuk, met zoo weinigen ,
vier personen, rond te dolen in gewesten, waar men bij
ecnig ongeluk volstrekt geene hulp zoude vinden, dewijl
men nietnand ontmoet.
(Het vervolg en slot hierna.)

Nieuwe Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije
Kunsten en Wetenschappen. Iste Heel. Te Leyden, bij
D. du Mortier en Zoon. 1840. In gr. 8vo. VI en 583
bl. f 5 - 20.

D

e Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen opent met dit boekdeel eene nieuwe reeks harer
werken. Eene liberate verandering in hare wetten omtrent
de bij hair bekroonde stukken gaf daartoe aanleiding. Zij
wit niet langer hare medaille als den koopprijs eener verhandeling of van een dichtstuk hebben beschouwd, en staat
het bekroonde in vollen eigendom of aan den schrijver of
dichter, onder voorwaarde, dat deze het niet uitgeve, voor
dat het in de werken der Maatschappij is opgenomen, zoo
althans die opname binnen de twee jaren na de bekrooning
geschiede. Eene loffelijke liberaliteit, die ook bij andere
Genontschappen en Maatschappijen navoiging verdient.
Wij vinden in dit eerste Deel der Nieuwe Werken, dat
zich door netten druk en uitvoering aanbeveelt, onderscheidene stukken, en daaronder van belangrijken inhoud. Het
eerste, wet wij bier aantreffen, is eene Redevoering , door
den Baron c 0 LL Or D ' ESCUR Y, over eenige merkwaardige tijdpet ken in de Geschiedenis, gekenmerkt tevens als tijdperken
van bloei voor den handel en van luister voor de kunsten en
wetenschappen. Die tijdperken worden hier en daar door
den redenaar met goede trekken geschilderd, en waarschijnlijk word deze redevoering met genoegen gehoord, omdat
het onderwerp van zelf tot aangename herinneringen aanleiding gaf. Doch overigens zou Rec. geene bijzondere waarde aan dit stuk hechten. Reeds de inleiding mist, naer Rec'.
oordeel, die eenvoudigheid en belangrijkheid, welke het
kenmerk eener goede inleiding behooren te zijn , en sprcekt
van eenen toestand onder het menschdom, die nergens, ook
niet onder de onbeschaafde volken , heeft bestaan , en die
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des niet tot tegenstelling van den staat van beschaafdheid
kan worden gebezigd. De herinnering der bier geschetste
tijdperken, hoe goed op zichzelve, heeft ook Been genoegzaam bepaald en belangrijk doel.
Van grooter belang is het tweede stuk in dezen bundel,
waarin de Heer DE JAGER de tegenwerpingen toetst, die in
de laatste tijden tegen de ingevoerde spelling zijn gemaakt.
Zijne Verhandeling is met goad bekroond, en beantwoordt
ook met juistheid, bedachtzaamheid en kennis de voorgestelde vraag. Hij behandelt achtereenvolgens de verschillende woorden, waaromtrent twijfelingen zijn ontstaan en
veranderingen voorgeslagen. Hij onderzoekt de gronden,
waarop die voorslagen berusteu, en stemt oordeelkundig of
voor het behoud van het bestaande of voor de aanneming
der verandering. Met korte woorden willen wij de voornaamste veranderingen, door den Schrijver goedgekeurd,
aanstippen. In § 2, handelende over de verlenging der
klinkers, a, e en o door slaat hij voor, om voortaan to
schrijven air, hair, heir, meir, oir. Ten aanzien van heer
en meer zou Rec. volgaarne deze verandering aannemen, omdat de uitspraak zelve daartoe gereedelijk den weg wijst en
bij de tegenwoordige schrijfwijze hoe langer zoo meer vertoren gaat. Minder noodig schijnt het hem ten aanzien van
de overigen. Zoo het toch waar is, wat BILDERDUR in de
plaatsen, dpor den Heer DE JAGER aangehaald, zegt, dat de
vocaal door de i eenvoudig verlengd wordt, zoo bestaat er,
dunkt ons, weinig reden, om zonder noodzaak die oude verlenging in sommige woorden te behouden, terwijl zij, even
als die door e, in bijna alien is afgeschaft. Bair zou misschien om het verschil met Naar (voornaamwoord) insgelijks
iets verkieslijks hebben. Bij air en oir schijnt dit van minder belang; het thans gevestigd gebruik pleit daar niet
voor, en ook de uitspraak schijnt het niet te vorderen.
Bl. 53 stelt de Schrijver voor, om de dubbele e in den
bastaarduitgang eren te bezigen, en des te schrijven waardeeren, regeeren enz.; eene bepaling, waarmede Rec. volkomen instemt. Tegen het regelmatiger malvezij voor malrezei heeft Rec. ook niets in te brengen; maar wanneer D E
AGER voorslaat, our in p!aats van Leyden Leiden te schrijven, zou hij hem zijne eigene woorden in bedenking geven,
bI. 88, dat het in alle talen vrij algemeen is aangenomen,
dat de schrijfwijze der eigennamen zich niet regelt near de
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veranderde spelling. Geheel vereenigt Ree. zich met vonkelen in plants van fonkelen, schoon de uitspraak van dit
woord eene scherpere v vordert, dan het grondwoord rank;
minder kan hij de verandering van zamen in samen goedkeuren; hij ontkent geenszins, dat de uitspraak des medeklinkers meer aan de s dan aan de z grenst ; maar om dezelfde reden, waarom hij fonkelen, als regelmatiger dan
fonkelen, verkiest, zou hij ook zamen behouden, als geinakkelijker en eenvoudiger bij de spelling van andere woorden, hiermede in verband, als verzamefing, gezamenlijk
enz., waar zoowel de. uitspraak als het gebruik de z eischt.
Graarne schreef Rec. knots en kruit (poeder) voor knods en
kruid, en vereenigde zich met de voorgestelde veranderingen ten aanzien van cht en gt. Ook drsesem in plaats van
droessem /weft veel voor, vooral zoo .de afleiding van droezen, druizen, zeker verwant met driezen, waarvan ons
driest, gegrond is, schoon het niet te ontkennen valt, dat
de uitspraak althans niet tegen de verdubbeling der 6 pleit.
Bea uitgang aard wil de Schrijver in aart veranderen, en
zijne redenen komen Rec. overtuigende voor. Nevens lessenaar wil DE JAGER ook lezenaar hebben behouden. Zou er,
althans in het dagelijksche gebruik, nog niet jets van de
oude beteekenis van het laatste woord zijn overgebleven?
Ree. meent ten minste meermalen te hebben opgemerkt,
dat lessenaar meer in het algemeen wordt gebruikt, lezenaar meer bijzonder voor die sehuine borden of standaards,
beiniald bestemd om er een bock op te leggen. Anders,
dan DE JAGER, zou Rec. oordeelen over galerij en gaanderij. Beide zou. Rec. wenschen te behouden; zelfs het
spraakgebruik bezigt het laatste woord meermalen naar Reca.
ondervinding. Waarom zou men nu het Hollandsche woord
verwerpen, em alleen dat to behouden, wat blijkbaar van
het Fransehe galerie is ontleend? Met sitnERDTIK zoaRee.
wenschen, dat beide deze sebrijfwijzen werden aangenomen,
schoon hij de verdubbeling der 1 in galerg minder doelmatig zou keuren en daarin het bestaande zou willen handhaven. Omtrent het woord behalve, hetgeen BILDERDUR
behalven schrijft, zou Ree. insgelijks van den 'leer DE J AGE a verschillen, die aan de laatste schrijfwijze de voorkeur
geeft. De afleiding , door BILDERDIJR. voargestaan, is zeker
Met zeer natuurlijk ; die van xi iszER beveelt zich ook dearom aan, omdat wij verschillende woorden in dergelijke za-
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menstelling met halve hebben, als derhalve , weshalve ,
eigenlijk zamengetrokken uit dier- wiens-halve.) Rec. zou
dus de gewone schrijfwijze willen behouden, maar zou alleen
wenschen, dat de n als overgangs-letter en om de welluidendheid tusschengevoegd werd, indien het woord behalve
voor eenen klinker worth geplaatst. De uitspraak vordert
die letter daar gebiedend. Dat bruischen verve boven bruisen te verkiezen is, kan , dunkt ons, aan weinig tegenspraak onderhevig zijn. Be overgangsletter t tusschen de
letters nl zou Rec. ook gaarne zien aannemen en schrijven
opentlijk, wezentlijk, gelijk ook reeds in de latere uitgaven
van SIEGENBEEK ' S Woordenboek is gesehied. &hepter te
schrijven, en vooral uit to spreken, kwam Rec, altijd ongerijmd voor, en schoon hij zich voegde naar de aangenomene hij behield de eeniglijk goed te keuren uitspraalt van scepter. Gaarne zou bij dus ook bij het schrijven
daar toe terugkeeren.
Zietdaar een kort overzigt van de veranderingen , welke
de Heer DE a AG EE goedkeurt of voorslaat ; benevens eenige
aanmerkingen , welke Rec. op het voorgeslagene yneende to
moeten maken. Doch hoe zal men nu tot de aanneming
van deze verbeteringen in de spelling komen? Zeer onvoldoende is het, dat de Heer SIEGE WBEEK in de latere uitgaven van zijn Woordenboek enkele veranderingen heeft opgenornen. Rec. zou zelfs meenen , dat dit stellig ware of
te keuren, omdat het de eenparigheid der spelling ontnogelijk maakt. Of rust op iederen Schrijver de verpligting,
om telkens de nieuwe uitgave van dat Woordenboek to koopen , ten einde te Lien , hoe hij nu weder to schrijven hebbe? Rec. , die jaren lang een der oudere uitgaven gebruikte, ergerde zich nog onlangs over de halsstarrigheid van
den corrector van eene zijner drukproeven, die telkens eene
anti-Siegenbeeksche verandering maakte, — totdat de man
met de vierde uitgave van het Woordenboek hem bewees,
dat het tegenwoordig anders was, dan vroeger. Op doze
wijze weet men niet meer, waaraan men zich to houden
hebbe. Gelijk oorspronkelijk de spelling op hooger gezag,
althans door hoogeren voorgang, is aangenomen en goedgekeurd , zoo behooren de veranderingen, die daarin noodig
worden bevonden, ook door eene bevoegde autoriteit te worden aangewezen. Verve is het er vandaan, dat Rec. het
wenschelijk zoude achten, dat de bestaande spelling als een
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onveranderlijk iets wierd beschouwd. Integendeel, tie voortgezette studie onzer taal zal van tijd tot tijd leemten doen
ontdekken en verbeteringen noodig maken. Het ware te
wenschen, dat een bevoegd ligchaam geroepen wierd, oat
van tijd tot tijd het bestaande in dit opzigt met de vorderingen der wetenschap -te vergelijken , en de resultaten Bier
vergelijking op de aangenomene spelling toe te passen. De
klasse van het Koninklijk Instituut, die aan de vaderlandsche letteren is gewijd, behoorde daartoe gemagtigd te worden. Van haar moest ook uitgaan de zamenstelling van een
volledig Woordenboek onzer taal, hetgeen wij nog altijd,
tot schandelijk blijk van onze onverschilligheid voor onze
schoone moedertaal, ontberen. Bet is een werk, door een
of meer bijzondere personen ter naauwernood te ondernemen , bij de weinige aanmoediging, die dergelijk een arbeid
bij ons publiek zou vinden ; bij eene vereeniging als die van
het Instituut ware zulk eene onderneming mogelijk en uitvoerbaar, en een nuttig en noodzakelijk werk zou daardoor
worden volbragt. Zal het eene en het andere onder de vrome wenschen blijven behooren?
(Het vervolg en slot hierna.)
Levens van beroenide Nederlanders, sedert het midden der
zestiende Eeuw. Uit echte Stukken opgemaakt. Door
N. G. VAN KAMPEN. IIde of laatste Deel. Te Haarlem,
bij de Erven F. Bohn. 1840. In gr. 8vo. XVI en 444 bl.
f 4 - 20. (Ook onder den titel : VAN KAMPEN en v EEGENS,
Drietal Levensbesclirijvingen.)
.D it zijn geene gewone levensschetsen, waarmede men
zich, vooral in vroeger tijd, onder ons vergenoegde ; maar
ilevensbeschrijvingen in den waren zin des woords, bestemd,
.om den gang der ontwikkeling van het inwendige leven
aan te wijzen en alzoo het karakter uit de bedrijven te ver.1claren. Het op den titel geplaatste bijvoegsel: uit echte
.stukken opgemaakt, is niet overtollig en nog veel minder
.grootspraak, gelijk ieder deskundige terstond bespeurt. Opgewekt door het belang van het onderwerp, en aangemoe.digd door de goedkeuring van het publiek wilde hij met
.deze onderneming voortgaan en alzoo eene nieuwe oorspron-
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.kelijke verzameling van levensbeschrijvingen van beroemde
Nederlanders leveren. Len tweede Deel is gedeeltelijk door
',hem afgewerkt, gedeeltelijk ontworpen, en zal , door eene
o bekwame hand voltooid, eerlang het Licht zien." Zoo
schreef Professor MULLER in de keurige Levens- en Karakterschets van vA N KAMPEN, door zijn Hooggel. in het Edit
gegeven (*), toen hij van het laatste werk van VA NN KAMPEN, het Iste Deel dezer Levens, gewaagde ; en wat van
dat eerste Deel, met zoo veel regt, gezegd wordt, is niet
minder op het tweede toepasselijk, betwelk , door de bekwame hand van den Heer vEEGENs voltooid, met bet eerste, een waardig gedenkstuk is en blijft van V AN KAMPEN'S
edele zucht en onbegrensden ijver, om den roem van Nederland te handhaven, en dien van deszelfs verdienstelijke
mannen te vermelden en te verheffen. Om de laatste hand
op eene waardige wijze aan dit gedenkteeken van VAN KAMPEN ' S belezenheid, geschiedkundige kennis, krachtigen stiji
en voorbeeldelooze werkzaamheid te leggen, kon er wel
niemand bcter dan de Heer VEEGENS optreden. Onder de
Levens, door v A N KAMPEN geheel afgewerkt , en zelfs
zijn overlijdeu reeds gedrukt, behooren die van den beroemden Godgeleerde JOANNES DRUSIUS, en van den braven
en dapperen Frieschen Stadhouder WILLEM LODEWIJK van
Nassau ; dan moor het grootste gedeelte dezes tweeden
Deels, dat hij verlangde te wijden aan een' anderen edelen
teig nit bet Vorstenhuis, aan 't well: Nederland zoo dure
verpligting heeft, namelijk aan JOAN MAURITS van, Nassau ,
bad hij, Da het raadplegen van een aantal bronnen, slechts
gedeeltelijk de vruchten zijner onderzoekingen op het papier gebragt ; en het is naar dat onafgewerkt fragment,
dat de Heer VEEGENS, eenmaal de taak op zich genomen
hebbende, besloot, doze levensbeschrijving van den beginne
af, doch voor het overige naar zijne eigene inzigten, to
bewerken ; hebbende hij echter daarbijgebruik gemaakt van
hetgeen VAN KAMPEN daarover had nagelaten, ten einde
zoo weinig mogelijk- van zijn handschrift te laten verloren
gaan. Zietdaar, Landgenooten ! het nog overig zijnde van
de geschiedkundige nalatenschap van uwen VAN KAMPEN;
op dezelve staat ook onmiskenbaar den Stempel gedrukt van
(*) Te Haarlem bij

DE ERVEN F. BORN

1840.
Non gEsca. 1341. so. 12.
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waarheids- en vaderlandsliefde en van belangstelling in den
roem van Nederland.
De eerste levensbeschrijving, die wij bier aantreffen, van
JO A NNES DR OSIUS, doet ens den man kennen, aan wien,
naast SCALIGER, de opkomst en bloei der Oostersche Letterkunde in Holland zoo veel verpligt was, van wiens bezadigdheid en onbekrompene denkwijze, bij zoo vele kerkelijke twisten van dien tijd, maar tevens van wiens geleerdheid en taalkennis, wij hier de belangrijkste berigten
vinden opgeteekend, die ons, met een woord, den man afschilderen, die, bij veel tegenstand en niet minder miskenning en laster, steeds toonde peen Christen, een vriend der
waarheid te zijn, die door schrijven nut zocht te stichten en
om nuttig te zijn de pen voerde." De jaarwedde, welke
men te Leyden hem gaf, niet toereikende zijnde voor zijne
tijdelijke omstandig-herlen, hoezeer WILL En I aan Curatoren
der Hoogeschool schreef, dat zij zulk een man niet moesten
laten ontsnappen, (voorbeeld voor Vorsten , om steeds helang
te stellen in mannen, die de ear van Wetenschappen en
Letteren en daardoor den roem des Lands knnnen handhaven) deed hem besluiten, het beroep tot Hoogleeraar in de
ffebreeuwsche taal naar Franeker in 1585 aan te nemen.
Men weet, dat men ook op hem het oog had, om den Bijbel op nieuw in het Nederduitscli over te zetten, maar dat
partijzucht, na den dood van M Altai x , die hem hierover
reeds had geschreven, zulks verhinderde; hoewel de Algemeene Staten hem de belangrijke taak opdroegen, om aanteekeningen te maken op de moeijelijkste plaatsen van het
Oude Testament. Het verlies van zijnen zoon ondermijnde,
op de folterendste wijze, zijne gezondheid en levenskrachten , en hij stierf in den jare 1616 , ten grave dalende met
de getuigenis, dat hij in die moeijelfike tijden, wegens zijn
zocht gemoed , niet genoeg bemind en gezien was. Zijn zoon
zou een wonder van geleerdheid zijn geweest, hadde hij
Langer geleefd. Eigenaardig zegt de Heer COLLOT D'ESCURY,
zoo als Ref. vindt aangeteekend, van dezen, dat men hem
een wonderkind noemen kon, aan hetwelk s A ILLET eene
plaats ondor zijne Enfans celgbres had behooren te geven. —
Over geheel dit leven ligt dezelfde warmte en edele verheffing van Stijl en toon, die in VAN KAMPEN ' S schriften steeds
doorstraalt. Meester was hij vooral in de opstellen, die tot
inleidina voor het leven van Heiden, Staatsmannen of Ge-
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leerden moesten dienen ; zoo is het ook hier : uit den schat
zijner kennis somt hij hier eerst eene reeks van mannen op,
die in het staats- en krijgswezen, in letterer' en wetenschappen hebben uitgemunt, en stemt en ontvlamt reeds bij voorraad het gevoel, om, op het schitterende tooneel, waarop
hij den lezer plaatst, den man te leeren kennen, die zijne
geschied- of letterkundige pen teekenen zal. Telkenreize
soil het VAN KAMPEN, dat de paarlen, die in de kroon van
Neer/ands letter-, geschiedkundigen en vaderlandschen roem
blinken, zullen uitkomen en derzelver waarde erkend en
bewonderd worden. Men leze slechts de inleiding voor dit
leven ; en wie vroeger levensberigten, e t alleen van
mannen van den degen of den tabberd, of zeevaarders en
zeehelden," las, zal voorzeker iets meer van den verdienstelijken , maar te weinig bekenden Geleerde, D Rust u s,
wenschen te vernemen.
Zoo is het ook met de levensschets van WILLEM L ODEWIJK
van Nassau, Stadhouder van Friesland en Groningen. Ook
hier is de inleiding meesterlijk. VAN KAMPEN opent ons
hier weder eene schouwplaats van helden, die het grootsche gebouw der Nederlandsche Republiek , waarvan wi ILEX I de grondslagen had gelegd, .ter tinne toe optrokken
en met stevige bolwerken bevestigden," om ons eindelijk
als Staatsman, als bevrediger van
met WILLEM z on E
het onder hem uiterst woelige Friesland en grootendeels
Spaansehgezinde Groningen, bekend te doen worden ; om
ons den man voor te stellen, die de aehting en dankbaarheid van het nageslacht verdient, en die in de treurige
Godsdienstgeschillen, waaromtrent hij veel meer kunde dan
MA U RI TS bezat, eene veel edeler rol dan deze speelde. Alwat merkwaardigs van den held kan gezegd worden, op
wien, in weerwil der vele burgerlijke onlusten, die Ms zoo
vele stormen zijne levenshulk schokten , toepasselijk is hetgeen, waarop zich P ERICLES beroemde, toen men zijne zegevierende veldtogten opsomde: Prijst infj daarom niet,
maar prijst mij, omdat geen burger immer ont ntij een V01420kleed heeft aangetrokken, vinden wij hier aangeteekend, en
wij zien hem geheel geplaatst in den tijd en op het tooneel, waarin hij leefde en handelde, in welke bedrijven dan
ook het karakter van dezen uitmuntenden Veldheer en
Staatsman op de schitterendste wijze uitkomt, en wien het
tot eeuwige eere verstrekt, dat hij de maatregelen van
LI2
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N.+ v nizs en zijne partij tegen de drie gevangene Heeren
wraakte, en zijnen neef tot zachtheid en gematigdheid ried:
VAN KAMPEN schijnt in doze Levensschets meet bepaald tern te komen op hetgeen hij in zijne Vaderlandsche Kayakterkunde, Iste D. M. 493, aanmerkt betrekkelijk de nieuwe
krijgskunde, die WILLEM LODEWIJK het eerst had in gebruik gebragt, en die MAURITS, op zijn voorbeeld, in
grootere volmaaktheid oefende: hij zegt\daar, dit van w
GENAMI ontleenende, dat het hem onbekend is, op weak
gezag WA GENA AR zuiks doet ; hier spreekt hij er nu meer
stellig van, door to zeggen: .Wij kunnen echternict voor.bij op te merken, dat hij eigenlijk de eerste was, die de
.krijgskunst der beroemde Ouden weder in het /even deed
.komen;" en verder: .Dus was hij inderdaad de voorlooper
leermeester van MAURITS in die krijgskunst, welke het
bedreigde vaderland uit de handen van Spanje redde."
Hoe het zij, deze waardige telg van het Nassausehe Iluis is
hier met fiksche trekken afgemaald, en zijne vaderlands- en
vripeidsliefde en afkeer van tweedragt en onverdraagzaamheid in het edelste Licht gesteld.
De derde Levensschets is die van JOAN MAURIts van Nassau-Siegen, gezegd de Amerikaan ; de man, die zich on.sterfelijken room heeft waardig gemaakt door de wijze
waarop hij de Nederlandsche kolonie in Brazilie bestuurde,
,,als Nederlandsch Veldoverste voor de onafhankelijkheid van
.het Gemeenebest streed, en het nabijgelegen Kleef bewel.dadigde." Hoogstlezenswaardig is alles, wat in de Voorrede door den Heer VEEG ENS omtrent de bronnen berigt
wordt, waaruit V AN KAMPEN geput heeft, om het /even van
dezen beminnelijken Nassauer in het Nederduitseh te beschrijven , en welke levensschets wij volmondig zeggen, dat
door den Heer VEEG ENS op eene loffe/ijke vvr ze is voltooid.
Van het groot aantal Schrijvers, ook door hem geraadpleegd,
wordt aan den voet der bladzijden opgave gedaan; welke
verroelding dan mede het bewijs oplevert, dat VEEGENS niets
verzuimd heeft, om dit zoo rijk en merkwaardig leven in al
deszelfs bijzonderheden to schetsen. Het geheel is zeer belangrijk , en, voor zoo veel wij de aangehaalde Schrijvers
liebben kunnen nagaan, draagt het stuk de blijken van een
gezet onderzoek en zeer naauwkeurige nasporing, waardoor
het als een wezenlijk geschenk voor de Geschiedenis is aan
te merken. Het stuk beslaat bijna twee derden van den bun-
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del, en ook deze gift des Afgestorvenen vult in de verzameling van levensbesöhrijvingen waardiglijk eene gaping aan,
waarvoor de beminnaars der Vaderlandsche Geschiedenis den
Heere VEEGENs niet genoeg kunnen dankbaar zijn. Om hier
nog een paar trekken van het karakter van JOAN MAURIT s
bij te voegen, nemen wij, wat zijn levensbeschrijver van
hem zegt : Zijti kenmerkende trek als Veldoverste was be.hoedzaamheid; maar als het nood deed, schroomde hij van
zijne vroege jeugd tot zijnen hoogen ouderdom nooit, om
zich voor ons vaderland, dat hij als het zijne besehouwde,
.te midden van den kogelregen te wagen. Hij bad in de
kracht zijner jaren eene vaste, mannelijke bonding en een
.fraai innemend gelaat, waarop achtbaarheid, door goed.hartigheid en vriendelijkheid getemperd , te lezen stand.
. Al zijne tijdgenooten roemen de geestigheid en levendigheid
zijn.er gesprekken , en er is geen, die niet met lof van zijn
karakter spreekt. Zijne gematigde denkwijze en liefde tot
vrede en eendragt maakten hem tot een bevredigend en
verzoenend Staatsman uitstekend geschikt, doch ver/eidden
. hem wel eens tot te groote plooibaarheid en inschikkelijk.heid. Hij was anders wars van buitensporigheden en rein
. van zeden." Hem waardig is dan ook hetgeen wij bij v o
DEL op zijne afbeelding lezen, en hetwelk Ref. hier gedeeltelijk laat volgen:
Omsehaduwt A UR ITS niet

met wapens van zijn vadren
En heerschappyen, een vergankelijeke pracht ,
Illaer met de deughden , die in eenen hell vergadren
Tot onderstant en rust van 't menschelijk geslacht
In bei de weerelden. —

Zoo zeer de Fransche Prefect in 1811 het praalgraf van
JOAN MAURITS in Bergendaal, bij ICleef, liet herstellen en
een nieuw lofschrift op den daarbij geplaatsten gedenksteen
deed beitelen, en daardoor toonde eerbied voor de nagedachtenis van groote mannen te hebben, zoo zeer toont de
Duitscher belang te stellen in de levensschets van dezen
Veldoverste en Staatsman, daar wij in den lileszkatalog , Ostern 1841, onder de . Werke, welche kanftig erscheinen
sollen ," eene vertaling van dezelve vinden aangekondigd :
N. G. VAN KAMPEN, Johann Moritz von Nassau, genannt
der Amerikaner, eine Biographie. Mach d. bearb.
u. aus den besten Quenon berichtigt u. verm. von L. TR OSZ

526

N. G. VAN KAMPEN, LEVENS VAN NEDERLANDERS.

8. Siegen, PRIEDERICE. Mogten zoo steeds meer de verdiensten der Nederlanders bij den buitenlander bekend worden !
Dan voorzeker wierd niet minder de wensch van VAN KAMPEN vervuld, dien hij bij zijn leven zoo dikwijls uitte, daar
hij voor de verbreiding van hunnen roem en de vermelding
hunner waarlijk grootsche daden met eene edele fierheid bezield was.
Wij voegen, voor wij eindigen, hier nog een enkel woord
bij. Ten voile zijn wij overtuigd van hetgeen de Heer VEEGEN s in zijne Voorrede zegt, dat V AN KAMPEN zelf hem als
den voortzetter van zijnen arbeid niet zou hebben versmaad.
Levert hij bier eene proeve, hoe hij, bij het bezit van
goede bronnen en bescheiden, het voetspoor des edelen mans
volgen kan; mogt hij dan zich opgewekt gevoelen, om, zoo
zeer van den geest van VAN KAMPEN doordrongen. met zijne
wijze van zien, oordeelen en schrijven bekend, zijne voetstappen te drukken, door nog de levens van menigen minder bekenden Held, Staatsman of Geleerde te beschrijven,
en hen, op het ware standpunt van hunnen tijd geplaatst,
in verband met de omstandigheden, waarin de zoodanigen
/eelden, of te schilderen! Hij zoude hierdoor, buiten twijfel, den roem des Vaderlands verhoogen, en niet minder de
voledigheid onzer Geschiedenis vermeerderen.
Wij sluiten, gelijk wij begonnen, ons verslag met de
woorden van den Hoogleeraar DULLER nit de genoemde Levensschets van VAN KAMPEN: *Er was geen Schrijver van
onze dagen, die het gebied der wetenschappen voor een'
ieder sneer toegankelijk wist te maken zonder tot opper, vlakkigheid te vervallen; geen, die onder alle standen en
, in Rile leeftijden meer lezers telde, en zijne talenten aan
meer verschillende, altoos edele onderwerpen toewijdde;
,geen, die, bij zijne groote werkzaamheid, als door een
zedefijk instinct, zijne pen meer zuiver hield van alwat
onedel is; ja ik zeg niet te veel, wannecr ik beweer, dat
.hij in zijnen besten tijd een lievelingsschrijver van onze
,natie heeten mogt."
De St.- Elizabeths Kochi, A o. 1421. Dichtstuk , in drie
Zangen, door MEYER HENDRIK VAN SOMEREN, .Ridder der
Orde van den .Nederlandschen Leeuw, Correspondent ran
de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch
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taut, enz. Te Utrecht, bij L. E. Bosch en Zoon. 1841.
In gr. 8vo. VIII en 116 bl. f 3 -:

De uitgave van dit dichtstuk heeft een weldadig doel; de
dichttrant van den Beer VAN SOMEREN is genoeg bekend,
en dus kan de taak van Rec. hier gemakkelijker zijn, dan
anders het geval Iigt ware geweest. Men kan aan den Dichter
eene zekere gemakkelijkheid niet ontzeggen; hij is gewoon
verzen te waken, en dat geeft hem in het werktuigelijke
der kunst veel voor boven anderen. Eene zekere poetischc
dictie, gelijk die in beschrijvende gedichten veel voorkomt,
heeft hij ook goed in zijne magt, en zoo laten zijne verzen
zich meestal vloeijend lezen. Maar voor het overige zon er
op bet plan van het geheele stuk vrij wat aan te merken
zijn. Eigenlijk staat ieder zang bijna op zichzelve, behalve
dat in den derden zang de geschiedenis van ADA en FLOM'S
en hun kind BEATRIx wordt ten einde gebragt. Anders is
eigenlijk met andere woorden driemalen hetzelfde behandeld.
Dit geeft aan het geheel iets gerekts en eentoonigs. Misschien doet de herinnering van een dichtstuk van TOLLENS,
dat een soortgelijk onderwerp bezingt, aan het vers van
den Heer VAN SOMEREN ook geen goed. Zijne poijzij mist
den eigenlijken gang en gloed; het is alles te breed, en
heeft daardoor geen kracht. Welke bladzijde men opslaat,
men vindt daarvan overal blijken. Men zie tot een voorbeeld eens hi. 15 en 16, hoeveel woorden en halve regels
daar eigenlijk overtollig zijn. Flaauw is reeds:
Niet vreemd dus, dat in 't rond van Floris en zijn ga
Elkeen met achting sprak, en 't zalig paar weidra
Elks warmen tvensch ontving.

Maar hoe noodeloos breed is het volgende:
toen 't eerst hun echtkrans bloeide
En 't vrouwlijk spruitje ontlook , dat welig daarop groeide.
Overtollig en stoplap is: (de voile bron)
Die 't lot niet stoppen kon
bij 't staren op zijn bloesent.

In het geheel niet fraai:
met lodderige lonken
Vcrtroosten bij 't geniis en steeds zijn liefde ontvonken,

O.LO

II. V AN SO 31 L R EN DE ST. ELIZABETHS NACHT•

zoo min als :
'k Beveel u, o min waarde,
Aan Hem, die 't spruitje oats schonk en ons zoo zalig paarde!
//och op deze wijze zou Rec. komen tat datgene, wat hij
Nooral om bet doel thans niet opzettelijk wilde : het diehtstuk aan eene billijke, maar strenge kritiek toetsen. Liever
wit hij de verzekering geven, dat er goede plaatsen in het
vers en niet weinig belangrijke zaken in de aanteekeningen
op dit diehtstuk te vinden zijn. De Heer VAN SOMEREN
/weft zich ter opsporing van geschiedkundige en plaatselijke
bijzonderheden niet weinig moeite gegeven, en de omstandigheden van den Elizabethsvloed, de vreeselijke verwoestingen , daardoor te weeg. gebragt , en wat de plaatsbeschrijving van den Grooten Waard belangrijks mogt hebben, met
naauwkeurigheid onderzocht. In zijne aanteekeningen is
daardoor ook veel wetenswaardigs te vinden, en de kaart,
door hem naar cone oude geteekende kaart geleverd, geeft
daaraan eene nieuwe belangrijkheid.
Er is dus, buiten het hoofddoel, in dit boekdeel genoeg
te vinden, wat tot het aankoopen uitlokken kan. Het poetische gedeelte staat althans op gelijken trap met de overige
pazij van den Dichter, die zichzelven wel niet onder onze
eerste Dichters zal rangschikken. Het historische en plaatsbeschrijvende verdient de opmerkzaamheid van den liefhebber der oudheid; de uitvoering, wat druk en papier betreft, is zeer goed ; ook de plaat is niet kwalijk uitgevallen,
en de kaart eene belangrijke bijdrage. Rec. hoopt dus,
dat de belangen van de kerk te .Kralingen, voor welke de
opbrengst van dit werk bestemd is, door de uitgave rijkelijk
mogen bevorderd worden, en dat eon ruim debiet het w91dadige doel van den Dichter en Schrijver gelukkig doe
bereiken.

De vrije Steenhouwers. Een Roman voor Vrijmetselecars en
geene Vrijmetselaars. Naar het Hoogduitsch. Te Amsterclam, bij J. C. van Kesteren. 1841. In gr. 8vo. 250 bl.
f 2 - 40.

D eze Roman van een zich niet genoemd hebbend Duitsch
Schrijver was de eer der vertaling door den Heel.

DE

DE VRIJE STEEM1013WERS.

599.

Q (c A e x) niet onwaardig. Immers de verdiehte geschiedenis,
als Roman beschouwd, boeit de aandacht. Verwikkeling,
ontknooping, karakter- en zedensehildering zijn natuurlijk ,
levendig, krachtig en getrouw. De strekking is heilzaam,
de stijl over 't geheel schilderachtig en treffend. Men vindt
zich verplaatst in het tijdperk, hetwelk de Kerkhervorming
onmiddellijk voorafging, en aan het einde zelfs in den tijd,
toen het licht, door die aangevangene hervorming ontstohen, zich langzamerhand begon te verspreiden. De Jezuiten.
waren steeds de listigste en bitterste vijanden van Kerkher-worming en ware verlichting. Bit is mogelijk de reden,
dat de tegenwerker van het goede, die den zwakken, doch
innerlijke welgezinden uLFR rEn in de zonde trachtte te dompelen, ten einde hem eene walg van het wereldsche te doen
krijgen, en hem alzoo eindelijk tot het ornhelzen van den
kloosterstand over te halen, als een Jezuit wordt afgemaald,
ja hl. 240 en elders uitdrukkelijk een Jezuit wordt genoemd.
Echter ' is dit de eenige in het oog vallende en toch Diet
grove anachronismus. De geschiedenis wordt voorgesteld
als gebeurd te zijn voor en kort na 1517, maar eerst den
22 Sept. 15-40 is do orde der Jezuiten door Pans PAULUS III
bekrachtigd. VOOr dien tijd bestond er geene eigenlijke
Jezuiten-orde , en zou men niet ligt dezen of genen monnik, gelijk J on A N N Es was, hetzij omdat men hem voor een
geordend Jezuit erkende, hetzij omdat men hem het karakter van een' Jezuit toescbreef, dien Jezuit hebben genoemd, gelijk de steenhouwers pater JOHAN riEs (hi. 240)
betitelden.
Maar, behalve de waarde van bet bock als Roman, beeft
het nog eene hoogere beteekenis, waarop de Vertaler doelt
aan het einde zijner Voorrede, als hij sehrijft: .Alleen
mocten wij aanmerken, dat het Hoogduitsche woord Steinmetz, in onze taal, als steenhouwer, maar ook als metselaar
kan worden overgebragt, en dat wij de voorkeur aan het
eerste hebben gegeven. Zij, die in dezen Roman iets meer
meenen te vinden, dan anderen, zullen dan ook de bedoeling des Schrijvers beter weten te bevatten."
Geheel de inkleeding , de ingewevene omstandigheden en
gesprekken, de schildering der eigenlijke steenhouwers; arbeidende aan den bouw des onvoltooid geblevenen Doms van
Aeulen , en darer tegenover de schets van den zinnebeeldigen
aard der zedelijke of figuurlijke vrijrnetselarij, gelijk die nit
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de geheime instellingen der Tempelheeren afkomstig schijnt,
door den Schotschen ille?ster MURPHY, de zamensmelting
dier beide, oorspronkelijk van elkander onderseheidene inrigtingen , zoodat alles zich in Celle, slechts den zedelijken
houw van den tempel der waarheid voortzettende, brooderschap oplost; dit alles wijst duidelijk aan, wat de Schrijver
aan zijne lezers wii. inprenten.
Volksvertellingen, verzameld door WILHELM HAUFF. IVaar
den vijfden druk nit het Hoogduitsch. II Deelen. Te
Amsterdam, bij J. de Boer. 1840. In kl. 8vo. 472 bl.
f 4•

D

oor Volksvertellingen verstaan wij zoodanige verhalen,
die, van oude dagteekening zijnde, van mond tot mond op
het thans levende menschengeslacht zijn overgebragt. Doorgaans verdienen zij de opmerkzaamheid van den beoefenaar
van oudheden en gesehiedenis, als belangrijke oorkonden,
die de wijze van denken, den smaak, de zedelijke en maatschappelijke gesteldheid van den tijd en de plaats, van waar
zij afkomstig zijn, met eene treffende waarheid afspiegelen.
Dit in aanmerking nemende, kan men veel bijgeloef, veel
onbeschaafdheid in Volksvertellingen voorbijzien. Een ander
geval is het evenwel, wanneer een schrijver er zich op toelegt, om van de gretigheid, waarmede zulke vertellingen
ontvangen worden, gebruik to maken, om eene soort van
namaaksel derzelven te vervaaardigen. Wij houden het er
voor, dat dit laatste het geval is met de vertellingen, van
welke de oorspronkelijke schrijver zich als de verzamelaar
voordoet. Dat het werkje in Duitschland den vijfden druk
verwierf, strekt den smaak aldaar niet tot eer. Zal het ook
onder ons eenen goeden aftrek hebben, dan zal dit meer
daardoor veroorzaakt worden, dat het bevattelijk en vermakelijk is voor het aankomende geslacht, dan dat het veel
belangrijks en Ieerzaams bevat. De hoogste lof, dien wij
aan deze Volksvertellingen kunnen geven, is van eenen ontkennenden aard, en bestaat in de betuiging, dat wij daarin
niets hebben aangetroffen, hetwelk strijdig is met kieschheid van taal en reinheid van zeden.
Ischora, Decebal, het Suttin. Brie Verhalen van J. A.
SCHUTT en is. VAN JOSIKA. Te Groningen, bij B.. J.
Schierbeek, Jun. 1841. In gr. 8vo. 253 bl. f 2-25.
e t eerste van deze Verhalen is eene nieuwe bewerking der
bekende Legende van den wandelenden Jood AHASVERUS,
die bier worth voorgesteld als te Jeruzalem ten tijde der
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Kruistogten gestorven zijnde, na vooraf cHRISTUs te hebben
leeren gelooven en huldigen. Het tweede in dezen bundel
opgenomen stuk is eene proeve van Hongaarsche letterkunde, en is genoemd naar den held des verhaals DEcEs A L ,
eenen Koning der Daciers ten tijde der oorlogen van dat
yolk tegen de Romeinen. Het derde en laatste heeft tot opschrift : Het Suttin, zoo als in den Ilindostan de plegtige
voorbereidselen genoemd worden tot het verbranden van eene
Braminen-weduwe, die zich vrijwillig opoffert.
Als voorstelling van den toestand en de denkbeelden der
Kruisridders, is het eerste Verhaal niet zonder waarde. —
111isschien zijn wij niet genoeg op de hoogte, om de schoonheden van het tweede te kunnen gewaarworden. Van DECERAI, zegt de Vertaler : v Zijn val in de strikken van den zin,nelijken lust dient slechts ten middel om zijn edel hart te
.volmaken en zijne voortreffelijke hoedanigheden te luisterrijker aan den dag te brengen." Wel is waar DECEB AL was
een Koning, en wij weten wel, dat men somtijds diergelijke
hooggeplaatste personaadjen als boven de wet verheven besehonwt '• maar de wet der zedelijkheid duldt geene uitzondering hoegenaamd, en wij keuren het af, dat de zinnelijke
lust bier in zulk een gunstig licht voorgesteld wordt. —
Wat het laatste Verhaal hetreft, zijn wij het met den Vertaler cells: het is eene aaneensehakeling van groepen vol
leven en beweging, naar de natuur geschetst en to zamen
een bevallig geheel vormende.
Ofschoon wij, blijkens het aangemerkte, Diet alles in deze
Verhalen goedkeuren, behooren zij, daar men niet altijd op
het voortreffelijkste kan onthaald worden, tot de bruikbare
lectuur voor uitspanning.
Merkwaardige Karakters en belangrijke Verhalen uit de Geschiedenis des Vaderlands. Te Haarlem, bij de .Erven
F. Bohn. In kl. 8vo. VIII en 164 bl. f I - 50.

D

e Schrijver van dit werkje acht het met voile regt gevaarlijk , de verbeelding van aankomende jongelingen en
meisjes te dikwijls in eene geheel denkbeeldige wereld te
verplaatsen, en alzoo, ofschoon dan ook met goede bedoelingen, in het jeugdig hart droomen en begoochelingen op
te wekken, waaruit men in lateren leeftijd veelal pijnlijk
ontwaakt." — Vele leesboeken voor de jeugd, ook zulke
die niet zelden tot schoolprijzen worden aangewend, hebben, bij al het verdienstelijke, dat zij bezitten, in meerdere
of mindere mate deze bedenkelijke strekking, en verplaatsen bovendien, dewijl zij meestal van vreemden bodem zijn
overgeplant, de jeugdige lezers op een hun geheel onbekend
terrein. Kundige Landgenooten, Welke zich verledigen
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hunne pen voor de jeugd op te vatten, en harm zoodanige
tafereelen nit onze Vaderlandsche Gesehiedenis of to malen,
die hare belangstelling evenzecr gaande kunnen honden als
het vernuftigst uitgedacht verzinsel, verdienen dm, reeds
om het doel, lof en aanmoediging. Dubbel komen him die
toe, wanneer zij zich van de opgenomene taak loffelijk kwijten.
Zulks heeft , naar het oordeel van Ref., de verzamelaar
der voor ons liggende Karakterschetsen en Verhalen gedaan.
Zestien in getal, uit verschillende tijdvakken der Gesehiedenis genomen, afwisselend van inhoud, in gepasten stijl, getronw aan de historische waarheid, versterken zij bier het
vertrouwen op de zorgende Voorzienigheid, boezemett elders
eerbied voor den moed, de standvastigheid, rondborstigheid
en eerlijkheid der Vaderen of van nog levende Landgenooten
in, wekken tot navolging der geschetste voorbeelden van
mensehlievcndheid en barmhartigheid op, of.leeren, hoe dieren sums, in trouw aan hunne weldoeners of in opofferende
zorg voor hun kroost, vele mensehen beseharnen; terwij1 de
lezing van dit alles tot uitbreiding van kennis, tot aansporing ter meer gezette beoefening der zoo rijke Vaderlandsche
Geschiedenis strekken moet.
Bij het doorloopen van dit werkje bemerkt men weldra ,
dat de Verzamelaar niet maar algemeen bekende boeken
heeft opgeslagen en in verkorten stijl nageschreven, maar
dat men hem voor een smaakvol en ervaren Onderzoeker der
Geschiedenis te houden heeft. Hij duidt zijnen naam, aan
den voet der korte Voorrede, sleehts met de letter V. aan ;
maar waagt Ref. te veel, door to gissen, dat de Heer atGENS, die van zijne niet altijd gemakkelijke beroepsbezigheden reeds zoo veel tijd heeft nitgewoelrerd, om de
tank van den ontslapenen vAN KAMPEN, in het geven van
Levensbeschrijvingen van beroenide Nederlanders, loffelijk
voor volwassenen voort te zetten, in dit weluitgevoerd en
met zes allerkeurigste platen versierd boekje op nieuw
getoond heeft, dat het niet heneden den grondig geletterde is, zijne gaven ook ten nutte van het opkomend geslacht te besteden ? Hoe dit zij, de Schrijver vinde zich
door algemeenen bijval aangemoedigd, om zijnen Landgenooten van iederen leeftijd — want dit werkje mil/en ook
volwassenen met genoegen lezen — meer van dezen card
aan to bieden. Aan elk, die Vaderland, Godsvrucht en
Deugd bemint, zal zulks hartelijk welkom wezen; terwijl
wij het onderhavige geschrift, dat eerst zeer onlangs de pers
verlaten heeft, onder anderen ook tot schoolprijs voor de
hoogere klassen van leerlingen op onze burgerscholen ernstig
aanbevelen.

BOEKBESCHOUWING.
Disputatio Theologico-Exegetica de notione , Toil gpvais et
TG!
, quae JESUS, in Evangelio JOANNIS, sibi
vindicat, tribuenda, quam — pro gradu Doctoratus
publico ac solemni examini submittit BENJAMIN NACHENIUS, BENJ. FIL., Amstelodamensis. Amsielodami, apud Stokmans et Renders. 1841. Form. oct. maj.
XI/ et 111 pag. f

1- :

De Heer

NACHENIUS, kweekeling van het Amsterdamsche
Athenaeum , zijne studien aldaar willende voltooijen , zag
zich, volgens de Wet, verpligt tot het schrijven van eerie
Dissertatie, ten einde daarop aan eerie Akademie den Doctoralen graad to bekomen. Hieraan heeft hij loffelijk voldaan , door eerie Verhandeling to schrijven over de beteekenis van de woorden v2t V ilyx en TO Vpyov, die JEZUS, in.
het Evangelic van JOANNES, van ziehzelven gebruikt ,
en hicrin vele blijken zijner bekwaamhcid in de uitlegging
van de Sehriften des Nieuwen Verbonds aan den dag ge
legd. Hij handelt in het Caput pries, het grootste gedeelte zijner Verhandeling, p. 8-78, eerst (p. 8-65)
over die plaatsen , waarin ,r& daarna (p 65-78)
over die weinige , waarin TO Vp.yov voorkomt, en eindelijk
in het Caput posterius , p. 79-105 , ter opheldering van
het vorige , over die, waarin anderen over T? Veyz of gpylv
van JEZUS spreken , alsmede over die , waarin gesproken
wordt van To 'ipyou der Apostelen. — Recensent zou liever
eerst over TO gwv, dat JEZUS zich toeschrijft , en dat
slechts op twee plaatsen voorkomt, gehandcld hebben ,
want hicrover is minder verschil ; en dan zou hij gezien
liebben , of deszelfs beteckenis ook op TCL 'Opyz moest toegepast worden. — Hoe dit ook zij , de Schrijvcr hceft
zich veel moeite gegcven, em to bewijzen , dat onder
Tx nix niet alleen de wonderwerken, maar ook de leer
SOEKBES. 1841. NO. 13.
111 m
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van JEZUS moet begrepen worden ; en Rec. wil hem gaarne den lof toekennen, dat hij hiertoe alle zijne pogingen
aangew end , maar moot tevens verklaren , dat hij hem niet
overtuigd heeft , en wil hiertoe, ofschoon niet alles kunnende toetsen , nogtans het volgende in bedenking geven.
Al ware het cons, dat er enkele plaatsen gevonden werden , waar men onder de werken van JEZUS ook zijne leer
en zedelijke daden zou kunnen betrekken ; dan doet de
vergelijking met andere plaatsen waar woorden en werken
duidelijk onderschciden worden en tegen elkander overstaan , alien twijfel ophouden , dat onder de laatste allcen
de wonderwerken verstaan worden : men zie slechts JOAN.
X: 38 en XIV: 10, 11. Ook heeft NACHENIUS niet genoeg opgemerkt , dat 'ipyav somtijds in het, enkelvoud voorkomt, en ten duidelijkste niet anders dan de beteekenis
van wonderwerk heeft: men zie o A VII: 21 en X: 32,
33. Van de eerste plaats zegt hij wel, (p. 10 in de noot)
dat daarover niets behoeft aangeteekend te worden; maar
Rec. ziet niet, waarom minder, dan over de laatste, daar
zij over dezelfde zaak handelt; en vergelijkt hij beidc, dan
komt het hem te meer voor,, dat NACHENIUS zich vruchtelooze moeite geeft, om aan de laatstgenoemde ook al zulk
eerie beteekenis op te dringen, dat daaronder tevens de leer
zal moeten verstaan worden.
Bij de grootere werken , die JEZ es , JOAN. V: 20 , zegt
to zullen doen , wil NACHENIUS niet alleen, ja zelfs nict
voornamelijk aan wonderwerken gedacht hebben ; doch het
onmiddcllijk volgende toont dit, meent Rec. , wel degelijk
aan , waar gesproken wordt van het opwekken uit den
deed , dat teen , zoo veel wij weten , nog geen plaats gehad had; terwiji JEZUS in het verder volgende het toemalige en het toekomstige als in e'en vergezigt schijnt zamen to vatten : er is dus geen de minste reden, om met
NICHENIUS aan het levend maken , vs. 21 . en volgg.,
eenen dubbelen zin te geven, en het zelfs vs. 25 alleen van
de geestelijke opwckking (p. 19) op to vatten ; geen reden , om te meenen, dat oc S OiTet (wie hij zou aanduiden , dat niet alien dat leven zouden deelachtig woe-
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den , daar het eenvoudig maar krachtig de volkomene volmagt to kennen gecft, die JEZUS van den Vader ontvangen had , om zich van dat wondervermogen to bedienen. —
Ook JOAN. XIV: 12 hoort men JEZUS gewagen van grootere werken, dan de zijne , die door zijne aan hem geloovende getuigen zouden verrigt worden ; en ook daar wil
NICRENIUS (p. 54 et seqq.) weder de leer der Apostelen
er onder begrepen hebben ; maar hij zal toch niet willen
beweren , dat zij grooter Leeraars waren dan hun Mecster:
zou het daar niet vooral zijn grooter wegens de meerdere
uitwerking , die zij in uitgebreider kring door hunne wonderdaden zouden te weeg brengen? — Over de uitlegging
van het overige gedeelte der perieopa , JOAN. V: 20 en
volgg. , bijzonder over het xpiven, en ispio-cc, vs. 22 , alsof
dit hier in de beteekenis van condemnare'kwame , zou Rec.
ook nog al eon vriendelijk disputeerwoordje to opponeren
hebben, doch waartoe hij nu, vooral daar het de hoofdzaak der Verhandeling niet raakt , gem ruimte durft nemen. — Aileen merkt hij nog op, dat vs. 36 , vergeleken
met andere straks aangehaalde plaatsen , zoo duidelijk
spreekt van zulke daden , die JEZUS deed tot staving van
zijne Goddelijke zending, dat hij niet begrijpi , hoe men
daar aan iets anders dan aan wonderwerken denken kan.
De plaats , JOAN. IX: 3 , 4, waarover p. 28 et seqq.
gehandeld wordt, behoort , strikt genomen , niet tot die,
welke hier to pas komen , want het is daar de werken
Gods en des genen , die rnij gezonden heeft , en dus zoo
veel als elders het werk, dat JEZUS te volbrengen had,
en wel in dezen zamenhang de uitoefening der wonderkracht, welke God hem verlecnde , om zijne Goddelijke
zending to staven.
De twee plaatsen , waarin NACHENIUS door 41 gl you te
regt het aan JEZUS opgedragen work verstaat , zijn JOAN.
IV: 34 en XVII: 4 ; maar op de laatste plaats wil hij er
ook, per 7rp6Antpiv,, het lijden des Zaligmakers onder verstaan hebben: dit komt Rec. niet natuurlijk voor,, en niet
overeenkomstig met den zamenhang, die veeleer duidelijk
Mm 2
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leert, dat JEZUS zijn leerambt en de vorming zijner Apostelen tot zijne opvolgers bedoelt.
In het laatste Hoofdstuk der Verhandeling spreekt N AcHENIUS ecrst over de drie plaatsen, waar anderen TOG gpyx
of g pvov van JEZUS vermelden, MATTH. XI: 2, 3, JOAN.
VII: 3 en Luc. XXIV: 19. Doch het is al wederom ,
meent Rec., ter liefde van deszelfs hypothese dat de
Schrijver op de twee eerste plaatsen de leer van JEZUS
daaronder begrijpen wil; terwijl het op de eerste uit den
zamenhang duidclijk is, dat het cigenlijk deszelfs geruchtmakende wonderwerken waren , die JOANNES de Hooper ,
het zij voor zichzelven, het zij om anderer wille , deden
wenschen , dat JEZUS cenen beslissenden slag mogt slaan ,
om zich openlijk voor den Messias te verklaren. Dergelijken wensch schijnen ook, ter tweeder plaatse, zijne
broeders gekoesterd , en Hem daarom naar openlijker
schouwplaats gewezen to hebben. — In de derde der aangehaalde plaatsen kart NACHENIUS zelf het naauwelijks
ontkennen, en de zamenvoeging g pira xal A6yrp, ook voorkomende Hand. VII: 22, welke plaats hij te regt verge, zoo als ook Born. XV: 18, die p. 99 aangehaald
worth , bevestigt het ten sterkste, dat door het eerste,
hoewel zelfs in singulari collectivo staande , de wonderwerhen bcdoeld worclen.
Niet ongepast heeft NACTIENIUS die plaatsen nit Lucas
tweeds bock en uit de Apostolische Brieven vergeleken ,
waar van TO 47av der Apostelen gesproken wordt ; maar
tot bevestiging van deszelfs hoofdrneening schijnen zij weinig toe te brengen. Hand. V: 38 , 39 behoort hicr eigenlijk niet toe, want daar is TO gpvov in den mond van GAmALI eL de geheele onderneming , de zaak van het Christendom. H. XIII: 2 , en zoo ook op eenige plaatsen in de
Brieven , is het de gansehe Apostolische bediening ; en
als zoodanig zou het in zoo verre overeenkomen met
T o g pyav bi eroi; , het gansche werk van J E Z us.
Al meent dus nu Rec. in de opvatting der beteekenis
van meergemelde woorden hier en daar van den Schrijvcr
te mocten verschillen, hij necmt editor nicts terug van den
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hoven gegeven' lof,, en wenscht hem met zijne aldus vercerend volbragte studien geluk.

Vicrtal Leerredenen over onderwerpen, ontleend uit Gcsehiedenissen des Ouden Verbonds ; door R. M. c. VAN
OOSTERZEE, Pred. to Elkerzee. Te Zierikzte , bij
J. van do Velde Olivier. 1841, In gr. 8vo. VI en
94 bl. f 1 - 10.

D aar de, Eerw.

VAN OOSTERZEE zich gedrongen zag,
door de uitgave van twee dozer Leerredenen , waarbij hij
nu nog twee andere voegde , proeven van zijnen kanselarbeid openbaar to makten , wenschen wij hem geluk , dat hij dit zoo hecft kunnen doen , als het door
dit bundeltje geschiedt. Wat er hem toe noopte , achtte
hij nict vatbaar voor openbare mededeeling. Maar hij verklaart, in den vooraangestelden bescheiden' en dankbaren
brief aan zijnen Vader, dat deze de reden wist en billijkte.
Wij kunnen haar niet ramen , en dus ook geene uitspraak
doen over het al of nict gepaste van dien slap. Bij de beoordeeling van de stukken zclve, hier het publiek aangeboden , willen wij echter dozen stand der zake niet uit het
00g verliezen. DC Heer VAN 00 STERZEE gaf deze Leerredenen nu niet ter persc , omdat hij ze als proefstukken
of modellen wilde vertoonen, of omdat hij mcende , dat
er aan zoodanige lectuur behoefte was; hij hoopt alleen ,
dat zij , door drang van omstandigheden in het Licht versehenen , noch min gunstig van hem getuigen , noch nutteloos zijn zullen. Rec. vond geene reden , om aan de
vervulling dozer hope to twijfelcn.
De onderwerpen dezer predikatien zijn belangwekkend ;
er is goed gebruik van gemaakt ter bevordering van Christelijke levenswijsheid; de geschiedenissen , hier behandeld ,
zijn beknopt en aanschouwelijk geteekend; de zaken zijn
met levendigheid en doorgaans helder voorgesteld; de
stijl is slechts enkele keeren wat stroef , over het geheel
echter duidelijk en gemakkelijk , kortom onderhoudend ,
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aangenaam en waardig , en niet vervallendc in het gebrek van zoo veel mogelijke versnippering der perioden , dat titans door velen als cone deugd wordt nagestreefd , en waartegen men zich wel meer de uitspraak
van een groot meester herinneren mogt: eene redevoering
wordt zenuwloos , wanneer zij tot gruis wordt; de toon is
liefdcrijk en ernstig ; de meeste taalfouten schijnen aan de
correctie te wijten te zijn.
I. handelt, naar GE N. IV: 3-16 , over de bekende gesehiedenis van LAIN en ADEL, die eerst wordt toegelicht
en daarna gebruikt, om hetgeen daarin vooral leerzaam
is te ontwikkelen. Om er dit gebruik van to maken, doet
de Prediker letten: 1. op x AIN , en 2. op GODS handelwijze met hem. In %AIN ziet hij het kwaad, in zijnen
wasdom , in zijne rijpheid en in zijne vruchten. Ten opzigte van GOD geeft hij doze opmerkingen : GOD waarschuwt tegen het kwaad,. ziet het kwaad, straft het
kwaad, en vergeeft het kwaad.
In II. wordt, naar D E U 23-27, de wijsheid en
liefde van God voorgesteld, als ook dan kenbaar,, wanneer
Hij ons ontzegt, hetgeen wij ten hoogste wenschelijk voor
ons hadden gerekend. Nadat in het lste deel de bode van
MOZES en het antwoord van GOD daarop zijn beschouwd,
wordt in het 2de het opgegeven onderwerp ontwikkeld,
door to wijzen op: a.) Gods wijsheid en liefde in 't algemeen , b.) onze onkunde aangaandc ons waar belang, c.)
onze ondergeschiktheid aan het algemeene bestuur van God,
en d.) het nut, dat de bedoelde teleurstelling hebben kan
voor ons verstand en hart. In het 3de deel wordt de redo
besloten met een woord van vermaning en besturing tot
bescheidenheid , dankbaarheid en wijsheid. — Het verwondert ons, dat er gem gebruik gemaakt is van het belangrijke der bestraffing van m o Z ES met betrekking tot het
yolk , in zoo verre dit er in zien kon , dat God de verkeerdheid , ock in zijnen eersten dienaar en vertrouweling,
niet verschoonde.
III. liceft tot tekst 1 SAM. XXIV: 6, waar VAN 0OSTERLEE in het beiigt , dat DAVID ' S hart hem sloeg , omdat
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htj de slip van SAUL afgesneden had, de uitdrukking vindt
van DAVID ' S zelfvoldoening bij zijne overwinning op zichzelven. Bij de teekening hiervan in het lste deel wordt
schoon geschctst , wat het gemoed van DAV ID al bewegen
en slingeren kon. Maar niet naauwkenrig is de voorstelling bl, 54: »Behoedzaam trcedt hij toe; hoorbaar klopt
»hem het hart; hij nadert den slapenden SAUL, snijdt
»met zijn zwaard" enz. In den tekst slaat hem het hart
nadat hij het feit volbragt h'eeft en omdat hij het gedaan
heeft. VAN OOSTERZEE heeft dan ook niet aangetoond ,
dat hij juist ziet, wanneer hij in dat kloppen van het hart
de beweging der zelfvoldoening bcspeurt. Wij gelooven
eer , dat hier zeer ecnvoudig de uitwerking beschreven
wordt der buitengewone spanning van ziel , waarin DAVID
zich bevonden had. Waarin deze ook geeindigd ware,
zijn hart zoude, na het gelukken van zijn stout bestaan ,
met ongewone hevigheid geklopt hebben , om het even of
zijne daad good of kwaad gewecst ware. En is hier aan
zelfvoldoening of beschuldiging to denken, dan zou de
vergelijking van 2 SAM. XXIV: 10 eer aan het laatste dan
aan het eerste doen hechten. Zoude het bevreemden zneeten , zoo DAVID nog gevreesd hebbe , den Gezalfden des
Ifeeren to na gekomen to zijn en cenigen smaad to hcbben
aangedaan ? Maar VAN OOSTERZEE volgde met regt zijne
opvatting , en dan is het onderwerp voor het 2de deel
daaruit wel gekozen: zelfoverwinning als de bron van de
zaligste zelfvoldoening. Hier worth voorgesteld : a.) de
strijd , dien het kosten moet, zal de mensch de overwinning op zichzelven behalen; b.) het middel , waardoor hij
or toe wordt in staat gesteld ; c.) de zalige zelfvoldoening,
die de waarde van die overwinning bewijst. Maar c is
het minst uiteengezet, en dit was toch de hoofdzaak , waarbij hetgeen nu a.. is in eenige bijzonderheden had moeten
dienen , om haar to doen uitkomen ; dan ware b. uitmuntend to ,stade gekomen in het 3de decl, hetwelk dient tot
zelfbeproeving , aanmoediging , besturing en waarschuwing. Ook zou doze nuttige predikatie vcel gewonnen
bebben, door helderder in 't licht to stellen , waarom over-
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winning van de verleiding tot zonde kan beschouwd worden als overwinning van zichzelven.
IV. spreekt, naar 2 icon. II: 1-11 , over ELIA ' S nitgang nit dit Leven, welke 1. naar den tckst wordt voorgestcld, en 2. van deszelfs belangrijke en leerzame zijde
beschouwd. Het lste deel is zeer gelukkig geslaagd. En
het is geene goring( verdienste, eon zoo eenvoudig-verheven verhaal aldus to bespreken. Het 2de deel, waarin
de gebeurtenis wordt beschouwd in betrekking a.) tot ELIA
zelven , b.) tot ELIZA en 's mans tijdgenooten , en c.) tot
ons, had tot mecrder nut voor de gemeente kunnen worden aangelegd , wanneer a. en b. beknopter waren geweest of slechts tot overgang of inleiding hadden gediend.
Immers, wat ondcr c. voorkomt , is het eenige, dat regtstreeks de hoorders betreft, en treedt nu to weinig in bijzonderheden. Hoc belangrijk ook de beide opmerkingen
zijn, die hier worden op het gemoed gedrukt: geen godsvrucht zonder zalig einde, en : geen zalig einde zonder
godsvrucht , zij zweven to zeer in het algemcene , doordien niet genoeg, als ook voor den Christen passende ,
wordt aanbevolen hetgeen bijzonder de godsvrucht van
ELIA kenmerkte: geloof,, mood, ijver.
Ofschoon wij niet als taalzifters optreden , willen wik
toch het volgende niet terughouden. Bl. III zal erkentenis
wel bekentenis moeten zijn. Bl. 4 staat kostbare voor
kostelijke ; cone verwarring, die zeer gewoon is, daar
men niet onderschcidt, dat kostBAAn gcnoemd wordt, wat
vecl host, en kosteLuK , hetgeen groote waarde heeft.
De Bijbcl b. v. is thans geen kostbaar,, maar toch het
kostelijkstc bock. Bl. 17 en elders is cone , ook bij anders keurige schrijvers, niet zeldzame font in: ontbreken
aan iets. Meermalen vonden wij een werkwoord in het
enkelvoud gebezigd van twee onderwerpen , als bl. 33
levensloop en aanleg strekte (strekten) ; bl. 38. daartoe
meet (moeten) ons medewerken voor- en tegenspoed , enz.
Hoe dikwijls het ook reeds gezegd zij, dat daarstellen noch
naar den acrd van onze taal , noch naar (lien van de Hoogl!uits.le, kan gezegd worden voor scheppen , tot stand
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brengen enz., bl. 36 lezen wij van alles, wat God heeft
daargesteld. Bl. 54 eenE traan , bl. 62 eenE straal ,
bl. 84 ten tank, en dergelijke vergissingen, rekenen wij
van minder belang. BI. 83 staat, dat ELIA door GOD
lot zich is genomen , hetgeen zijn moest : dat GOD ELIA
tot zich heeft genomen. Dat ELIA tot zich is genomen ,
heeft geen' zin. Eene enkele stroeve zinsnede is die
welke bl. 27 voorkomt: »Jehova, die niet dit door bestraffende toespraak treden in Diens regten , maar eenvoudig in 's yolks behoeften te voorzien , aan Israels
leidsman bevolen had."
Wij vertrouwen , dat de ons onbekende Prediker,, die
in doze Leerredenen zoo veel talent aan den dag legt, onze
aanmerkingeu niet voor vitterij zal houden, en dat hij
gaarne den raad van MURETUS zal aannemen:
Si quis te objurget , male cum quid feceris, illi
Gratiam habe, et ne iterum queat objurgare, caveto!
Hij ga voort zoo veel vlijt aan zijne leerredenen te besteden , als waaTvan deze de getuigenis met zich dragon'.
Dan zal hij in beperktcr of, gelijk wij wenschen , ook nog
tens in ruimer kring de gaven, welke hij ontvangen heeft,
regt nuttig besteden.

Godsdienstig Leesboek. Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis en in de Christelijke Godsdienstleer ; hijzonder ten gebruike bij de traagbockjes van L. EGELING.
Te Dordrecht, hij H. Lagerwey. 1840. In gr. 8vo.
226 bl. f 2 - :
Vraagboekjes
S edert lang bekend zijn de zoogenaamde
bekend is ook do

van wijlen den Predikant EGELING ;
lijvigo Commentarius derzelvcn van denzcifden Schrijvcr ,
onder den titel van den weg, der zaligheid. Tusschen
deze beide houdt het hovenstaande work van cenen ongenoemden , die zich onder het roorberigt G. teekent , het
midden , zonder echtcr cone verkorting van gemelden Com-
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mentarius te zijn. Met zeer kleine wijzigingen volgt het,
naar stof en vorm, den inhoud van het verkort Vraagboekje , en is ook in de ontwikkeling van zaken niet aanmerkelijk verschillcnd. Wie zich dus met de voorstellingswijze , bewijzen en bewijsvoering van EGELING in alles
vereenigen kan , die zal dit ook met den inhoud van dit
werk wel kunnen, en het dan met vrucht aan zijne onderwijzelingen kunnen in handen geven. Wie dit niet kan,
gelijk het met Ref. het geval is , hoe veel goeds hij er ook
in vinde, die zou, bij eene oponlijke beoordeeling, moo–
ten beginnen met eene recensie van de Vraagboekjes van
EGELING, en dan deszelfs tegenwoordigen Commentator
daarmede stuk voor stuk moeten vergelijken; maar tot het
eerstc vindt Ref. zich, ten opzigte van een reeds vele jaren bestaan hebbend /eerboekje, niet geroepen ; en hierdoor vervalt ook, naar zijn inzicn, grootendeels de noodzakelijkheid van het laatste ; of zoo hij zich met eene doelmatige vergelijking en beoordeeling van bet eon en ander
zou inlaten, dan zou hij tot eene uitvoerigheid moeten
komen , die voor dit Tijdschrift niet geschikt is, maar die
hij , voor zoo veel men het noodig mogt vinden , aan op-.
zettelijke Godgeleerde Tijdschriften meent te moeten overlaten. Voor de genen , die de Egelingsche manier en
denkwijze volgen , moge het (dit geeft hij gaarne toe) eene
bruikbaarder en minder kostbare handleiding zijn, dan
het boven aangehaalde groote werk ; maar voor de populaire Godsdienstleer en de Catechetiek , naar de hoogte der
vorderingen des tijds, ziet hij niet, dat cr eene nieuwe
aanwinst door gedaan is.

De , Bergen. Christehjke Natuurbeschouwingen tot verheffing des harten. Naar het Hoogduitsch van J. H.
DAUB. Te Amsterdam, bij J. D. Sijbrandi. 1840. In
f 2 – 25.
gr. 8po. VIII, 213

W ie den Sterrenhemel van denzelfden Schrijver met

genoegen heeft gelezen , die zal bier , verbeelden wij ons ,
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vooral geen minder voedsel voor zijn hart en zijne verbedding vinden. De titel moge eenigzins minder beloven,
hij heeft dit hoven genen vooruit , dat hij minder dubbelzinnig is, en bovendien door den aard van het voorgaande
werkje verklaard wordt. Het eerste stukje in dozen bundel
is in zoo verre zeer geschikt , om tot inleiding van het geheel te dienen , als het de woorden van Psalm CXXI,
heffe mine oogen op tot de bergen, tot opschrift hebbende, terstond bet godsdienstig standpunt aanwijst, vanwaar
deze bergbeschouwing nitgaat, schoon het, voor het overige , minder als captatio benevolentiae, om de verwachting eenigzins hoog te spannen , kan beschouwd worden,
dan wel den regel volgt, dat nien vlam uit den rook,
geene rook uit de vlam moet doen voortkomen. Althans
ons behaagde het niet zoo zeer, als vele volgende.
Het is indertlaad een regt aardig boekje — geene stichtelijke lectuur,, zoo als men die veelal vindt, eentoonig,
droog , bijna niet anders dan bij hoofdstukken te lezen —
ook geene romantische inkleeding, die al ligt schraal uitvalt of van lafheid nict is vrij te pleiten — even min natuurbeschouwing , zoo als men die, van de oudste tot de
nieuwste, bij honderd Schrijvers bijna in gelijken trant kan
lezen — maar aangename verhalen en beschrijvingen van
hetgeen de man meestal zelf gezien en bijgewoond heeft,
met stichtelijke aanmerkingen doormengd of tot een stichtelijk doel aangew end , en wel op eene wijze, dat menschen van zeer verschillende denkwijze het in hunnen
geest opvatten en tot opbouwing in het geloof en de licfde
kunnen aanwenden.
Bij menigcn reisbeschrijver vindt men die kennis der
schoonheden en merkwaardigheden, vooral van Duitsehlands belangrijkste gebergten, niet, welke bier op eene
bevallige wijze, onder allerlei afwisseling , wordt ten toon
gespreid ; terwijI men daar voedsel voor het hart, zoo uit
deze beschouwingen , als uit allerlei ontmoetingen met
menschen getrokken veelal mist. Het is een regt lieve
verteller, die Mijnheer DAUB, ODS op zijne wandelreizen,
onder zijnc vrienden , en dan Bens weer in zijne uitstapjes
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naar vreemde oorden , door correspondentie of lectuur , op
eene aangename wijze medevoerende , altijd in de atmospheer van een' vromen zin, zonder ons met onophoudelijk
zedepreken te overladen.
Het is wel niet alles even belangrijk en even zuiver.
Hij speelt wel eens een weinig to veel met woorden en
begrippen. Hij hcrhaalt ook wel eons tamelijk gelijke ontmoetingen. En de bekwame Vertaler had misschien nog
wel jets moor kunnen uitlaten en veranderen. Maar dit
gaat niet zoo ver, dat het den gewonen lezer,, die niet
leest om to beoordeelen, zwaar zal hinderers. Als men
iets van een' Duitscher leest, is het honderd tegen
dat men zulke struikelblokjes ontmoet. Nog eens, het is
een re fit lief, stichtelijk en toch niet al te stichtelijk boekje,
daar wij maar geene uittreksels van zullen geven , deels
omdat wij met de keus verlegen zijn, deels omdat wij
vertrouwen , dat zij, in wier smaak zulke Iectuur valt,
hetzelve zullen lezen. Het doe hun aan hart en geeste wel!

Proeve van Onderzoek omtrent lid Armwezen in ons
Vaderland , en naar de meest doeltreffende middelen,
die verder,, ter verbetering van het lot der Armen ,
zouden kunnen aangewend worden. Door G. LUTTENBERG Secretaris der Stad Zwolle , enz. Te Zwolle,
bij W. E. J. Tjeenk Willink. 1841. In gr. 8vo. XVIII
en 142 bl. f 1- 80.
In het Voorberigt oppert do Schrijver het denkbeeld, dat
onderscheidene der door hem voorgedragene stellingen en
middelen aan bedenkingen onderhevig zullen bevonden
worden : »Aileen dit hoop en moonik billijk to mogen
»verwachten, dat men zijne aanmerkingen met beschei» denheid en onpartijdigheid zal voordragen , en dat men
» de recension door de naamteekening gelieve te doen ver» zeld gaan; wanneer ik misschien zoude kunnen opgewekt
»worden , indien het pas gaf, of rondborstig mijne dwa»ling to erkennen , of nadere inlichtingen mode to dee-
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len." De tegenwoordige aankondiging is van geene
naamteekening verzeld , en dit (het re fit tot dien eisch
daarlatende) strekke den Heere LUTTENBERG al aanstonds ten bewijze, dat er bij ons geene bedenkingcn,
aangaande de door hem voorgedragene stellingen en middelen zijn opgerezen , die wij van genoegzaam gewigt
keurden , om aan zijne nadere overweging to onderwerpen ; ook gelooven wij niet , dat er, op goede en hechte
grondslagen, aanmerkingen van eenig belang tegen dit geschrift zullen in het midden gebragt worden.
Het belangrijk onderwerp words beknopt maar ook tevens
volledig behandeld. Zich niet toegevende aan redencringen of theoretische bespiegelingen , legt de Schrijver twee
staten ten grondslag , als Bijlagen achter zijnen arbeid opgenomen, loopende van de jaren 1817 tot 1838, en getrokken uit de jaarstaten, die, van Gouvernementswege,
omtrent den toestand van het Armwezen , aan de StatenGeneraal worden medegedeeld. Hierdoor rust zijn betoog
op waarheid , en hij stelt die, met onpartijdig,heid bij de
vermelding der nadeelige of voordeelige zijden , in een
holder licht. Bij het voorslaan van middelen tot verbetering bewandelt hij zijnen moeijelijken weg met alle beseheidenheid ; daarbij eene hennis van zaken aan den dag
leggende , die ten bewijze strekt , dat hij geheel meester
is van het onderwerp, dat hij wilde behandelen.
Wij hebben daar eenige voortreffelijke eigenschappen opgenoemd , die het work van den Heer LUTTENBERG kenmerken ; wilden wij in die beschouwing verder voors laan ,
wij zouden dan aldra in den toon der lofrede vervallen ,
en dit zou de bescheiden Schrijver, die het nuttige alleen
bedoelt , welligt minder welgevallig wezen. Veel liever
willen wij onze Lezers en alien, die in het lot der behoeftigen belang stellen , eenig verslag geven van den
rijken voorraad van onderwerpen, die de kundige Schrijver, in eon zoo kort bestek , ter beschouwing , overweging
en behartiging aanbiedt.
Hoogstgewigtig is het beginsel, waarvan de waardige
Schrijver uitgaati Hetzelve komt liodizakelijk hierop ne-
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der: eene ware en duurzante verbetering van het Yirniwezen is voornarnelijk to wachten van eene betere zedelijhe
en godsdienstige opvoeding van de behoeftige volksklasse.
Op die wijze zich op een zedclijk , godsdienstig en Christelijk standpunt plaatsendc, gaan zijne beschouwingen van
daar uit en keeren ook weder daartoe terug , en daar hij
met MOZE s voorspelling: De arnte zal niet ophouden uit
het midden des lands, zijne Inleiding opent, zoo besluit
hij zijn geschrijf met de woorden van Hem, die moor is
dan iviozzs: Voor zoo veel gij dit een van deze mine
minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat mij gedaan. Geheel vcreenigt Rec. zich met doze wijze van behandeling van het veelomvattend ondcrwerp. Immers de
zorg voor de armen is niet slcchts cen maatschappelijke ,
zij is ook cen godsdiensti4e pligt, en, gelijk. de Schrijver
teregt opmerkt: de verbetering en opbeuring van den
stand der behoeftigen is voornamelijk in de zedelijke verheffing der behoeftigen gelegen. Bewegen zich de bemoeijingen , zoo wel tot het verleenen van onderstand ,
als tot het verminderen en voorkomen der armocdc, moor
en meer in eon zedelijk-godsdienstig element, dan zullen
zij ook des to beter doel trefFen ; want onder de oorzaken,
die de armoede doen ontstaan, mogen onzedelijkheid en
ongodsdienstigheid wel in de eerste plaats worden opgegcyen; en wil men het bestaande kwaad aantasten, dan behoort zulks bij den wortel to gcschieden.
Aan dit groot beginsel getrouw, treedt LUTTENBERG,
na eene gepaste Inleiding , in con kort onderzoek naar den
toestand van het Armwezen in het tijdvak van 1815 tot en
met 1838 en de beantwoording der vraag: of de klagten
over de toeneming der armoede in ons Vaderland al dan
niet gegrond zijn. Hierop onderzockt hij de voornaamste
oorzaken , die op het Armwezen , ten nadeele of voordeelig , gewerkt hebben; onder do eerste opgevende: 1. Toe/wiping der bevolking. 2. Gebrek aan arbeid. 3. Laagte
der arbeidsloonen. 4. Wangedrag. Verwaarloosde opvoeding der jeugd. 6. Kwalijk bestuurde weldadighcid.
7. Slapheid der policie , op sommige plaatsen. Onder de
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laatste: I. Meer algemeene welvaart. 2. Werking der
onderscheidene instellingen van weldadigheid. Deze laatste worden in drie rubrieken behandeld , als I. Instellingen van onderstand; II. ter vermindering van het, getal der
armen; III. ter voorkoming der armoede. De Schlijver
spreekt onder I. a. Over de Administration der huiszittende
armen. b. Genootschappen welke aan schamele armen
onderstand verleenen. c. Vereenigingen welke gedurende den winter uitdeelingen doen van levensmiddelen en
brandstoffen. d. Maatschappijcn van Moederlijke weldadigheid. e. Godshuizen. f. Fonds ter aanmoediging en
ondersteuning van de gewapende dienst. sub IL a. Over
Armen- en Werkscholen. b. Gestichten voor Doofstommen en voor Blinden. c. Werkplaatsen van liefdadigheid.
d. Maatschappij van Weldadigheid. e. Genootschap tot
zedelijke verbetering der Gevangenen. Sub III. a. Banken
van Leening. b. Zieken- en Begrafenisbussen. c. Weduwen- en Weezenfondsen. d. Spaarbanken.
Alsnu volgt de aanwijzing van een twaaftal middelen ,
die verder zouden kunnen aangewend worden, ter verbetering en opbeuring van den stand der armen : I. Bevordering der zedelijke en godsdienstige vcrheffing der lagere
volksklassen ; en deze verder te bewerkstelligen door eene
doeltreffende opvoeding van het opkomende geslacht, nader
ontwikkeld in een plan tot het daarstellen van Bewaarscholen ; Leer- , Werk- en Industriescholen ; Scholen voor
vrouwelijke handwerken; Teekenscholen , ter aankweeking
van bekwame ambachtslieden ; en Inrigtingen voor het
godsdienstig ondcrwijs. II. Instelling van Commission tot
het bezocken der behoeftigen , ten einde een doeltreffend
toezigt te houden op derzelver huisgezinnen en personen.
III. Het oprigten van Armenhuizen te platten lande. IV.
Verdere bevordering der Zieken- en Begrafenisbussen, der
Spaar- en Hulpbanken , der Leesbibliotheken , der Zondagsseholen , enz. V. Daarstelling van vereenigingen van
werklieden , ter besparing voor den winter. VI. Voorzicningen in gebrek aan arbeid , ook vooral in den winter.
VII. Voorzieningen ten aanzien van de laagte der arbeids-
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loonen. VIII. Aanhoudende bevordering van de pogingen
der Maatschappij van- Weldadigheid. IX. Middelen , meer
regtstreeks onder het bereik der Hooge Regering liggende.
De Schrijver maakt hierbij gewag: a. Over de toelating
van vreemdelingen , die geene middelen van bestaan kunnen aanwijzen. b. Het wijzigen der belasting op de dienstboden. c. Het invoeren eener verordening nopens de toelating en den arbeid van kinderen op de fabrijken. d. De
invoering eener policieverordening voor de werklieden en
dienstboden. e. De invoering eener policieverordening tegen het zingen en verspreiden van zedelooze liederen. f.
Krachtige handhaving der policieverordeningen. X. Het
weren der misbruiken, die uit het betalen der arbeidsloonen op den zaturdagavond voortvloeijen. XL Het weren
der misbruiken , die van de banken van leening gemaakt
worden. XII. Het weren van het misbruik van sterken drank.
Het sprcek w el vanzelf, dat al de hier opgenoemde onderwerpen in eon bestek van 142 bladzijden niet met gelijke uitvocrigheid konden behandeld worden; dan dit was
ook minder noodzakelijk, waar, omtrent het algemeen bekende, cone bloote vermelding, ten behoeve der volledigheid, voldoende mogt geacht worden. Ten aanzien van
het minder algemeen bekende of het geheel nicuwe kon de
zaakkundige Schrijver uitvoeriger zijn zonder daarom in
het wijdloopige to vallen. Bij cone oppervlakkige overweging van dat nieuwe en minder algemeen bekende zal hier
of daar welligt eenige bedenking rijzen; dan, bij bcdaard
nadenken omtrent de zecr bezadigdc voordragt des Schrij.,
vers, en het doordringen in zijne ware meening, geest
en zin , zal men moeten erkennen , dat er in de aangifte
der middelen van herstel niets overdrevens, maar veel bezadigdheid, wijsheid , menschen- en wereldkennis doorstraalt.
Recensent bekent openhartig, dat hij met dit boeksken
hoog is ingenomen. IIij wenscht het in handen van Staatsmannen , Arm- en Kerkbesturen, en van con ieder, die,
van nabij of van verre, in eenige betrekking staat tot de
verzorging van behoeftigen.
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In do laatste jaren (de geleverde offieieele staters wijzen
zulks uit) is de armoede hier to lande geenszins toegenomen ; maar , wordt de betooning van weldadigheid kwalijk
bestuurd , — vermeenen Diakonien en Armeninrigtingen ,
dat het genoeg is behoeftigen to bedeelen , — dringt men
bij de lagere volksklassen niet aan op een arbeidzaam
leven , houdt men de• hand niet aan het school- en
godsdienstig onderwijs en de zedelijke opvoeding der jeugd,
— in een woord, Iaat men de lagere standen doen en iaten ,
wat aan dezelve goeddunkt ; dan zouden er wel tens bange
dagen kunnen op handen zijn, en daarom is het tijd om to
waken en to arbeiden. Dat waken en arbeiden wordt
door de Menschenliefde uitgelokt , door het Vaderland gevorderd , door het Christendom geboden. Gemakkelijk is
het vervullen der verpligting in dezen nict, vooral omdat
men met allerlei vooroordeelen, onkunde, onbeschaafdbeid, zede/oosheid en ongodsdienstigheid heeft to kampen ;
maar de uitkomst kan niet twijfelachtig zijn. Inimers, heeft
men, door het bestaande goede, den voortgang des kwaads
eeuigzins weten te beteugelen , zoo is er alle hoop , dat dit
kwade verminderen zal, naar mate men , door onderwijs
en opleiding, de lagere standen, overeenkomstig hunne behoeften , nicer en nicer tracht to beschaven en to verlichten.
Recensent weet , hoe veel er met grond tegen alwat
overdreven is kan worden aangemerkt , want ook het beste
is voor niisbruik vatbaar; maar daar,, waar beschaving en
verlichting des yolks worden bevorderd , overeenkomstig de
beginselen van Godsdienst en Christendom , heeft men niet
voor overdrijving to vreezen. De boom zelf is goed , en hij
kan daarom geene kwade vruchten voortbrengen.
Doze overtuiging , die aan clken vriend en bevorderaar
van kennis , waarheid , Licht en deugd zoo dierbaar is ,
wordt door het werkje van den Heer LUTTENBERG bij vernieuwing bevestigd; en daarom wenscht hij het in handen
van velen , vooral ter meerdere waardering en hoogschatting van het in ons Vaderland bestaande Lager Onderwijs ,
die parel aan de kroon van Nederland in de zedelijke wereld en het gebied van waarheid en deugd.
BOEKBESCH. 1841. IN o. 13.
Nn
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Bet Noorden en het Dosten. Reisherinneringen van Mr.
J. VAN ' SGRAVENWEERT, 'Udder der Orde van den Nede.rlandschen Leeuw,Staatsraad, Lid van bet Koninklijk.
Kederlandsch Instituut, enz. enz. III Deelen.
(Vervoly en slot van bl. 516.)
Wij kunnen den reiziger moeijelijk op zijnen togt door Syrie
en naar Palestina -woken, zonder al te uitvoerig ' te worden.
Korteren of langeren tijd hield hij zich op in eene en andere
der voornaamste plaatsen, b. v. Antioehie, Aleppo, waar
hij, daartoe uitgenoodigd, dan toch aan ' BRA tom eon bezoek gal', die hem met de uiterste, beleefdheid ontving , en
door ernstige waarselinwing tegen de moeijelijkheid, ja het
levensgevaar, van de voorgenomene reis naar de rumen van
Palmyra, die stichting van sIzomo (*), deed afzien. Te
Luttakie (een der Dude Laodicea's) gekomen, naderde hij
den Libanon, en vcrzuiiut niet, in dit gansche land, waar
het pas geeft, de Kruistogten te herinncren, van welke nog
volksverhalen en overleveringen bestaan. Over Tripoli en
Beyruth, dat verrukkelijk schoon moot liggen, Sidon, dat
zoo vele oude herinueringen heeft, en T yi , dat London
der aloudheid," ging de rcis nnar het in de Kruistogten
vooral zoo beroemde Ptolemais, het in de tijden van BON AP AilTE en .seder in doze dagen zoo veel besprokene St. Jean
Acre. Thaw, aan den voet van den Earmel, kwam hij
op den klassieken growl der Israulitisehe oudheid; en het is
bier, bij het bezoek der zoogenaarude grot van ELIA, dat
VA7i ' SGRAVENWEEET de denkheelden over de Profeten nit,
welke in dit Tijdschrift (t) reeds door eerie andere hand wedertegd zijn geworden op cone wijze, met welke Rec. het
goeddeels Bens is. Nog andere plaatsen zijn tot dit onderweep waar de Schrijver over bijbelsche gesehiedenis en personen gedaehten mededeelt, die ivel geene
algemeene goedkeuring sullen vinden. Want ofschoon hij
met nadruk , zelfs con amore, spreekt over hetgeen door
EZECIlleL (Iloofdst. XXV1—XXVIII) .heerlijk , met een' gloed
van diehterlijke verwen, met onnavolgbare majesteit, over
A

(*) Thadmor, 2 Chron. VIII. 4.
(1-) Boren , Mengthv. bladz. 276.
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Torus gezongi'n en geprofeteerd is," steekt daarbij zonderling af, flat, ofschoon de Sehrijver erkent, dat de indrukwekkeride voorspellingen der Profeten over deze landen nicest.
al treffend zijn vervuld geworden, hij het er nogtans voor
houdt, dat .het lot der verwoesting, de gewone loop vari
vvereldsehe verheffing en vernedering, welke ook na eenwen
aan Londen, Parijs en Petersburg zal te beurt vallen," van.
dien card is, dat men, .om het te voorzien en te voorspel.
len , geene hoogere aanblazing noodig heeft." (D. II. bladz.
295, 293.) Er is sneer in het werk, dat van de zijde der
averegtsche denkbeelden over den Bijbel geene gegronde
aanmerkingen ontgaan zal. Zoo meent de Schrijver (D. III.
bladz. 23), dat de Apostelen, den heuvel Golgotha en de
plants van 'slleilands graf kennende, die plaatsen hebben
aangebeden, hetgeen ons zeer ongeloofbaar voorkomt; —
zoo zegt hij , dat de Apostelen uit Gethsemane gingen, .ont
sEZE s te verloochenen ," (aid. bladz. 48) hetgeen alleen van
4ETRUs kan gezegcl worden, sehoon dan nog moeijelijk, dat
hij daarom grit den hof naar Jeruzalem ging; — zoo spreekt
hij (ald. bladz. 54, 55) van de hemelvaart van JEZ us, .die
hem zeer duister op eene wijze, die genoeg te kennen geeft, dat hij !mar naauwelijks gelooft. (Ons dunkt deze
gebeurtenis vrij wat geloofbaarder, dan dat terplaatse, waar
het opsehrift gelezen wordt : Hie de virgine Maria Jesus
Christus natus est, de Schrijver .aan deze plaats een onvoorwaardelijk geloof hecht ;" ald. bladz. 59); — zoo vergist hij zich , wanneer hij (H. II. bladz. 248) zegt, dat Laodicea de Apostelen noch koud, noch warm was;
woorden, die toch door hem, die (aid. bladz. 161) de Openbaring van JOHANNES voor een Goddelijk voortbrengsel"
houdt, wel a's ecn gezegde van den verheerlijkten Heer zely en zullen erkend worden. Om hem evenwel regt te doen,
mogen wij niet verzwijgen, dat liij de plaatsen, waaraan de
gewigtigste Iterinneringen nit het leven van JEZUS verbon$
den zijn, met een godsdienstig gevoel bezocht, en er met
edit Christelijke geestdrift van spreekt ; waarom wij dan ooic
ten opzigte der, gelijk de Theologen het noemen, minus
fundamentalia zijne denkbeelden aan hinine plants laten.
Des Sehrijvers plan was, naar Tantoura, het Nephthoa der
IL Schrift, en vandaar over Cesarea en Jaffa te reizen, om
van het beroemde Joppe, over Gaza en Hebron, alle plaatsen
uit de Bijbelsehe geschiedenis overbekend , naar Jeruzalent
Nn
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le gaan; doch berigten van het uitbreken der pest to Jaffa,
en van de waarschijnlijkheid, dat de poorten van Jeruzalem
eerlang zouden gesloten, en de reizigers, althans de van
Jaffa komenden, niet meer in de stad toegelaten zouden
worden, deden hem van besluit veranderen , en over Ramla
regtstreeks near de hoofdstad vertrekken. Wij kunnen on.
niet onthouden, hier eene pleats of te schrijved:
Nn ontdekt men aan den gezigteinder een' geelkleurigen
a muur met torens, en alles roept nit in zijne eigene teal:
• El-Kods! Hagiopolis! Jeruzalent! — Onbeschrijfelijk is de
a gewaarwording van dat oogenblik ; onwillekeurig ontblootte
ik mijn hoofd ; wat ik sprak of bad, weet ik zelf niet; dit
a slechts weet ik, dat mijne aandoening ten top was gerea zen. — 1k was hier dan aan het hoofddoel van mijn' lan' gen en vermoeijenden togt genaderd; hier was dan de plaats,
a wear op Moria's top de geloovige ABRAHAM, zonder mora ren, het gevoeligste offer voor het vaderhart aan JEHOVA
a gebragt had; bier dat Sion, DAVID ' S burg, wear hij den
a zetel van Israel gevestigd had; bier praalde op Moria die
a prachtige tempel van s ALOMO, het middelpunt der aanbida ding van den eenigen waarachtigen God, toen het overige
heelal in afgodendienst verzonken lag; vanhier werden door
eenen NEBUCADNEZAR de stammen near Babel weggevoerd
a en verspreidden zij zich het eerst over de aarde; bier rees,
a na zeventigjarige ballingschap, die tweede tempel, door
vVESPASIANUS vernietigd, om niet weder te herrijzen; hier
wklonk de stem der Diehters, der Profeten van Israel ; hier
w ruischten de Psalmen van DAVID; Icier eindelijk verscheen
a en Teed die MESSIAS, wiens bloed op Golgotha stroomde tot
a verzoening van het menschdom met den vlekkeloozen God,
a en na wiens verlieerlijking noch Maria, noch Garizim de
a uitgelezene plaatsen der aanbidding, maar geheel onze aardbol een tempel des Allerhoogsten zoude wcrien. — En dan
de vervulling van JEZUS Godspraken ; de pogingen, hier
aangewend, om zijne hemelsche leer to vernietigen ; de
a vroomheid eener HELENA, om de gewijde plaatsen, door
a ea RIsvus lijden geheiligd, to erkennen en te behouden ;
a de woelingen der volken op dit kleine punt ; de drift der
• Sa,racenen en der Muzeltnannen, der SALAD Iris en zijner
a helden, om Maria to bezitten ; de godsvrucht der Christen.Ridders en Versten, de bloom hunner eeuw, die weelde en
a rust en vaderland verlieten, om op bonderden en duizenden
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6nren afslands in gebrek en strijd het kruis van den Verlos6ser na Hem te dragen, te verheerlijken, en de plaats,
waar hij gelegd was, te bemagtigen. T A s so en zijn verrukkelijk verlost Jeruzalem ; de vroegste oudheid ; het rijk
van Jude ; de alacchabeers ; de nederige a EZIIS en zijne
6verlossende kruisiging; de verwoesting der stad; de Vrofeten en de Kruistogten ; de herinneringen mijner jeugd,
* alles drong zich als in een reusachtig , afwisselend doch
iwaarachtig tafereel voor mijnen geest op, toen ik zelf die
* plaatsen naderde, voor den Israeliet en den Christen de
* gewigtigste van het onmetelijk heelal."
Gaarne hebben wij deze schoone plaats medegedeeld; en
hoe minder wij nu overigens van het bezoek des Heiligen
Lands zeggen, des te meer zullen wij onze lezers welligt
naar het werk zelf heenlokken. Men zal het zich, ook na
de lezing van L A MARTINE ' S reis, niet beklagen. Deze geest
meer zijne eigene denkbeelden, indrukken en gevoelens terug, dan een eigenlijk reisverhaal en plaatsbeschrijving.
Waar hij het laatste doet, worth zijn * dichterlijk tafereel,"
even als POUJOULAT, CHATEAUBRIAND en anderen, door
TA N ' SGRAPENIVEERT nog al eens teregt gewezen. Onder
de oudere reizigers wordt aan onzen LLAAS R E BRUYN de
meeste lof van naauwkeurigheid , zoo in tekst als in af beeldingen, gegeven. Met hooge belangstelling las Rec. vooral
dit gedeelte der reis ; over Jeruzalem ; over het heilige graf,
waar de godsdienstige won van den Sehrijver ons diep trof ;
over den Olfilbelv ; over Bethanie ; over Kedrons beek ; over
Bethlehem, en wat niet al! — Jericho en de Doode Zee
moest hij, wegens de toenemende pest, onbezocht laten, en
Jeruzalem spoediger, dan anders gewenscht of voorgenomen
was, vaarwel zeggen.
Thans ging de reis door het oude Samaria, over Sichem ,
(het tegenwoordige 1Vaplous) naar Galilee, a een voortreffelijk
schoon land, bijzonder de vldlte van Esdrelon , tusschen den
kleinen Hermon en den hoogen Thabor. , waar zich de herinneringen uit het openbaar leven van JEZUS opeenhoopen,
en om deze ook het onbeduidende Nazareth bezocht werd ;
en nit deze landstreek naar Damascus, van waar hij in een
gezelschap van ruim veertig personen , ter wederkeerige beveiliging tegen mogelijke aanvallen der opstandelingen, naar
Baalbek vertrok, en van daar, nadat de Libanon en deszelfs
beroemde cederen bezocht waren, naar Beyruth , waar onze
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reiziger zich inscheepte naar Smirna, waar hij na eene zeer
tegenspoedige reis, en zonder Cyprus, om de gaarantaine ,
en Rhodus , om onwilligheid van den kapitein, to hebben
aangedaan, aankwam, en waar hij afscheid nam van den
Hoer D. TESTA, die hem als tolk van Konstantinopel of verzeld had. De Sehrijver, altijd bij zich hebbende den kamerdienaar,, dien hij uit Holland had medegenomen, vertrok
met eene Fransche stoomboot naar Griekentand. 're Syra
bield hij quarantaine , en stoomde voorts naar den Pirius.
Wij behoeven.niet to zeggen, hoe belangrijk de herinneringen zijn, die dit gedeelte der reis heeft voor den beminnaar
der klassieke oudbeid, vooral to Athens, dat middelpunt van
de kennis en beschaving van vroegere eenwen, waar nog zoo
vele overblijfselen den blik des reizigers boeijen. De Heer
VAR ' S GR A vtivw ERT genoot er, ook ten hove, een allerbeleefdst onthaal, hem welligt als beoefenaar der Grieksche
letteren, huldiger van BO Z ZARIS, en oud medelid eener
Commissie van Phil-Ilellenen te Amsterdam., in nog ruimer
mate, dan gewoonlijk , geschonken. Van de oudere en nieuvere Grieksche geschiedenis wordt weder het noodige gessegd, gelijk ook van den tegenwoordigen toestand van dit
jeugdige rijk,
Na eerst Naltha bezoeht en bezien te hebben, stak de fleer
VAN 's cot AVENWE E iT naar Sicilia over. Dit beroemde eiland
word wederom naauwleurig bezig,tigd ; het is ook het laat.
ste, dat met uitvoerigheid beschreven wordt, want van nu
af wordt de terugreis in weinige bladzijden afgedaan, en van.
1Vapels, waar hij ook vroeger geweest was, het een en ander, van Rome, Turin, Mitaan, Florence, Genua , Verona,
Tyrol en Duitschland niets gezegd. pAlle doze oorden zijn
duizende malen door velen beschreven of bezocht." Bit is
evenwel van de eerstgenoemde plaatsen niet zoo algemeen,
of wij hadden er onzen kundigen reiziger gaarne eons over
gehoord, even gaarne als over het Oosten, schoon ook daarmede door hedendaagsche reisbesehrijvers niet geheel onbekend gelaten. Over Rome en Italie niet het minst hadden
wij, vooral na bet hier en daar niet kwade, maar toch
oppervlakkige werk van den, gelijk hij hier geneetnd
wordt, verdienstelijken(*) w AP, dit gewenseht, en het zou
bijlange geen onaangenaam geschenk zijn, indien v A N GRA(*)Waarin die bijzondere verdienste schuilt weet Rec. niet.
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V ENWEERT aan de herinneringen zijner reizen in Italie eons
een afzonderlijk boekdeel wildo wijden.
Wij eindigen ons verslag met de aanwijzing van het een
en ander, waarop onze aandacht viel, of waarop wij aanmerking meenden te moeten maken.
Onder de reisbeschrijvingen geeft VAN ' S GRAVENWEERT
(D. I. bladz. 5) ook op LE NESTRE, GULLIVER en KLAAS
ELim. Het zal tooh wel niemand invallen, deze satyrieke
sehriften, om den vorm, reisbeschrijvingen te noemen.
Hoe ROLBEIN ' S doodendans kan gezegd worden, Din zijnen
tijd als eon wenk voor de magtigen der aarde te zijn daargesteld , als bij gebrek van dagbladen en burgerlijke vrijheid
eene waarschuwing der naderende verantwoording na den
dood," begrijpen wij niet. (Het eerste staat D. I. bladz. 5;
het laatste ald. bladz. 1.4.)
Dat de bemagtiging van het gulden vlies door JASON eigenlijk bestond in het overbrengen van den wolhandel naar
Griehenland, wordt, met apodictische zekerheid, D. I. bladz.
246 gezegd. Wij achten deze verklaring van het doe! van
den Argonauten-togt nog zoo zeker niet bewezen.
Misstellingen zijn: dat de Ranzadan (Turksche vasten), na
gevierd te zijn, voor twaalf maandcn ter ruste pat ; D. II.
bladz. 99; dit moot elf zijn, want de twaalfde maand is weder de Ramadan ; — dat in het midden van het koor der
kerk van het H. graf een steen ligt, welke op het middelpunt der aarde zou liggen, en dit alzoo aanwijzen, (D. III.
bladz. 30) laten wij nu eons gelden: maar erger is het:
.Daar dit punt wel reeds veer de ontdekking van Amerik,a
en Australie zal aangewezen zijn, zal het ook wel onjuist
wezen." Welk denkbeeld vormt men zich toch wel van het
middelpunt der aarde? Onder het sehrijven is der pen ook
gewis de aanmerking ontsnapt, dat de grond in Denemarhen
acts EN lijnzaad voortbrengt, (D. I. bladz. 19) en dat DON
MANUEL DE VILIIENA, D. III. bladz. 207, Grootmeester van
de Portugesche taal genoemd wordt.
De stijl, juist orndat dezelve over het geheel uitmunt,
moest niet ontsierd worden door zinsneden, als: .Aan bet
.einde Bier wandeling, op een bevallig plein, waar ik in
con zee:: groot enpeperduur huis , het hotel de Petersbourg,
.woonde, en niets antlers bekomen kon, dan de fraaije in. woning ; terwijl :die do levensbehoeften bij een' restaurateur moesten worden besteld, hceft de stz-0‘ elijke erkente-
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lijkheid het bronzen standbeeld. van den voortreffelijken
E IC n E LI
opgerigt." (D. 1. bladz. 240.) .Boven deze deur
is een reusaehtig groote en breede Steen, die de deur vormt."
(IL
bladz. 202).
Evenmin de zuivere taal door: zich, voor elkander, D. I.
bladz. 160; bejegenen, voor ontmoeten, D. II. bladz. 139;
gezinningen, ald. bladz. 111; D. III. bladz. 248. Tee gevolge eener verkeerde interpunetie is onzin, D. I. bladz. 76:
.11et regt wordt uitgesproken in eersten aanleg; door een
Layman in beroep ; door een hooger geregtshof," waar het
eerste (;) na het woord Layman moest staan en na beroep
weggenomen.
Het was geen vitlust, die ons de aanmerkingen ingaf,
Welke wij maakten. Daartoe schatten wij deze reisbeschrijving to hoog, en betuigen dat van geheeler harte aan den
Schrijver, die zich zeer beklaagt over de onverschilligheid
en miskenning, hem van der jeugd of in zijn vaderland ten
deel gevallen. (D. bladz. 302.) lloudt hij zichzelven
voor een bewijs, .dat onze hedendaagsche regeringen zich
slecht verstaan op het vereeren en beloonen van wezenlijke
verlichting en groote verdiensten" ? (D. II. bladz. 155.) Dat
men iets in kwade luim denkt of schrijft, begrijpen wij;
maar dat men het, al ware het bij het nalezen der drukproeven, kan laten staan en drukken, begrijpen wij niet.
EU

Nieuwe Werhen der Hollandsche Maatschappij van Fraaije
Kunsten en, Wetenschappen. Iste Deal.
(Vervolg en slot van-bl. 520.)
Wij komen tot het derde en grootste stuk in dozen bundel, de met good bekroonde Verhandeling van Mr.
dAERS over de uiterlijke Welsprehendheid; eene Verhandeling, waaraan de behaalde zege zeker met het volste regt
toekamt. Bee. weet niet, wat hij in dit stuk meer zal bewonderen, den rijkdom van zaken, de grondige kennis van
het onderwerp, de groote belezenheid des Schrijvers, of de
sierlijkheid en bevalligheid van stijl en voordragt, waardoor
een onderwerp, uit den aard der zake dikwijls dor en droog,
op eene allerbehagelijkste en boeijende wijze is behandeld.
lie Beer BOG
, die ons in Jochebed en in HEENSKERKS
A. /I 0-
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Togt naar Gibraltar getoond heeft, dat hij een onzer beste
dichters is, bewijst ons hier, dat hij ook keurig proza weet
te schrijven, en deelt daarenboven eenen schat van belangrijke opmerkingen mede over een punt, dat iederen beminnaar van letteren en kunst belang inhoezemt.
In Brie hoofddeelen handelt hij over den aard en het wezen der uiterlijke welsprekendheid, over hare voordeelen,
en over de wijze, waarop hare beoefening in ons vaderland
het best zou kunnen bevorderd worden.
Rijk en grondig is de inhoud van het eerste punt, over
den aard en het wezen der uiterlijke welsprekendheid. Na
iets over het spreken in bet algemeen gezegd te hebben,
gaat hij voort met de behandeling van datgene, wat de
uiterlijke welsprekendheid vordert ten aanzien van het hoorbaar en van het zigtbaar spreken. Er wordt dus eerst gesproken over de stem, over de uitspraak der woorden,
waarbij vele nuttige wenken en lessen worden gegeven, die,
bij de jammerlijke uitspraak onzer tau! ook door vele openbare sprekers, van groot belang mogen worden gerekend.
Wat hoort men dikwijis dat ondragelijke krin-gen, din-gen,
of rnenSCIlen, wenSellen! Is dat de schuld onzer schoolmeesters, die de kinderen geen letter willen schenken, en
die geen denkbeeld schijnen te hebben van de waarheid, dat
de geschrevene taal de gesprokene slechts gebrekkig teruggeeft ; dat er bij het schrijven somtijds regelen zijn te volgen, waarom de uitspraak zich niet bekommert, en dat het
schrift voor sommige klanken geene overeenstemmende teekenen bezit ? De Heer BODAERS gaat voort, om over het
vermogen der stem, afgescheiden van de uitspraak, te spreken, over het versterken en verzwakken, het rijzen en
dalen, het versnellen en vertragen, met een woord over de
uitdrukking, die wij door de stem aan het gesprokene weten te geven; terwijl de behandeling van dit geheele onderwerp door eene beschouwing van het reciteren van verzen
en door eenige slotaanmerkingen wordt besloten. Het spreekt
van zelve, dat hier het bekende wordt wedergevonden. Er
zijn over dit onderwerp zoo vele boeken reeds geschreven,
dat men hier natuurlijk weinig nieuws heeft te wachten.
Maar de wijze, waarop alles wordt voorgedragen, heeft zulk
eene eigenaardige bekoorlijkheid, dat de lezing ook van het
meest bekende blijft boeijen. Niet minder rijk en vol van
nuttige wenken en opmerkingen is het gedeelte van dit eer-
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ste boofdstuk , dat over de gebaren handeit, over de werk-tuigen der geharensproalt , over de verschillende soorten der
gebaren, over hun gebruik bij de voordragt, bij het declasneren van verzen, enz. Veel, zeer veel is daaruit te leeren
voor elken jeugdigen redenaar. De lessen, door BO GAERS
gegeven, getuigen van goeden smaak, van juisten takt en
fijn gevoel voor het ware, het welstandig.e en schoone. Wij
prijzen vooral ook in hem de gemakke]ijkheid, die in zijne
bepalingen en beslissingen doorstraalt. Als zoodanig noemt
Rec. onder anderen datgene, wat bl. NI over het nit het
hook' spreken gezegd wordt. Bet verkieslijke daarvan boven
het voorlezen zal wel niet ligt door iemand worden ontkend,
en het is jongelieden, die zich tot den stand van redenaar
voorbereiden, ten sterkste aan te raden, zich daartoe vroegtijdig te oefenen. Tot den volnzaakten redenaar behoort het
zonder twijfel; maar het tot een onmisbaar vereischte van
elken redenaar te willen stellen, is overdrijving, zoo het
bij sommigen niet nit minder-goede bronnen voortkomt.
Dat wij in den aanvang van het tweedelloofddeel, hetwelk
kortelijk handelt over de voordeclen der uiterlijke welsprekendheid , bet bekende antwoord van DEMOSTHENES wederTinden, die de voordragt de eerste, tweede en derde plaats
in de welsprekendheid deed bekleeden, zal niemand verwonderen. Bet is Rec. altijd voorgekomen, dat met dit
antwoord van den welsprekendste onder de Atheensche redenaars veel to veel geschermd wordt, en dat hetzelve, aldus
zonder eenig toevoegsel gebezigd, tot zeer verkeerde toepassingen aanleiding . ryeeft; toepassingen, die met de denkbeelden van den Beer BOGAERS zelven geheel in strijd zijn.
Als DEMOSTHE NEs alzoo sprak, stolid hem zelven zijne eigene
treurige ondervinding van vroegeren tijd voor den geest,
toms zijne gebrektige voordragt zijne eerste proevo als redenaar geheel had doen mislakken. Be man, die (om de
woorden van RODAERS zelven to gebruiken, bI. 297) in de
.studie der letteren en der wijsbegeerte de nachten
waakte, die tot vorming van zijnen stiji zich niet ontzag
nTIIHEYDIDF,S achtmaal of te seltrijven, wiens overgeblevene
»redevoeringen nog nitblinken door kernachtigheid, lorgische
.1traeht, vinding, woordenkeus, en a] , wat nit de wapenkameren der redo-kunst to halen is," zag rich ondanks dat
alles nitgelageben, uitgejouwd, toen hij eerst als spreker
optrad , onzd.7,t, zijue uhvocring rliet deugdo. Was het won..
door-
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der, dat hij aan de voordragt zoo veel waarde hechtte, omdat die hem eerst had doen slagen in zijne poging, om het
yolk aan zijne redo te boeijen ? Hij noernde, wat hem zelven
vroeger had ontbroken, schoon hij ale overige wezenlijke,
onmisbare vereisehten der welsprekendheid bezat. Al wisten
wij van zijne voordragt niets, zijne nagelatene stukken zouden hem den roem der welsprekendheid toch hebben verschaft. Zoo dikivijIs de bewuste anecdote word aangehaald,
moest men dit ook doen gevoelen ; doen gevoelen, dat zijn
antwoord alleen in zijnen mond, en toegepast op zijne ortistandigheden, volkomene waarheid behelst: het komt bij
hem eigenlijk daarop neder: ,,Yoor rnij, die ale vereischten
tot de ware welsprekendheid reeds bezat, maar doze
miste en daarom niet slaagde, is de voordragt het eerste,
tweede en derde !" — Waarlijk bet is van belang, jongelieden dit onder het oog te brengen. Het ligt in den geest van
onzen tijd, bijna enkel op bet uiterlijke te zien. Men behoeft
het den toekomstigen redenaar niet voor to spreken, dat de
voordragt het eerste en het laatste is; zij zijn gereedgenoeg,
om het als het eenige te beschouwen; en inderdaad, als men
den. roem van sommige sprekers met de wezenlijke, innerlijke
verdiensten van hunne stukken vergelijkt, dan is bet natuurlijk gel-meg, zoo jongelieden den gemakkelijken weg
willen ins/aan, zich om het innerlijke en wezenlijke niet bekommeren, en alleen eene goede uitvoering zoeken. Naast
het antwoord van DEitoszams moest ahijd staan, wat bier
wordt r„ezegd: In de voordragt van den Orator behooren de
vzaken het eerst in aanmerking te komen, en dan tevens de
fraaije wijze van die teuiten. Daarom juist verwierp creERo
vale verwijfde zorgen voor de stem en alle te ver gedrevene
.stemoefeningen; oordeelende hij teregt, dat de overmatige
itijd, daaraan alleen, en als of het de hoofdzaak ware, te
.koste gezegd, "COOT eon groot gedeelte vrij watheter besteed
ykonde worden tot het verkrijgen van die kundigheden, weike
" de redenaar bezitten moet, om zijne woorden lets nicer to
idoen wezen, dan ledige geluiden."
Deze bedenking neemt niet weg, dat Ree. datgene, w at
in bet tweede Hoofddeel over de voordeelen der uiterlijle
welsprekendheid wordt gezegd, ten vole beaamt. Dwaasheid en onverstand alleen, of partijdigheid, betgeen zij
zelve niet bezit, veracht en verwerpt, Ican bet bootie belang
cener goede voordragt miskennen, en wij jnichen daarom
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Tan harte de poging toe, om de beoefening der uiterlijke
welsprekendheid, die Ms yak van studio in ons vaderland te
zeer worth verwaarloosd, zelfs door hen die weinig enders
hebben, om zieh aan te bevelen, dart eene dragelijke uiterlijke voordragt, onder ons te bevorderen.
Het derde lioofddeel der Verhandeling onderzoekt de wijze,
waarop dit duel zou moeten worden bereikt. Keurig en voortreffelijk is in den aanvang van dit Hoofdstuk de schildering
van de opleiding der Grieksche en Romeinsche jeugd, die
zich tot redenaars wilde vormen. De Schrijver gaat vervolgees over, om het aldus gevondene op ons Vaderland toe to
passen. Hij begint met den kindschen leeftijd, en doet gevoelen, van hocreel belang het is, dat reeds daar op eene
goede, zuivere, sierlijke uitspraak worde gelet. Moeijelijk
is later te ontwennen, wat in die dagen wordt aangeleerd.
Daartoe en voor het eerste onderwijs reeds ware eene goede
uitspraakleer hoogstwenschelijk. Helaas! wij bezitten die
niet. Treedt de lagere scholen maar eens binnen, zoo gij
hooren wilt, hoe jammerlijk onze schoone moedertaal wordt
uitgesproken door de meesten van hen, die daar onderwijs geven!
Wij kunnen den Schrijver niet op den voet volgen bij het
vele belangrijke, dat hij ook in dit Hoofddeel mededeelt.
Hij wenscht voor den knaap afzonderlijke onderwijzers in het
kunstmatig lezen en reciteren, en acht, om deze te kunnen
hebben, eene goede, uitvoerige Hollandsche theorie van
voordragt en gebarenkunst onmisbaar. Muzijk en gymnastiek
zijn ook voor den aanstaanden redenaar, gelijk van zelve
spreekt, van imog belang. Op de Hoog-escholen vooral ware
voor de vorming in dit opzigt Teel te doen. Het onderwijs
in de vaderlandsehe taal en letteren moest er dienstbaar aan
worden gemaakt. Mennen moesten daar zijn, die zelve voorbeelden waren en gaven; zoo zij onder de Professoren niet
waren te vinden, dan opzettelijk daartoe to roepen. Ook het
tooneel, mits het beter ware, dan het onze, helaas, is,
ware eene goede oefenschool, en ook uit Declameergenootschappen welligt voordeel te trekken.
Rec. heeft slechts iets van den rijken inhoud dozer schoone
Verhandeling kunnen aanstippen; veel belangrijks moest hij,
om niet al te uitvoerig te worden, met stilzwijgen voorbijgaan. llij hoopt, dat de Heer BOGAERS van het hem toekomend regt spoedig zal gebruili maken, en -zijn stuk afzon-
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derlijk zal verkrijgbaar stellen. Het behoort in de bibliotheek van elken toekomstigen redenaar, die er eene menigte
van nuttige wenken en lessen zal vinden, die hem ter beschaving en verbetering van zijne voordr`agt van groot belang zullen zijn. De Schrijver stelle hen dus in de gelegenheid, om zijne Verhandeling zich aan te schaffen.
Noode stappen wij van dezelve af, om nog een enkel
woord over de beide laatste stukken in dezen bundel te zeggen. Net veel genoegen, schoon gepaard met een zeker
treurig gevoel, las Rec. de Redevoering van den Heer VAN
REESEMA over de geregtelijke welsprekendheid in Nederland. Wat daarin over den vroegeren toestand dier welsprekendheid gezegd wordt, komt Rec. voor even waar en
onpartijdig als bedroevend to zijn. De redenaar zelf zou ons
echter, g.elooven wij, een voorbeeld en bewijs kunnen opleveren, dat er in dit opzigt betere dagen zijn aangebroken.
Wie zoo goed spreken kan in eene letterkundige maatschappij, spreekt zeker niet minder goed voor de balie. Ilij vinde
onder zijne ambtgenooten vele navolgers, en ook dit vak
van welsprekendheid bereike in ons vaderland weer en meer
eene gewenschte vo/maaktheid!
Eene Lofrede op REMBRANDT, door nu wijlen den kundigen J. IMMERZEEL, J R. is het laatste stuk, dat wij in dit
Deel aantreffen. De Maatschappij heeft daaraan den buitengewonen zilveren eerepenning toegekend; en zeker verdient
het deze onderscheiding. Het is in een' goeden stijI geschreven , met blijkbare kennis van zaken en liefde voor het
onderwerp. De aanteekeningen behelzen veel wetenswaardigs. Evenwel kan Rec. zich toch wel begrijpen, dat de
gouden medallic niet is toegewezen. Sommige deelen, vooral
die ter verdediging van REMBRANDT, zijn zwak, en meer
nitroepingen, dan wezenlijke wederlegging. Het geheel
verdient zijne plaats in dezen bundel. Waarom lezen wij
bl. 481 LE DOMINIQUIN? Wie over schilderkunst schrijft,
weet immers, dat ZAMPIER I een Bolognees was, die algemeen cinder zijnen voornaam DOMENICRINO bekend is;
waarom dan den Fransche uitgang van dezen naam gekozen?
Wij eindigen met de Maatschappij van Fraafje Xunsten
en Wetenschappen geluk te wenschen, dat zij de nieuvve
reeks harer werken met zulk een belangrijk boekdeel heeft
mogen openen!
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Reize orn de Aarde, gedaan op het Koninklijk Pruissische
Koopraardijschip Prinses onder de bevelen van
Kapiteinw. W ENDT , in1830, 1831 en 1832, door Dr. E. J.
r. MEIJEN ; met eenige verkortingen nit het Hoogdaitsch
vertaald door Di. G. A CK ER STR ATI
Deelen. Te
Groningen, bij J. Oomkens. 1837, 40. In gr. 8vo. 896
hl. f 7 - 30.
needs sedert geruimen tijd ziet bovengenoemde vertaling
het licht, zonder dat er nog, zoo ver wij weten, in een
of ander Tijdschrift cenig verslag van dit werk is gegeven.
Dat hetzelve echter allezins verdient, aan het lezend publiek bekend gemaakt te worden, kan genoegzaam deszelfs
belangrijke inhoud staven. Het behelst burners eene der
nienwste Reisheschrijvingen van meer dan gewonen stempel, van de hand eons Schrijvers, welke daarin zoo zeer
toont, wat hij voor de wetenschappen was en nog meer
had kunnen doen, indien niet de dood hem plotseling te
midden van zijne zoo werkzame als roemvolle loopbaan, op
eenen nog bloeijenden leeftijd, had weggerukt. Des te dierbaarder is ons zijne letterkundige nalatenschap, en welkom
dan ook de vertaling van dit zijn werk in ons land, waar
hij zich zelf reeds zoo gunstig heeft bekend gemaakt door
het belaalen van eenen Eereprijs bij TEYLER ' S Genootschap in het vak der Krnidkunde, welke hij vooral beoefende en aan de Akademic te Berlin onderwees (*).
Schoon 'het hoofddoel dozer van wege den KoninklijkPrnissischen Zeehandel ondernomene Reis den laatsten vooral
betrof, werd nogtans, door de hijzondere gnnst van den
vorigen Koning. van Pruissen, (aan wien dit werk ook is
opgedragen) aan METJE N, die als Arts en Natuuronderzoekcr
de reis zon medernaken, ruime gelegenheid gegeven, om
daarhij veel land- en volkenkennis op te doen. Ilij maakte
daarvan dan ook een uitnemend gebruik, en achtte zichverpligt, een uitvoerig berigt van deze Reis te geven, waarvan
wij hier eene wat verkorte vertaling ontvangen.
'

(*) Men vindt eene korte Levenssehets van dozen Geleerde , beschreven door Prof. W. Ir. DE YRIESE, in het Tijdschrift voor Natuurlijke Historic, 1841, D. VIII, St. L
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feet Joel tocit van don V ertaler was, om nict voor geleerden, maar your bet algemeen besehaafde publiek dit work
dienstbaar to doen zijn. Ilij heeft daarom vooral uitvoerige
waarnemingen en opmerkingen van weer zuiver yretenschappelijken card weggelaten of alleen hoofdzakelijk opgegeven.
Van de afbeeldingen zijn ook de voornaamste alleen behouden, namelijk bij het eerste Deel een Gezigt op den vuur8p:went/en berg van Maipu in de Cordillera ran Chili ; bij
het tweede Deel een hoogst merkwaardig Plan ran Canton
en eene fraaije Kaart van Chili en Peru, die bij het eerste
Deel nicer behoorde, maar um redenen achter het work is
gevoegd
g
geworden.
rr
-a
Ilierdoor word het mogelijk, em, heigene het oorspronkelijke werk in twee zware boekdeelen in 4to bevat, in
twee octaafdeelen en your een' veel minderen prijs to leveren.
Beide Deelen bevatten in zes, weder in Hoofdstukkein gesplitste Bochum: I. De overvaart near de Westkust van
Zuid-Amerika. II. Waarmemingen en opmerkingen omtrent
Chili. III. Verblijf in Peru. IV. Overvaart van de Westkust van Zuid-Amerika naar China. V. Reis near het Eiland introit. VI. Berigten aangaande China. — De Reiziger begint zijne beschrijving met de afreis van Berlijn naar
hamburg, en deelt ons reeds belangrijke opmerkingen mede
over de laatste stad en haren handel. In zijne verdere beschrijving van de overvaart door den Atlantisehen Oceaan,
treffen wij als zoodanig ondcr anderen aan die over de handelswegen in die zee ; over de Sargasso-Zee en de groote
hoeveelheid van de zich daar ophoopende wierplant ; over
de vole weekdieren aldaar; weerkundige waarnenaingen bij
de aankomst in de keerkringsstreek ; over hat versehijnen
der zwalawen in deze zoo znicielijle breedte; over bet bederf van het water op de schepen en bet door hem beproefde
nut der dierlijke kool daarteg.en ; over het instinkt van bet
Loodsmannetje; over de streek der windstilten en de wisseling der passaatwinden ; over de temperatnur der liniestreek;
over zijne aankomst in Brazilie en zijn verblijf in Rio de
Janeiro en hare schoone omstreken ; over zijne omzeiling
van Zuid - Ameriha en de onderseheidcne wecren
van deb
zelve, enz.
Onder de waarnemingen en opmerkingen omtrent Chili,
werwaarts de reis nu ging; zijn vooral merkwaardig die betrefiende de stad Valparaiso en Iranian omtrek, met andere
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kuststreken van Chili het alleropmerkelijkst verschijnsel opleverende van eene verheffing van den aardbodem door uitgestrekte aarbevingen ; lezenswaardig zijn verder des Schrijvers binnenlandsche togten van Valparaiso naar Santiago,
over welke hoofdstad van Chili hij mede belangrijke berigten
geeft ; van daar in de Provincie Colchagua naar de Cordillera
van San. Fernando, naar den Volkaan Maipu en de Baden
van Colina , van waar hij met een' rijken bait vooral van
planten naar Valparaiso terugkeerde en van daar vertrok
naar Coquimbo en voorts naar Copiapd, van beide deze havens en de stad, alsmede de nog zoo weinig bekende Provincie Copiapd, welke hij bezocht, ons eene fraaije schets
gevende. — Van Copiapd reisde de Schrijver naar Arica
in Peru. Niet minder onderhoudend is hetgene hij ons verhaalt van zijn verblijf in en de togten door dat land, als die
naar Tacna, naar het Alpenmeer van Titicaca met deszelfs
schilderachtige en vruchtbare omstreek ; voorts naar de stad
Puno, van waar hij terugkeerde, over de Atlos di Toledo
en Arequipa, hier nog den volkaan van dien naam bezoekende, naar de haven van Islay aan de kust der Stille Zee,
en eindelijk zijne overvaart van hier naar Callao of de haven van Lima en deze hoofdstad van Peru, over welke
stad en Republiek ons hier veel gewigtigs wordt medegedeeld. — In zijn verhaal van de overvaart van de WestKust van Zuid-Arnerika naar China geeft de Schrijver, na
een overzigt over de heerschende winden en stroomen in de
Stille Zee en van de handelswegen tusschen beide landen,
eene treffende schildering van den toestand der Sandwicheilanden , vooral van het eiland Oahu, dat hij naauwkeurig
opnam. Daar hij tweemaal China heeft bezocht, vond hij
peter, de berigten over dit Rijk bijeen te voegen en de beschrijving van de reis van Macao naar het eiland Lucon te
laten voorafgaan, in welke beschrijving inzonderheid onze
opmerking verdienen de mededeelingen aangaande de hoofdplaats Manilla en zijne togten in het binnenland van Lucon,
zoo rijk aan natuurlijke bijzonderheden, en voorts hetgene
hij over den handel enz. der Philippfinen in het midden
brengt. — De berigten over China zijn misschien wel de
helangrijkste, ook omdat dit zonderlinge Rijk thans weder
zoo zeer de aandacht van Europa heeft gaande gemaakt.
Men vcrncemt hier, wat er is van den beruehten, Limns
geheel verbodenen opium-handel; men leest met genoegen
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des Reizigers uitstap naar het eiland Lautao , zijne reis naar
Macao en de bijzonderheden, deze stad en het schiereiland
van dien naam betreffende; zijne beschrijving van het eiland
Lintin, van de vaart naar Canton, en vooral van deze stad
en hare omstrelen, zoo wat fabrijken, handel, als de leefwijze enz. der Chinezen betreft, welk alles hij gelegenheid
had tot in bijzonderheden te kunnen nagaan. En hiermede
eindigt het werk; want de terugreis naar Europa, welker
besehrijving in het oorspronkelijke grootendeels slechts uit
een meteorologisch dagboek bestaat, is in de vertaling wego'ela ten.
Men kan uit doze beknopte opgave van den voornaamsten
inhoud des werks deszelfs rijkdom aan wetenswaardigc zaken
opmaken, die tevens even klaar als getrouw en ecnvoudig
beschreven zijn, hoezeer het niet aan zelfs sehilderachtige
tafereelen ontbreekt;"kortorn, men zal den ktmdigen en opmerkzamen Schrijver, al is het niet overal even gaarne,
meestal met genoegzame belangstelling volgen, en deze reisbeschrijving. verdient , als eene niet alleen aangename, maar
ook nuttige lectuur, boven zoo vele het hoofd en hart ledig
latende geschriften van den dag cone plaats in onze beschaafde leescirkels, waarvoor het vooral bestemd is.
Vat nu nog de vertaling zelve aangaat, dezelve komt
ons voor wel met vlijt en zorg behandeld te zijn, "mar nog
al hier en daar, vooral in het Iste Deel, eene onbedrevene
hand te verraden, die zich ook niet zelden aan Gerinanismen sehuldig, maakt. Wij willen echter den Vertaler hierover niet hard vallen, te minder, daar hij zich zeif, vo ltgens zijne Voorrede voor het Iste heel, van deze gebreken
bewust is, en ook wcrkelijk, zoo als hij daar tevens beloofde, in het 2de Deel voor meer correctheid gezorgd
heeft. — Druk en papier' zijn de pens van den Heer oomKENS waardig ; buitengewoon zwaar is zelfs het papier, en
geeft daardoor aan de boeldeelen een lijviger aanzien, dan
zij anders zouden bezitten.
(*) In dit Tijdschrift voor 1833, N°. kan de lezer
eene aankondiging vinden van het eerste Peel van hetzelfde
werk. Het herhaalde algemeene overzigt van dit beiangrijk
werk zal, bij het lance tijdsverloop tusschen de uitgave.der
twee Deelen , wel niet geheel overbodig pada worden. &dna,
0
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Over de grondslagen van de magt der Roontsche Pausen
door K. G. BRETSCuNEIDER. Naar het Iloogduitsch. Met
geschiedkundige Aanteekeningen van den, Vertaler. Ter
gelegenheid van een in gerucht zijnd Concordaat, tusschert
Z. M. 'WILLEM II en den Pauselijken Stool. Te Tiel,
C. Campagne. 1841. In gr. 8vo. 48 hl. f : - 50.

De

vorige Eeuw was voor het Pausdom hoogst ongnnstig.
Bet tijdperk der regering van FREDERIK den Grooten en
van Keizer JOZEF II, was een tijdperk van vooruitgang en
verlichting, wRartegen Pauselijke Bullen noch banvloek iets
vermogten. De getrouwste dienaren van den Roomsehen
Stoel, de Jezuiten, werden, uit Frankrijk verdreven, en
Pans c EmErts XIV zag zich genoodzaakt de Orde formed op
to heffen. In het begin der tegenwoordige Eeuw moest zelfs
PITS VII NAPOLEON, en met hem de Fransche revolutie,
inwijden, en eindelijk zijn land aan Frankrijk afstaan, terwijl hij zelf gevankelijk naar Franhrijk weggevoerd werd.
Maar, terwijl het Congres te Weenen het Statenstelsel,
zoo veel mogelijk, op de oude gronden weder herstelde,
herkregen ook de Paussen hunne Italiaansche bezittingen,
en hadden nu niets aangelegeners te doen, dan aan de herstelling van hunne magt te arbeiden. De Orde der Jezuiten
werd door eene Bulk van 7 Augustus 1814 weder in het
leven teruggeroepen; Concordaten werden met Beijeren,
Napels, Pruissen, Franhrijk gesloten, tot eindelijk an EG oIlls XVI zich sterk genoeg achtte, om het tegenwoordige
geslacht met de van GREGO Rius VII aangewende middelcenwsche theorie van het Pausdom to verrassen.
Zoo is het dan cone voor den tegenwoordigen tijd hoogst
belangrijke vraag: op welke grondslagen rust de ina,gt van
het zich thans op nieuw verheffende Pausdom
De Geschiedenis wijst ons op een' drieledigcn grondslag
van doze magt ; vooreerst op een' historischcn grondslag in
het Ronteinsche wereldrijk, dat voor de Paussen de basis
word van hunne verheffing tot de betrekliing van eersten
Bisschop der toemnalige Christelijke Kerk; ten tweede , op
een' hovennatuurtijken of idealen, die als supplement de
plaats van de vernietigde eerste basis moest vervangen, te
wetcn het dogma, dat God en CRRISTUS de Paussen tot hunne
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Stedehouders bier op aarde zouden aangesteld hebben; en
eindelijk , ten derde, op een' nzaterielen grond, welke bestaat in het souvereine bezit van den Kerkelijken Staat als
een K.oningrijk.
De Schrijver onderzoekt in deze Verhandeling de kracht
en de zwakheid, de voor- en nadeelen van deze grondslagen, om daaruit op te maken, wat men in de toekomst van
het Pausdom te verwachten hebbe. Uit dit onderzoek blijkt,
dat de historische grondslag met den ondergang van het
Romeinsehe rijk is weggezonken. De hovennatuurlijke grondslag wordt even zoo min door den Bijbel als door de Geschiedenis ondersteund, en is zeer ongesehikt voor de praktijk.
Stond het Pausdom op geene andere dan op deze beide grondslagen, ten tijde der Kerkhervorming zou bet geheel omvergeworpen zijn. Maar de materidle grondslag staat nog vast,
en heeft zijnen stein in de algemeene staatkundige betrekkingen van den tegenwoordigen tijd. Doch ook deze heeft
geene onwrikbare vastheid, staat ook met den aard en het
wezen van den geestelijken stand der Paussen te zeer in tegenspraak, en dient meer, om het Pausdom als Italiaanseken
Staat in stand te houden, dan wel om aan hetzelve de gehoorzaamheid der buiten Italie wonende volken te waarborgen.
Zoo zal het Pausdom blijven, wat het eenmaal geworden
is, eene Italiaansehe inrigting, welke geene enkele van alle
hare onbegrensde aanmatigingen opgeeft, omdat de Aristokratie, waarvan bet Pausdom een domein geworden is, daardoor haren invloed buiten Italie zou kunnen verliezen. Zoo
zal het Pausdom blijven bestaan, tot zoo lang de materiele
grondslag hetzelve ondersteunt, tot zoo lang de genoengle
Aristokratie zich in het bezit der Souvereiniteit van den
Kerkelijken Staat blijft handhaven ; maar ook niet langer.
Zoo late men dan ook alle hoop varen, om de tegenwoordige
verwarring en verdeeldheden, door onderhandelingen met
Rome, op eene bevredigende wijze nit den weg te ruitnen
Elke overeenkomst, welke men zou mogen treffen, kan
slechts eenen bedriegelijken vrede aanbrengen, en zal de
kiem in zich bevatten van nieuwe twisten en bewegingen.
En niet eerder zal de Zen des vredes opgaan, dan wanneer
de Katholijke Kerk van bet Westen het voorbeeld der Katholijke Oostersche Kerk navolgt, bij welke elk uitgebreid
district een' eigen Patriarch heeft."
0o2

568

K. G. ERETSCIINEIDER, OVER DE MAGI DER PAUSSEN,

In dit stuk, gelijk in de vroegere gelijksoortigegeschriften
van 'den reeds zoo gunstig bekenden Schrijver, gaat eene
grondige hehandeling van het onderwerp gepaard met eene
levendige en duidelijke, de aandacht boeijende voorstelling
der zaken. Ofschoon vertaald, is deze Verhandeling, die
ontleend is uit de Allgenteine Kirchenzeitung, vooral ook
door de zeer doelmatige aanteekeningen van den Vertaler,
een gepast wooed in dezen, tijd ook voor den Nederlandschen
Lezer. Die met kennis van zaken wil oordeelen over het al
of niet wenschelijke van een Concordaat met den Pauselijken
Stoel voor het Nederlandsche y olk, en over het billijke of
onbillijke der Pauselijke aanspraken, zal dit stutje de opmcrkzaamheid overwaardig vinden. Wij voor ons houden het
er voor, dat pen Protestant goede gronden kan hebben voor
zijne Trees voor de aanmatigingen van het Pausdom, zonder
bekend te zijn met hetgeen den inhoud van dit boekje nitmaakt; maar tevens, dat ook geen Iloomschgezinde, zal hij
voor het overige ter goeder trouw handelen , zich aan de
heerschappij van den Pauselijken Stoel, als op Goddelijk
gezag en instelling steunende, onbepaald mag onderwerpen,
indien hij niet in staat is, het hier aangevoerde voldingend
te wederleggen.
Aan alien dus, die de waarheid liefhebben en zoeken,
bevelen wij de lezing van dit geschrift aan.
Amato KIX. Dichtstuk, door J. NOLET DE DRAUWERE VAN
STEELAND. Te Leuven, bij van Linthorst en van de
Zander Te Rotterdam, bij W. Messchert. 1841. In gr.
8vo. 101 bl. f 2- :

Mr eermalen list Reeensent zijn oordeel over de toonen der
Beigische Muze hooren; meermalen deed hij zulks met een
waar genoegen, daar hij, bij het vele goede en -voortreffelijke
aan zkitle der kunst, in hare voortbrengselen met welgevallen de zucht en den ijver ontdekte, die wederom ontwaakt
en zich vcrheft, orn de te lang en to zeer verguisde heerlijke moedertaal in hare geschondene eer te herstellen, en
den verderfelijken invieed van vreemden, met kracht en
geestdriit, to weren; maar onder al de dichtstukken, welke
hij uit het gehied der Beigische Poezij aankondigde, was er
gees eeaarin iilj :neer schoone plaatsen aantrof, dan in het
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thans voor hem liggende. llij bevindt zich hier in eene
schoone verzameling, waar het hem inoeijelijk vallen zal,
den Lezer eenige stalen aan to bieden, ten elude hem over
den schat van dichterlijke beelden , besehrijvingen en welluidende zangen, hier y oorkomende, slechts eenigermate to
doen oordeelen. Hij zal echter beproeven, door eon overzigt
van het geheel te geven, en door cr tevens eenige aanhalingen in te lassehen, hieraan, zoo veel mogelijk, to voldoen ;
terwijl hij met een paar meer bijzondere proeven zijne aankondiging zal besluiten, want de ARBIORIX van den Heer
nE BRAUWERE heeft alle aanspraak op onderseheiding. De
Dichter van den LUCIFER zweeft er ons bij voor den geest;
de Zanger van FINGAL en van SATED en ALCEUS staat, met
zijne meesterlijke grepen, ons voor de oogen: er zijn plaatsen
in, een vo xnEr en BILDERDIJK waardig.
lenteekeningen en ik," zegt de Dichter in eene achter
het gedicht gevoegde Teregtwijzing, " zijn geslagen vijanden.
Het gedurig aenhalen en verzenden naer teksten, ontleend
aen andere Sehrijvers,- welke weinigen meer lezen en enkelen
verstaen, is, behalve dat het mij overbodig voorkoint,
meestal cone /outere pronkerij van belezenheid en veelweterij, waarachter niet zelden het joist- tegenovergestelde
sehuilt. Ging ik ook aen dit euvel mank, dan had ik mijn
dichtstuk met een aenzienlijk getal aenteekeningen kunnen
doorspekken. Mijn dichtstuk is en blijft een verhael aan de
Yaderlandsehe Geschiedenis ontleend."
Over den persoon van A mEro Rix en over den tijd en de
omstandigheden, waarin hij handelde, vinden wij dus verder
historisch hier niets, en, 2,onder nu de kennis :vs. Gaze Lezers te kort te doen, vertrouwen wij, dat het niet onvoegzaam zal gerekend worden, vOOr dat wij iets van den gang
des gedichts opgeven, met een cake/ woord van hem en van
den strijd, waarin hij met zoo veol moed het -zwaard voerde,
te gewagen, ten chide den held van het gediclit eenigzins
meer to doen kennen.
AMBIORIX, die met KATTENWALD het verbond tussehen de
Batavieren en CESAR bemiddeld had, en het Incest de landen
tussehen de Maas en den Rhija beheerschte, was boning der
Luikenaren. De geldstukken met de beeldtenis van dien Yerst
treft men in v A N LOON ' S aloude Hollandsche Historic aan,
waar men vindt opgeteekend: Ces pieces sent des monnoyes
des Liegois, nonimes Eburones, fabriquees dams Aduatuca .

570

J. N. DE BRAUWERE VAN STEELAND

leur rifle capitale, sous le re fi ne d'Ambiorich, qui dtoit l'ur
de leur Roys, quand Cesar arrira en Gaule. Schoon hij de
Romeinsche bezetting in zijne Staten ontvangen had, vino hij
aan met, eerst meer bedekt, daarna operdijk, CESAR den
oorlog aan to doen. ANBIOR ix vervo]gde den aangevangen
krijg; en hoewel c ESAR nog vele steden en landschappen
ender zijne heerschappij bragt, zag deze zich door den vijand
bijna alle wegen en toegangen afgesneden en bezet. Eenige
schreden van de Romeinen had zich een magtig leger neérgeslagen, hetwelk tegen CESAR werd aangevoerd. Afwisselend is ook pier de kans des oorlogs, nu aan de zijne der
Germanen, dan aan die der Romeinen. Meestal zijn de gevechten hevig. Doorgaans is de slagting groot. Veelal behalen de Germanen belangrijken buit op den vijand. Dikwerf
warden door hunne gewone dapperheid de Gallische ruiters
verjaagd, en bedreigen zij CESA benden met eenen geRisser' ondergang. (Zie verder over hem c A ES A R de Bello
Gallico, Lib. V. Cap. 24 sqq. FL °RCS, Lib. III, Cap. 10.)
In dezen strijd nu is AMBI ° RI x de held. Het geheele talereel is met diehterlijke sieraden opgetooid ; en de Dichter
acht het dan ook enneodig, aan to toonen, .in hoe verre hij
van de historische waarheid is afgeweken en, ten hehoeve
der dichterlijke voordragt, zich het quidlibet audendi veroorloofd heeft."
Daar onze Lezers nu cenigermate op het tooneel geplaatst.
zijn, waarop zij, met meerdere kennis van zaken, den bandeienden persoon ontmoeten, en de omstandigheden, waarin
hij optreedt, kunnen gadeslaan, zoo willen wij nu een overzigt van het dichtstuk, dat in vijf Zangen is afgedeeld, geven,
waarbij ons tevens plaatsen zullen voorkomen, die ons van
deszelfs waarde nader zullen kunnen overtuigen.
In den eersten Zang wordt de invloed van bet wereldbeheerschend Rome beschreven; de ongelijke oorlogskans afgemaald: een Sylla is er, geen Cincinnatus meer!
Het wetboek ligt vertrapt, geseheurd door schenders hander
De burgerkrijg verslindt zijn eigen ingewanden.
Bet dricmanschap revert. CESAR spoort cte Romeinen aan
tot den strijd, en, steunende op zijnc moedige soldaten, zal
hij Germanje binncnrukken. Nog, zegt hij,
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Nog steun ik op de trouw van moedige soldaten:
Het tiende legioen zal nitnmer mij verlaten!
Met haer, met haer alleén German/6 ingerukt,
En groenend eereloof in 't heilig woud geplukt ;
Of keert het wis'lend lot, dan , met den dood der braven,
Tilij levend onder 't puin van 's reuzen val begraven!
In den tweeden Zang wapperen de Romeinsche legervanen
reeds in het oude Germanje. Eene beschrijving van den
grond en het yolk wordt bier gevonden ; de aard en mood
der Germanen beschreven, als de vloed,
Die in zijn golven wentelen,
En bruisend van 't gebergt', het hechtst arduin doetkentelen ,
Den grijzen eik ontgraeft, het nieuwe bed doorwoelt ,
n alles in zijn vaert versleept en henenspoelt;
terwijl het na deze beschrijving kennelijk wordt, dat AMBIORIX bet slagzwaard zal aangespen; en, moge hem in den
nacht, op het wolvenhuidbed neergelegen, eene schijngedaante den strijd ontraden, en hem toefluisteren:
\Vat zoudt ge u tegen Rome en hare magt verzetten?
'Lal niet de Zuiderreus den Noorderreus verpletten ?
zijn moed zal niet wankelen ; doch eerst zal het Orakel worden geraadpleegd, waarom het aan het einde des tweeden
Zangs is :
Gedragen we ons naar 't geen haar godlijke uitspraak meldt.
Met de beschrijving van het heilig wend vangt de derde Zang
aan. Deze is vol schoonheden. Indrukwekkend is de schildering , plegtig de handeling ; terwijl het avondlied der Barden, bij afwisseling van maat, in verrukkende toonen wordt
gehoord. ÂMBIORIX breekt de stilte af. De invallenden vijand wordt aangekondigd. De Priesteresse BRENDA verschijnt
en spreekt. Het geheel is roerend. De beschrijving van de
stilte treffend. Ter proeve:
Hoe treffend is, o woud, uw al to sprekend zwijgen!
Het vooglenheir verstomt en sluimert op de twijgen;
De vos verlaet zijn prooi ; de bosehwolf huilt niet moor,
En zoekt, thans uitgeroofd, zijn donkre rotskloof weer;
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Het nachtegaeltje stack t zijn lief'lijk avondkweelen:
Aileen het koeltje viola door 't schomm'len van de abeelert,
Aileen het beelcje stroomt en murmelt zachtjes voort.
IVat heeft, o stilte nacht, uvv grootsche rust gestoord?
Want, luister! ja, het is als 't zoet geruisch van snaren:
Want, blister ! ja, het is als 't lied der Bardenscharen:
Want, luister! ja, bet is een roerend stemakkoord,
Hat, als een windharptoon zoo smeltend, 't ruim doorboort.
bat is poe.zij! schilderen, beschrijven voor het oor, en het
gevoel ! Na de uitspraak van BRENDA in deze eerbiedwaardige stilte, wordt de optogtszang gehoord, en het is:
Eer vliege onze asch met de stormende winden ;
Slag !eve 't Zuide, het Noorde sterft vrij !
Eene episode , die de liefde afschildert door AMBIORIX voor
BRENDA opgevat, volgt bier. Hij vleit om hare min, en zij
kan het geschokte gevoel niet ontveinzen,
Bij 't zaeht: ” Ja 'k min u," dat haer rozenmond ontvlood.
Hoch zij vuurt hem aan ten strijde. Het uur is daar :
.Ga," zegt ze, ik zal voor u een teedre zuster wezen.
Meer is mij, priesterin .des Donclergods, ontzegd.
Ga dan, en voor den strijd voor Vaderland en Regt !"
Het orakel heeft gesproken. AMBIORIX trekt naar het le0.er been.
De vierde Zang vermeldt het zegevierend verschijnen der
Roonische ]egerseharen. Niets weerstaat hunne •rnagt. An1110i1IX is in moedeloosheid vervallen. Vaderland en liefde
kwellen beurtelings zijne zinnen, Eindelijk• ontwaakt weder
zijn cooed , om dien der zijnen op to wekken. De beschrijTing van eene krijgslist, die gelukt, doet het tooneel veranderen. Verwarring ontstaat in het kamp der Ro,neinen.
Een redetwist tusselten COTTA en SABINIIS beslist zijnde, besluit de Raad tot vertrek. Het legioen trekt uit tangs de
vial: ten ; maar de Noordman doet het sein des aanvals hooren ,
En elke speer doorrecg het zwak der ijzren lenden,
En elke zwaardslag boorde een Romer in den grond.
SIcehts werd de zang gehoord van Wodan's harpenaren
Eft 't, dondrend zegelied Monk bruisend van de snaren.
In betzelve zijn zeer muzikale coupletten :
Vie

Wodan loont
op 't bloedig veld mogt sneven.
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Daer 't onsterflijk he/denleven
Hem bekroont,
En hij, boven 't stargewemel,
In 'Walhalla's wolkenhemel
Eeuwig troont!
De vijfde Zang vangt aan met de zegepraal der Getizzanen
te vermelden. Zij klinkt (Es AR in de ooren. Hij roept zijn
legioenen te wapen, en de kreet wordt gehoord:
,Breek los dan, Rome, en ruk den stamboom der Barbaren,
Tot op de wortlen uit: geen medelijdend sparen!
Neen, geen gena6 voor hem, die geen genade schonk!"
Echter keert de oorlogskans. BRENDA verheft hare stem,
en laat, in eenen vloeijenden treurzang, hare klagten over
AMBIORIX ' afwezen hooren:
Ambiorix, keer uit den strijde;
Korn, leper u aen mijne zijde
Neér;
Korn, smaek, na woedende oorlogsvlagen,
Het heilgenot van vroeger dagen
Weer!
De Priesteresse van WODAN gait haren geliefde in het vlak
der velden opsporen; maar wien de zege ontzegd is, zit
in het hol der donkere legertent, en peinst over het droevig
lot zijns vaderlands. Hij zal zich van den grond verwijderen; Lij wil dien en an ENDA vaarwel zeggen,
Tot weer de vrijheidsdag kieme nit dien slavennacht.
Hij ontwaakt echter uit zijne mijmering, en op nieuw worth
het plan gevormd, om Romes legerseharen, die in het duister van den nacht sluimeren, aan te tasten. De hiervan gegevene beschrijving is eene schilderij. Nu blijft AMBIORI I
zich moedig verweren, tot het staal hem uit de handen valt
en hij magteloos ter aarde zinkt. In dit beslissend oogenblik stort eene zwakke maagd voor zijne voeten; het is de
priesteres. In zijne bedwelming Naar nietherkennende, jaagt
hij Naar het staal door het hoofd.
0, bij dit bloedtooneel ontvalt de bijl zijn handen!
Hij voelt een' helschen gloed hem door den aerstroom branden.
Ilij zwijmelt , wankel t , stort ten gronde — en rijst niet meer....
CESAR bezoekt de velden, bezaaid met het oversehot van
zoo vele dapperen, en bet gedicht eindig,t met over de omgekomenen de stille rust nit te spreken : ',Rust" — is het --
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ingeslapenen, en sluimert zaeht in de aerd;
O dapp're heldenstoet, een beter noodlot waerd.
U wacht de vredesiaep in de ouderlijle graven.
Gij streedt voor t vaderland en stierft den dood der braven,
• edel nakroost van nog eedler voorgeslacht !
Ga, rust nu nit gij hebt uw grootsehe tack volbragt:
En gij, Germanje, die in hunnen strijdroem deeldet,
En op uw' vruchtbren boom een reeks van helden teeldet,
Zijt, als uw kindren, wars van vreemde heerschappij:
Zij waren Vfilj op aerde, en zijn in 't,graf nog viuj!"
Wij zijn aan het slot des tafereels genaderd, en hebben getracht onzen Lezeren een overzigt van het geheel te geven.
De vlugtige blik, op hetzelve geworpen, zal, hen overtuigd
hebben van de schoonheden, welke er in voorkomen. Op
de zamenstelling in het algemeen zouden wel aanmerkingen
te maken zijn. Het karakter der gewijde Priesteres is wat
zvvak , stralende er ook in dat van AMBIORIN nu en dan eene
twijfelmoedigheid door, die den echten Held vrcemd moot
wezen en hier de belangstelling wel eens doet verminderen.
Neer doorgaans op de verbeelding dan op het gevoel werkende , is bet wel wat gemanierd, hier en daar wat al to
➢ iddeleeuwsch. De ontknooping is verrassend, ijzingwekkend en treffend.
Aanwijzingen zullen wij in het breede niet doen van eenige
harde regels; wij zullen met den vinger niet aantoonen sommige wel goed geversificerde, maar waarvan het denkbeeld,
in verband met vorige, niet joist en waar is uitgedrukt.
Bl. 9. reg. 7. v. o. b. v. de lunge stralen vuers kunnen door
eon paerd niet uit lei en steenhlomp gekaatst worden, dat,
boven reg. 9, nog Been ijz'ren band on de hoeven Mena.
Wij zullen niet spreken van het stroeve, door de afknotting
van het meervoudig persoonlijk voornaamwoord onze in ons,
zoo als onder anderen in den optogtszang der Barden , voorkomende bl. 54, coup]. 2, reg. 9. coupl. 3, reg. 8. Wij
voeren dit alleen als vlekjes aan, die eenigzins hinderen en
ligt uit to -vvisschen waren. Het ontneemt echter niets aan
den gloed, die van de spranken van dit dichterlijke genic
afstraalt.
Ten slotte geven wij nog de beloofde proeven. De eerste,
waarbij wij ons de vele en sehoone beschrijvingen van het
paard in gewijde en ongewijde schriften en ook met name
die van onzen LE FRANCA VAN BE REAEr herinnerden, is de
afschildering van het moedige ros, dat hier, als beeld van
de fierheid en vrijheid des Noordmans voorkomende, in al
deszelfs mood en schoonheid, doeh op oorspronkelijken trant,
afgeamald worth:
Vrij mag (de Noordman) zijn breede borst den frissehen aemtogt zwelgen ;
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Want even als het ros, dat fier en ongetemd,
Wen nog gecn ijz'ren band zijn snelle hoeven klemt,
Geen tounien, digt gesnoerd, zijn forsch gebit beteugelen,
liet veulen op de zij, gedreven op de vleugeleu
Des winds, in pijlenvaert het open vlak doorrent,
De grijze stofwolk splijt en dwarlend opwaerts zendt,
En, onverbasterd kroost van sterkgespierde draveren,
Stampvoetend , in zijn vlugt , den hollen grond doet daveren,
De lange stralen vuers uit kei en steenklomp kaetst,
Den breeden luchtstroom uit het wijde neusgat blaest,
De manen vrolijk schudt bij 't uchtendschemerklimmen
En dankbaer ginnikt bij het avondzonneglimmen, enz.
Nag zoodanige beschrijving niet naast die van een' a o B of
VIRGMUS geplaatst worden?
Als laatste proeve mag Rec. zijnen Lezeren de heerlijke
schilderij van het heilig woud Met onthouden. De derde
Zang vangt er mule aan:
Daer seltiet het somber bosch, verblijf der NoordscheGoden,
Ontzaglijk heiligdom den sterveling verboden,
Geheimvol oord, dat nooit een vorschend menschen-oog
Doorgrondde, 't bladerdak met majesteit omhoog.
Geen prachtig tempeldak verheft zieh in den hoogen
En spiegelt in het Relit der zon zijn gulden bogen,
Geen marm'ren grond bevloert uw digt en mollig gran;
o Neen! uw tempel is het statig eikgewas;
Zijn vloer is de nerd' ; zijn dak, 't azuergewelf der hemelen;
Zijn schat, bet zilverzand van schittrend starrenwemelen.
Waer is, o heidendom, uw adeloude pracht ?
Waer is, o priesterschaar, uw kostbre tempeldragt?
Waer zijn uw beelden, uw altaer, uwe offeranden,
De vaten, die hun licht en reukwerk eenwig branden?
Is dit, o wow!, uw diep bedolven schat? o Neen!
Uw outer is het vial. van Wodan's grijzen steen ;
Uwe offeranden, 't blued van hag.elblanke stieren;
Uw bougtijdsdos, de blaen, die uwen kruin versieren ;
13- w koorlatup, 't schijnend lieht der maen door 't nevelgaes,
Uw eenig reukwerkvat, het geurig bloemenwaes!
Verheven, schoon en sehilderaehtig!
Ongemerkt zijn wij breedvoerig geworden; dan wij konden
Hitt besluiten, spoediger deze galerij van schoone tafereelen
to verlaten. Wij wensehten anderen op to wekken , -om zc
van naderbg to bezien; en den Deere MESSCIIERT, bij Wien
het gedicht verlcrijgbaar is, zij dank, dat hij zijne -stad- en
landgenooten in de gelegenheid stelt, zich hetzelve to kunnen aansehaffen ; terwiji den Deere DE BRAIINVERE niet alleen
cone eerste plants in de rij der Vlaamsche Dichters toekomt,
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moor eene zeer hooge in die der Hollandsche zou bekleeden.
Dit is, ZOO als i'ILDERDI J K zegt :
a Bit 's, als schilder op to treOn !
Dit doet zangers prijs behalen !"

Liedekens van Bontekoe. Door E. J. POTGIETER. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1840. In post 8vo. VIII en
94 bl. f 2- 20.

Een lief, bevallig boelje! Het was een gelukkige inval

van POTGIETER, our BoIPTEKOE ons voor to stellen, zijne liedjes zingende, terwijl hij met de twee wilden, die zijnendood
hedoe/en, in de praauw zit en door zijn gezang zijne woeste
vijanden ontwapent. Na eerie bevallige beschrijving van het
tooneel, verplaatst r OTGIETER ons in goede verzen in het
bootje, verhaalt met korte woorden EONTEICOE ' S ontmoetingen tot op het tegenwoordige oogenblik, nu hij in de magt
is der wilden, die Waken
door lust naar blood en goud.
Ter sluik was de achterste, opgesprongen;
Rem meldde 't vlijmend tandgesis;
De voorste zwaaide met den kris,
En spelde... doch hij was bedwongen.
Een kleine gift van luttel geld
Had beide een wijl to vree gesteld.

En nu begint BONIER o E to zingen: 't passeren der linie is
het eerste vrolijke liedje, los en gemakkelijk gedicht, dat
POTGIETER ons opdischt. Het heeft eene goede uitwerking
en stemt de wilden tot vreugd. En schoon de vrome zeeman
zich eerst verwijt, dat hij in zijnen nood geen ernstiger toon
heeft aangeslagen, hij stelt„zieh gerust met de gedachte, dat
de 'Jeer zelf hem hierin het middel ter zijner redding heeft
aangewezen. Er volgen nu eon aantal liedjes, alle vrolijk
en geestig van inhoud, en lelkens afgewisseld door de overdenkingen, Welke zij bij BONTEKOE opwekken, of de schilderingen van de uitwerking, die zij op zijne vijanden hebben. Roeltjen alit de bonte koe, Loam en de Waarzegster,
de zeihragen van Prince Inuringh, Machteld, Papegaaijendeuntjen , Wijs Riaertjen op 't ijs, Inkeer, Jan Compagnie,
en Diewertjen, zietdaar de titels der onderscheidene liedjes.
Zal Rec. ze alle een voor een nagaan, our to Zion, of er bier
of daar ook wat to berispen volt? Liever getuigt hij, dat
bet inderdaad liedjes zijn, los en gemakkelijk, vloeijend en
zangerig of aardig en geestig, sours kunstig door rijm en
maat, gelijk Is7aertjen op 't ijs, waarvan hot eerste
couplet dus luidt:
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Wijs Klaertjen
Zou 't paartjen ,
Liefst zamen alleen,
Verzcllen
Of kwellen,
't Was moeder schier &n,
Nits 't zusjen
Elk kusjen
Haar klappen mogt t'huis:
Op 't ijs met zijn beiden hield de oude niet pluis.
In Dieuwertjen komt het Rec. voor, dat de moeijelijkheden
van de inaat niet volkomen zijn overwonnen. De zoetvlocijendheid en gemakkelijkheid van HOOFT ' S Elaare, wat heeft
er uw hartje verlept, is niet overal behouden gebleven. De
laatste regel van het eerste couplet mist b. v. dat zoete :
Vast peinzend: tot alles is zij wellekom.
HOOFT zou zeker ook niet het stootende: maar warm trots
de how, in zulk een zangerig metrum hebben gebruikt, en
in den laatsten regel van het liedje :

Of jij nu wel aarzelen zotidt zoo als toen!
valt de Itlem op jij in plaats van op nu, gelijk de zin vordert en de lezer ongemerkt wil doen.
De Beer POT GIE TER beschouwe dergelijke aanmerkingen
niet als vitterijen. llet komt in dergelijke stukjes Teel op
gemakkclijkheid en zoetvloeijendheid aan, en daarbij mogen
zulke schijnbare kleinigheden wel in acht worden genomen.
Eenige keurige plaatjes versieren dit hoekje, dat door inhoud en uitvoering aanbeveling verdient.
Leven en Lotgevallen van Jack Brag. Een Verhaal uit den
tegenwoordigen tijd. Naar het Engelsch van THEODORE
ROOK. 11 Deelen. To Ibliddelburg, hij J. C. en W. Altorffer. 1840. In gr. Bro. 876 bl. f 7 -20.
W' de Icier weten, hoe de Vertaler over dit boek clenkt,
hij Moore eenige regels uit het Voorberigt : hob ik er
den held van CERVANTES niet in terug gevonden, gelijk hij
daar, als het toonbeeld der bespotting, levend voor onzen
geest staat, maar ik belt er niet zelden de ironie van eenen
PASCAL en de Inelitige scherts van eenen RABELAIS in ontrnoet ; en wanneer de Britsche Schrijver, bij het overgieten
der fijne geesten van den Spanjaard, er al eene menigte heeft
laten vervliegen, dan komt hem toch in alien gevalle de eer
toe, dat hij er verscheidene nieuwe geesten heeft bijgedaan,
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zoodat cr veel meer is overgebleven dan datgene, wat de
distillateurs het caput mortuuni noemen." Uit datzelfde Voorberigt vernemen wij ook dat, hoewel de vinding van den
Engelschman is, de Vertaler er nogtans nu en dan eene eigene
gedachte ingelascht en hier en daar eenige longueurs heeft
uitgelaten.
Rec. nam Tin het lezen van deze Voorrede het bock zelf
met eerie grinstige vooringenomenheid ter hand, en hoopte
een van die Romans te zullen vinden, die de eer der vertaling overwaardig zijn, gelijk er zeker joist onder die van
Engelschen oorsprong velen worden gevonden. Hij vond zich
echter in verscheidene opzigten geheel teleurgesteld; en wil
nu met korte woorden zijn oordeel over dit bock naast dat
des Vertalers plaatsen.
Hij begint met te erkennen, dat bet den Sehrijver penssins aan !aim en geestigheid ontbreekt, en dat het onderwerp van den Roman tot eene luimige behandeling uitstelend
geschikt is. Maar dat onderwerp self maakte bet bock voor
den Hollandschen lezer weinig aanlokkelijk. JACK BRAG,
de held van bet bock, is een gemeene Londensche ploert,
die overal den grooten heer uithangt, zich in hoogere kringen indringt, eene soort van lagen, verachtelijken fortuinjager, wiens domheicl, gemeenheid en ellendigheid zich op
iederc bladzijde van het bock openbaren. Wij willen gelooyen , dat het beeld naar het leven geteekend is, en dat in
Lonclen dergelijke jammerlijke wezens gevonden worden.
Doch zij behooren dan ook zoo geheel in Engeland te
dat hunne voorstelling aan ons publiek onrnogelijk bevallen
kan. Het noemen van cERvANTES in de Voorrede is ook voor
den indruk van het bock ongunstig of liever is zeer ongepast.
Dc edele ridder Don QUICROT is een beeld van dwaasheid,
maar niet van verachtelijkheid; met goedhartigheid, als Rec.
zich zoo mag uitdrukken, lacht men om zijne zotternijen.
BRAG- is cent voorwcrp van veraehting. Hij heeft- geene eigenschappen van verstand of hart, die hem cenigermate onze
sympathie hezorgen, die ook in het minste strekken kunnen,
om ons belangstelling voor hem in te boezemen, en men eindigt met te walgen van zijne verachtelijkheid.
Rec. zal niet zeggen, dat dit het. gevoel was, waarmede
hij in den aanvang dit bock Integendeel, hij vond cr in
den heginne aardige tooneelen, luimige schilderingen en zetten in, en verwachtte eene leetuur naar zijnen smaak. Doeh
hoe verder hij kwam, hoe minder zijn genoegen werd, hoe
meer hij een' afkeer van den held en van het bock kreeg.
't Is onmogclijk, bijna 900 bladzijden te lezen, wanneer de
held des verhaals niet op de eene of andere wijze belang inboezeint. Het is hier onophoudelijk weder hetzelfde thcma
gevarieercl, en \vat ons in den beginne deed lageben, 'clat
welt eindelijk onze verveling. De teekening is te gerekt ;
daar is geene eenheid van intrigue in den Roman; het is eerie
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van azonderlijke iotgevallen, en het bock had op verschillende punten even goed kunnen eindigen als wear het
nu eindigt , en het ware beter geweest , zoo er vroeger een
einde aan gemaakt ware. Rec. kan niet beoordeelen , in hoeverre de Vertaler longueurs gelijk hij zegt, heeft weggenomen, want hij kent het oorspronkelijke niet; maar dat hij
ze op verre na niet alien weggenomen heeft, dat is zeker.
Er zijn er nu nog meer in gebleven, dan in de naeeste Engelsche Romans to vinden zijn.
Vraagt men nu: zijn er geene luimige beschrijvingen en
tooneelen in dit bock ? Het antwoord is: Vele, zeer vele!
Op verschcidene plaatsen las Rec. het met genoegen ; maar
de indruk van het gehecl is ongunstig.
Rec. zou zeggen, dat de Vertaler het gebrek van het bock
gevoeld heeft, en dat dit in zijne vertaling doorstraalt. Die
staat dikwijls in goede verhouding tot het bock ; maar juist
daardoor hceft zij iets onaangenaams. De gemeenheid van
den held heeft de Vertaler ook door zekere platheid, gemeenheid van woorden en uitdrukkingen zoeken weder to geven.
Maar dat maakt het bock Met tot eene aangename lectuur.
Men stuit daarop, en de losheid, die de vertaling moest hebben , is in iets overgegaan, dat minder prijselijk is. Hier en
daar is ook wel eens misgetast. Lady b. v. als titel wordt
alleen aan vrouwen van adel gegeven: bier kornt het heel
andcrs voor. Sehoonvader is niet hetzelfde als stiefvader,
enz. Ook de steendrukken zijn slecht uitgevallen. Rec. durft
het bock geen groot debiet voorspellen.
reeks

_Wester Knap, of aanwijzing en herinnering der pligten,
ivefke inzonderheid in levensjaren gevorderde of voiwassene kinderen east hunne ouders sehuldig zijn. To Zierikzee, bij, J. van de Velde Olivier. 1840. In gr. 8vo.
166 bl. f 1 - 40.

D

e uitschrijving van prijsvragen over belangrijke onderwerpen door de lofwaardige Maatschappij : tot Nut ran 't Akemoon geeft somtijds aanleiding tot de vcrvaardiging van stukken, die, ofschoon de bekrooning. niet verwervende, echter
verdienen in het licht te verschijnen. Tot de zoodanige behoort ook, naar ons inzien, het geschrift, hetwelk wij thans
nankondigen. De Schrijver dong door middel van hetzclve
naar den uitgeloofden prijs. Ofschoon die hem niet ten deel
mogt vallen , verwierf zijn geschrift erne loffelijke vermelding
van de beoordeelaars. Toen nn de genoemde Maatschappij
later de prijsvraag ingetrokken had, en den Sehrijver dus de
gelegenheid benornen was, om zijne Verhandeling, na dezelve
nog eens ter verbetering overzien te hcbben, andermaal ter
bcoordceling aan to bieden , besloot hij zijn stuk nit te ge-
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yen, en heeft daardoor het aantal onzer volksboeken met
een allezins bruikbaar gesehrift verrijkt. Meester Knap is
een braaf en verstandig onderwijzer der jeugd, en tevens
de vriend en raadsman van zijne medeburgers. Zijne gesprekken over het op den titel genoemde onderwerp, en
voorlezingen over hetzelve in de Departementsvergaderingen
van zijne woonplaats, maken den inhoud nit van het bock.
Wegens de nuttige lessen, in het werk voorkomende, over
de kenze van een beroep, het verkeer met elkander der
jongelieden van beiderlei geslacht, den kinderlijken pligt bij
een voorgenomen huwelijk, en meerdere omstandigheden uit
den aankomenden leeftijd, achten wij dit geschrift bijzonder
geschikt, om als een prijs aan jongelieden bij het verlaten
der school gegeven te worden, en bevelen het daartoegaarne
en nit overtuiging aan. Hartelijk wenschen wij, dat de lezing van het bock hen moge bewegen, om, in het gevaarlijkste tijdperk des levens, zich, door een betamelijk gedrag
jegens hunne ouders, den besten waarborg te versehafTen voor
het geluk van hun volgend leven.
Verbetering.

D e Schrijver der Reeensie van EBERIIARDS Hansje, of het

Bruidsgeschenk, in dit Tijdschrift, No. VIII d. j. bladz.353,
heeft aldaar verkeerdelijk die Nederduitsche vertaling van
Ileinnchen rind die Auchlein aan zekeren SCHIFF toegesehreyen , in plaats van aan den Heer A. WINKLER PRINS, die,
gelijk hij later ontdekte, de Overzetter is. Recensents dwaling ontstond door de Opdragt : aan mijne geliefde Dochters
A. en A. SCIIIFF; welke Opdragt, eenen bekenden Hollandschen famielienaam inhoudende, Rec. meende, dat van den
Vertaler was. Het is echter die der stiefdochters van den
Hoogduitschen Dichter zelven, en de Opdragt eveneens van
hem afkomstig. Bit zon dus of onbekendheid met het oorspronkelijke of groote onoplettendheid verraden, indien niet
Rec. (hoe het tome, weet hij niet) een exemplaar van het
oorspronkelijke bezat, waaraan het voorwerk ontbreekt. Vandaar is zijne dwaling verschoonlijk, te meer, daar hij geene
aankondigingen in de dagbladen (die hij dan ook op verre na
Met alle leest) van de vertaling met den naam des Heeren
WINKLER PRINS gezien heeft. Op zijne font opmerkzaam
gemaakt, geeft hij gaarne dezen de eer, die hem toekomt,
en die Ree., ten gevolge van het bezit van eon defect exemplaar, aan con wezen, dat Diet bestaat, een IVechselbalg,
gegreven had; terwij1 bet hem genoegen doet , dat hij Diets
behoeft terug to nemen , nit hij die aan den waren man
gehragt heert.

BOEKBESCHOUWING.
Het Leven van Jezus, critisch verdedigd tegen Dr. D. r.
STRAUSS, door F. C. DE GREUVE. lste en 2de .4/levering. Te Groningen, Ij• P. van Zweden. 1840. In
gr. 8vo. Te zamen Jar en 744 bl. f 7 - 90.
Drie Gesprekken over het werk van Dr. D. T. STRAUSS,
getiteld: das Leven Jesu kritisch bearbeitet. Door
P. COOL, Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeerzte te
Harlingen. Te Harlingen, bij M. van der Plaats. 1840.
In gr. 8vo. X// en 94 bl. f 1- :

W ij voegen de aankondiging dezer twee werken te zamen , omdat zij , hoe verschillend van vorm en inhoud,
tot dezelfde zaak betrekking hebben. VV ij zetten ons , om
van beide, voor zoover het doel en de gecst van ons Tijdschrift het toelaat , aan onze lezers een beknopt, beooraeelend en aanprilzend verslag te geven.
1. Dc Hoogleeraar DE GREUVE, reeds door zijne
Wederlegging van VAN HEUSDE, en door zijne vrije vertaling en bearbeiding van fr. s CHMIDT ' S Voorlezingen over
het wezen der Wijsbegeerte, aan ons wetenschappelijk puHick bekend, geeft ons hier de beide eerste Aflevcringen
zijner critische verdediging van Jezus leven tegen den bekenden aanval van Dr. STRAUSS in handen. De ccrste
aanleiding, weike de Heer DE GREUVE tot het aankondigen
dezer wederlegging verkreeg , bestond in de toen ter tijd
met eenige waarschijnlijkhcid verwacht wordende vertaling
van het beruchte voortbrengsel van Duitsche excentricitcit.
en paradoxen jagt (gelijk wij het werk van s TRAUSS ergens kernvol aangeduid vonden.) Teriegt had de Schriiver,,
na de lezing van sr RAUS s , gemeend, dat zijn werk alleen
voor geleerden bestemd was, die dus ook den toegang hadden tot de zoo rijke Straussische litteratuur in Duitschland , en cene opzettclijke wederlegging in onze moedertaal
Pp
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dus minder behoefden. De zaak veranderde echter van
gcdaante , tocn de aangekondigde vertaling het to verwachten gaf, dat bet gevaarlijke bock thans, ook op vaderlandschen bodem , in nicer handen zou komen , oak in
zulke handen , voor welke het oorspronkelijk nict bestemd
was. — De neer DE GREUVE meende, bij de verspreiding
van het vergif ook het tegengif to mocten aanbieden. En,
ofschoon de vertaling van STRAU ss achtcrwege schijnt to
blijven , meende hij echter in het verlangen van een aanzienlijk getal inteekenaren , aanmocdiging genoeg to vinden, am zijne verdediging in het licht to zonden. Bovenal meende hij het aan de ecr der speculatievc wijsbegeerte verschuldigd to zijn, (welker verdediger hij zich
reeds had getoond tegen hetgeen, uit het standpunt van
TRIES, door H. SCHMIDT meermalen to harcn nadeele beweerd scheen) de beschuldiging van haar of to weren ,
alsof de Straussische Christologie eene wettige en consequente ontwikkeling van hare beginselen bevatte. Hij bestemde dus zijn werk in de cerste plaats voor wetenschappelijke lezers , hoewel hij hoopt , dat hetzelve (met uitzontiering van de nog niet verschenen 3de Aflevering) voor
ongewijden in het vak der wijsgeerige Godgeleerdheid niet
geheel onnuttig zal wezen. Wij meenen den Heer DE
CREUVE to mo lten danken , dat hij den voorgenomen arbeid niet heeft laten varen. Ofschoon toch die lezers ,
wake op do hoogte der quaestie staan, hier op vele plaatscn nagenoeg hetzelfde wedervinden , wat zij reeds bij
0SIANDER, ULLMANN, LANGE en anderen hadden aangetrefren , wordt echter het resultaat van dozer onderzoekingen op gepaste wijze voor een Nederlandsch publiek
bearbeid, en meermalen met schoone en belangrijke aanmerkingen verrijkt. — Het werk is zoo ingcrigt, dat DE
GREUVE STRAUSS op den voet volgt, en dcrhalve zijne
tank in drie deelen splits[. De inleiding van STRAUSS,
zijne eigenlijk gezegde critische ontleding , en zijne Schiuss
ahhandlung warden hier van stuk tot stuk behandeld.
Vooraf gaan cenige opmerkingcn , waarin eerst wordt onderzocht , in hoeverre het work van sr R Au s s kan aan-
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spraak waken op wIjsbegeerte ; (men zal Kier dit woord
wel in den incest algemeenen zin, niet van een bepaald
wijsgcerig stelsel to verstaan hebben) terwij1 vervolgens de
gewone maar noodzakelijke aanmerkingen over het onjuiste
van den titel , het eenzijdige van het standpunt, en de
wijze van behandeling des Leben Jesu worden in het midden gebragt.
Ir. de eerste Afdeeling wordt de Inleiding van STRAUSS
naauwkeurig beschouwd, gewogen , en to ligt bevonden.
Deze inleiding wordt daartoe in alle hare deelen opzettclijk
nagegaan. — Wien ook dit voorbereidend onderzoek te
uitvoerig moge voorkomen, wij kunnen niet anders dan
deze naauwkeurigheid prijzen. Het gold bier immers de
principen van het Straussische stelsel. Hier vooral moest
de wijsgeer hem bekampen , en alzoo de nietigheid van
den grondslag aantoonen , waarop het Mythengebouw is
optrokken. Wij achten het voor den lezer,, die STRAUSS
kent , overbodig , en voor anderen geheel nutteloos , bier
uitvoerig op to geven, wat men in clke paragraaf vindt.
Genoeg, wat STRAUSS beweert, omtrent het ontstaan, de
voortgangen , en de tot nog toe gebrekkige toepassing der
Myth-verklaring van het N. T. wordt met juistheid beoordeeld. Het Mythen-begrip zelf wordt getoetst, en daarna
onderzocht, wat er zij, zoo van de mogelijkheid der Mythen in het N. T. naar in- en uitwendige gronden, als van
de negatieve en positieve criterion der Mythen, door
STRAUSS gesteld. Een en ander vindt men in
25 die den overgang tot de 2de Afdeeling
terwijl in
uitmaakt, nog opzettelijk wordt opgemerkt , hoe verkeerd
STRAUS S handelt , met ieder Evangelisch berigt afzonderlijk anatonzisch to ontleden, zonder op den geest van het
geheel to letten. Eene opmerking, welke, met hocveel
regt ook door den Hoer DE GREUVE en anderen gemaakt,
zich misschien beter aan § 5 der inkiding had aangesloten, en waarbij nog had kunnen gevoegd worden , dat eene
bloot negatieve critiek , gelijk die van STRAUSS, niet wel
anders hon to work gaan , daar zij alleen op inwendige
gronden heslist, en een bloot resultaat van subjectiviteit
Pp 2
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is to achtcn. — De Schrijver gaat nu over, OM , in het
lste en 2de Hoofdstuk van de 2de Afdeeling, de eigenlijke
critic/I der Evangelic-geschiedenis door Dr. STRAUSS van
stuk tot stuk te ontledcn , waarbij, om herhalingen to vermijden , vele afzonderlijke paragrafen dicr Geschiedenis
vereenigd worden. Het onderzoek wordt in de voor ons
liggende Aflevering tot aan de LijdensgeSchiedenis voortgezet. De behandeling van doze, van de Opstanding des
Heeren, en van de Schlussabhandlung van STRAUSS, zien
wij dus in de 3de Aflevering to gemoet.
Dat hier veel ter zake dienende, ja veel vernuftigs , wijsgeerigs en voortreffclijks wordt aangetroffen, liet zich reeds
van de bekende bekwaamheid des gelecrden Schrijvers verwachten. Konden wij ons met alle bijzondere gevoelens
en opvattingen niet vereenigen, bij zoo grooten rijkdom en
moeijelijkheid van vele zaken verwondere dit niemand.
Wij eerbiedigen de overtuiging des Schrijvers, onk waar
wij onze gronden hebben , om van hem te blijven verschillen. Schicr iedere bladzijde van zijn work zou tot belangrijke onderzoekingen, redewisselingen en vragen aanleiding
kunnen geven. Niemand verwachte echter, dat wij bier
in bijzonderheden zullen treden. Meer overeenkomstig
met het doel van cm- niet uitsluitend Theologisch tijdschrift
achten wij het, omtrent den geest, de methode , het
standpunt , het doel en den vonn van DE GREUVE ' S arbeid
cenige algemeene aanmerkingen mode to deelen.
De geest dezer verdediging is regt Christelijk. De
Schrijver toont zich vervuld met diepen eerbied voor die
heerlijke opcnbaring Gods, Welke wij in CRRISTUS aanschouwen. Het hart klopt hem warm voor de beleedigde
grootheid onzes Heeren en de geschondene cer zijner getuigen. Trekt de Schrijver meer of min tegen het begrip
van inspiratie to velde, (b. v. bladz. 161) hij zal hierdoor
wel alleen de overdrevene en onbijbclsche voorstelling bedoelen , waarbij men zich de Apostelen als blinde werktuigen denkt cener hoogere aanhlazing , met uitsluiting van
den invlocd hunner eigenc subjectiviteit , trapsgewijze ontwikkeling en vroegcre denkwijze. Immers wij hooren den
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Meer DE GREUVE uitdrukkelijk beweren , bladz. 208 , »dat
» de Evangelieschrijvers , zonder dat wij daarbij aan eene
» onmiddellijke inblazing hebben to denken , van liefde
»ontvlamd , voor de waarheid bezield , en door Gods gcest
» geheiligd , vo]komen geschikt en met de noodige gaven
»uitgerust zijn geweest, om do waarheid te kunnen en.te
» willen verhalen." En met dozen Christelijken zin vereenigd DE GREUVE eon' echt unisgeerigen gcest. Liefde
tot de waarheid straalt overal door. Wij bewonderen
beurtelings de gematigdheid in het oordeelcn , de onbekrompenheid in het toegeven , en de juistheid in het schatten van den persoon en de gevoelens zijns tegenstanders
(men zie b. v. bladz. 9 en vergelijke er mede het hieromtrent aangemerkte in het, naar wij meenen , later verschenen , Gutachten van HUG over STRAUSS.) Ook rekenen wij het den Schrijver tot eer, dat hij , die zich bier
op cen aan zijne studio vreemd grondgebicd bewoog , de
werken der beste Duitsche Godgeleerden , vooral van ULLMANN, zooveel mogelijk gebruikte, zonder hen daarom
ovcral slaafsch te volgen. Wat het bepaalde vraagpunt
betreft: of wij door het hier geleverde ons reeds genocgzaam zien aangewezen, dat het, werk van STRAUSS seen
wettig uitvloeisel is te achten van de beginselen der speculatieve wijsbegeerte , hieromtrent schorten wij gaarne
ons oordecl op tot na het verschijnen der 3de Aflevering,
waarin de eigenlijke Christologie van STRAUSS ter sprake
zal komen.
De methode, welke de Heer DE GREUVE gewoon/ijk
volgt bij de behandeling der afzonderlijke verhalen , geeft
hij bl. 300 in dezervoege op: » Wij willen ecrst zoowel
» de natuurlijke als Mythische verklaring toetsen , omdat,
» wanneer eene van bciden ter onzer overtuiging of gerust» stelling voldoende zijn mogt , de letterlijke of bovenna» tuurlijke verklaring van zelven schijnt te vervallen." Van
ons standpunt vinden wij doze methode voortreffelijk.
STRAUSS echter (dien men tcregt als voraussetzungvol
heeft aangeklaagd, omdat hij overal cerst de natuurlijke en
bovennatuurlijke verklaring ontzcnuwt, om daarna de My-
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thische to gaan verdedigen , van welker waarheid hij reeds
vooraf overtuigd was) zou , meenen wij , hicr aan den
Schrijver vragen , of hij niet van eene verborgene voraussetzung uitgaat, deze namelijk , dat de supranaturele verklaring de ware is, of althans kan zijn? Doch R EANDER
heeft ons in de voorrede voor zijn Leben Jesu geleerd, dat
de Straussische Voraussetzunglorigkeit onmogelijk , ondoelmatig , ja onchristelijk is.
Het standpunt van den Heer DE GREUVE is dat van
Christelijk-wijsgeerige wederlegging van het Straussische
stelsel. I{ij handhaaft niet de geloofwaardigheid der
Evangelische verhalen op stellige uitwendige of inwendige
gronden , maar bestrijdt slechts de bedenkingen , door
STRAUSS tegen dezelve ingebragt. Het is dus eene negatieve bestrijding eerier bloot negatieve Critick; cone bestrijding echter, die uit haren aard wederom tot positieve
resultaten moot henen voeren. Wij hebben volkomen
week met hetgeen door den Heer DE GREUVE over het
geoorloofde en gepaste van eerie dusdanige beschouwing is
in het midden gebragt , bl. 8-10 der Voorrede. Wij gown dit standpunt slechts daarom aan , opdat niemand bier
nicer zou verwachten, clan de Schrijver overcenkomstig
hetzclve geven kan. DA COSTA ' S Voorlezingen voeren
integendeel eenen positieven strijd tegen STRAUSS, door
bandhaving der Evangelische Geschiedenis uit haarzclve.
Naar ons oordeel bragt echtcr het alzoo gekczen standpunt des Schrijvcrs zijne eigenaardige bezwaren mede. De
onderhavige quaestic is, dunkt Rec. , tweeledig : 1° is de
Evangelische Geschiedenis in Naar geheel (met uitzondering
van de weinige historische bestanddeelen, die STRAUSS
overliet) Mythe ? en 2 a zoo neon , in hoover kan men het
aanwezig zijn van enkele Iklythisehe of Lever Sagenhafte
bestanddeelen in onze Evangelien toegeven? De eerste
vraag kon niet anders dan ontkennend beantwoord warden.
Hier moeSt hot stelsel van STRAUSS vallen voor do magt
der Geschiedenis. Het laatste blijft echter nog altijd de
vraag. Hoe zullen wij hier tot zekerheid komen ? Ons
dunkt, slechts twee wcgcn staan hicr open. Of op uit-
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wendige, historische gronden moot het blijken , dat het
ontstaan onzer Evangelien zoo to dcnken is, dat er al of
nict ruimte overblil ft voor het indringen van onhistorische
bestanddeelen in dezelve. Of op inwendige gronden moot
het uit den acrd en den inhoud der vcrhalen blijken , dat
zij al of. nict waar kunnen zijn. Slaat men den laatstgenoemden weg in, dan vragen wij: Waar staan hier de
grcnzen? Niet, dat wij de inwendige critiek zouden versmaden. Wij achten hare uitspraken hoog. Maar men
vergete loch niet, dat zij , op zichzelve staande , alien
historischen grondslag mist en 'outer subjectief wordt. Zoo
zou het ten laatste mogelijk kunnen worden, dat op hetzelfde verhaal de ecn het »credo, gala absurdum .est ,"
toepaste , en de ander stelde: » absurdum (mihi) est, non
credo"! Een voorbeeld uit de voor ons liggende verdediging heidere het gezogde op. De Hoer DE GREUVE
houdt, bladz. 654, »het in zee storten der zwijnen to
Gadara" voor onhistorisch. Op wat grond? Het verhaal been loch alle uitwendige gronden van geloofwaardigheid. Allecn »outdat htj.• geen bans ziet, dit raadsel
op to lossen." Vreemde rode in den mond van een' man ,
die uitdrukkelijk verklaart, bladz. 696, »dat bij wonderen
het HOE buiten ons bereik ligt." Gevoelt DE GREUVE met,
dat hij hier het bestreden standpunt nadert, alleen door
zijne betere overtuiging wordt teruggehouden, om dit criterium der onbegrzypebjkheid op meerdere verhalcn toe to
passen, en bier een' bloot sub jectieven maatstaf heeft aangewend ? Onze overtuiging is doze: Zoo men op ccnigen
vaster grond het bewijs wil bouwen , dat enkele vcrhalen
des N. T. onhistorisch zijn, dan geschiede dit op eon' historischen grondslag. Men zal b. v. hier tot een ander
resultaat komen, wanneer men lucent, dat de Synoptische
Evangelien uit de mondelinge traditie zijn ontstaan , dan
wanneer men bet cr voor houdt , dat de Evangelisten uit
cone gemeenschappelijke schriftelijke bron of bronnen geput of elkanders werk gekend hebben. In het eerste geval
laat men meer speelruimte voor het indringen van Myihen
in het N. T. dan in het laatstgenoemde. Maar men blijft
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loch op historischen grond staan , en , wannecr cenmaal
de Hypothese , die men koos, genoegzaam gestaafd is,
blijft men mecr gewapend tegen de willekeur eener louter
subjectieve Critiek. Zoo ook zou men, op historischen
grond, zich het verband van onzen Griekschen MATTHEUS
met den oorspronkelijken Hebreeuwschen in Bier voege
kunnen voorstellen , dat er mogclijkheid bestond voor het
opncmen van onhistorische bestanddeelen in den eerstgenoemde. Maar,, nog Bens, men blijft dan op historischen
bodem staan.
Indien het opgemerkte eenigen grond heeft, dan is het
gebrekkige, dat uit het bloot negatieve standpunt des Heeren DE GREUVE moest voortvleeijen , van zelf aangewezen.
Een historisch vraagpunt wordt hier niet genoeg op historische wijze bchandeld. Hoe onvoldoende is, b. v., in
vergelijking van al het overige, wat § 18 tegen de mogelijkheid van hIythen in het N. T. op UITIVENDIGE gronden
is ingebragt STRAUSS had die mogelijkhcid gesteld , door
met aloe pennestreek te verklaren: » van geen onzer Evangelien zich de echtheid bewijzen." En genoegzaam
niets wordt hier gevonden ter handhaving der historische
testimonia, waarop die echtheid rust. Niet cenmaal worth
het populaire en onomstootelijke bewijs , dat wij voor de
echtheid van het Evangelic van LUCAS in de Handelingen
der iipostelen bezitten, met cen enkel woord vermeld;
cen punt echter, waarop STRAUSS zelf zich zoo zecr heeft
blootgegeven. (Zie Deel I, p. 79-81 der 3de uitgave.)
Zoo wordt ook , om dczelfde reden , § 22 nergens naauwkeurig aangewezen , waar de grenzen tusschen het historische en Mythische staan; jets, hetwelk de Schrijver op
zijn standpunt ook niet aanwijzen kon. Het beroep, bladz.
201 , op hetgeen u t L ni A x x als ontwijfelbaar historisch
opgeeft , doet hier weinig af: want hoeveel is er, dat door
dezen met rtilzwijgen worth voorbijgegaan , en waarvan
het echter hoogst belangrijk is , te weten , of het historisch
is of niet I B. V. ULLMANN houdt de wonderkracht van
.Trzus in het algemeen voor historisch: hehbcn wij daarom
geen belang bij de waarheid der ap,onderhjhe wonder-
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verhalen? En welk vast criterium nu hier ter bcoordeeling gekozen, zoo alleen het meer of min vreemdklinkende
van eon verhaal ons oordeel leidt?
Wij voegen cr nog doze opmerking bij: Zal men ooit
doordringen tot de ware toedragt eener zaak , ons door
verschillende Evangelisten, sours met meerdere of mindere
verscheidenheid, berigt , dan behoort men uit te gaan van
con vast aangenomen en ontwikkeld begrip omtrent de onderlinge verwantschap, waarin de verschillende Evangeli'en
tot ,elkander staan. Anders geeft men beurtelings aan dezen , beurtelings aan genen de ioorkeur , touter op inwendige gronden. Wij meenen dit gebrek ook in de behandoling van sornmige verhalen door den Heer DE GREUVE
te hebben opgemerkt. Van hem , die Been Godgeleerde
van professie is, was het naauwelijks anders te verwachten.
Wij nemen echter , nit Rijn voorbeeld , aanleiding , om er
onze critiek tegen te wapenen.
Het bijzondere Joel van DE GREUVE bragt mede, aan
te wijzen , dat STRAUSS verkeerdelijk als Hegeliaan wordt
beschouwd en beoorclecld. Wij twijfelen echter, of het
daartoe noodig was geweest , de critische ontleding van
STRAUSS in al dcrzelver bijzonderheden na te gaan. OnZCS inziens had de Heer DE GREUVE kunnen volstaan met
de Inleiding van STRAUSS zoo naauwkeurig te behandelen , als hij dit gedaan heeft in de lste Aflevering , met
vervolgens cenige proeven to geven van het gebrekkige,
eenzijdige, willekeurige der toepassing dier principen van
sra..k us s op de bijzondere declen der algemeene Geschiedenis ; cm dan daarna tot de Schlussabhandlung te komen.
Zoo doende waren de herhalingen geheel vermeden , welke
DE GREUVE door zijne bladz. 296 voorgeslagene methode
getracht heeft cenigzins te ontwijken. Zoo had niet telkens dezelfde wederlegging van denzelfden gang van redenering behoeven terug te keeren. Wij kunnen ons echter
met zijne betrekkelijke volledigheid des to ecr tevreden
houden , omdat wij daaraan vele belangrijke aanmerkingen
over afzonclerlijke trekken der Evangelic- geschiedcnis te
danken hebben, al dicnen die aanmerkingen ook niet
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len , om ons to overtuigen, dat STRAUSS gcen Hegeliaan
moet heeten.
Wat eindelijk den vorm van het werk betreft , lag het
aan ons, of aan den aard des onderwerps, dat de stijl des
Heeren DE GREUVE ons somwijlen omslagtig CD. ClikWiiiS
wat duister scheen? Ook moenden wij, dat de laatste
helft der- 2de Afdeeling eenige sporen van overhaasting
droeg. Althans, hoe verder wij kwamen, des to minder
vonden wij s T n AU ss in bijzonderhcden wederlegd , en op
het laatst is het niet veel meer dan een bloot versiag van
den gang der Straussische argumentatie , met enkele grondige tegenbedenkingen en vele exclamaties doorweven.
Kwam dit ook daarvan, dat de Schrijver het moeijelijke
gevoelde , om telkens al weder dezelfde verkeerdheden met
dezelfde wapenen to bestrijden ? Dan is het missehien
daaraan toe to schrijven , dat hij sommige belangrijke dingen met stilzunjgen voorlujgaat , (b. v. de doclmatigheid
van het verstommen vanZACIIARIAS, Luc. 1 vs. 22 , om
gcheirnhouding to bevorderen van de belofte, aan hem
gcschied, All. II. bl. 315. Of, wil men een ander voorbeeld, het doel der wijnverandering, als symbool van JEzus milderen geest tegenover de strengheid des Doopers) —
dat hij verder enkele wezenlijke bezwaren to ligt acht ,
(b. v. hoe los worth over het moeijelijke vraagpunt beengestapt , waarom JOHANNES de verheerlijking op den berg
niet vermeldt, H. 718) en atideren onvoldoende beantwoordt. (Dc bezwaren , tegen LAZARUS opwekking bl.
682 opgesomd , hocwel zij voor Rec. evenmin als voor den
Hoer DE GREUVE de kracht hebben , om de geloofwaardigheid van dit vcrhaal in verdenking to brengen , zijn
cchtcr niet zoo ligt te achten, dat men met eerie enkele
optelling derzelve, en met den uitroep : »En dat heeten
nu alles afdocnde hcwijzen tegen de gcloofwaardigheid des
verhaals !" zou kunnen volstaan.)
Met dat al willen wij niets afdingen van het vole voortrelfeliike, dat werkelijk in dit geschikt wordt gevonden.
Voor het geven cener proeve is dit werk minder geschikt.
Bijzonder behaagde ons , om nit do lnleiding jets to noe-
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men, de 24ste S, waarbij echter Rec. den Schrijver meent
to moeten vragen , cf de meeste bedenkingen tegen de natuurkundige en zedelijke mogelijkheid der wonderen niet
reeds van zelf worden vernietigd door de definitie, bladz.
233, dat wonderen alleen den ons bekenden loop der natuur
to boven gaan. Bedriegt Rec. zich niet, dan was toch de afkecr van het Rationalisme tegen wonderen vooral gebouwd op
do verkecrde vaststelling van het begrip eens wonders, als in
stnjd met de eenwige wetten der natuur. En vraagt men ons
naar de 2de Allevering? wij prijzen inzonderheid de behandoling der gcschiedenis van de kindschheid onzes Heeren.
Aileen hadden wij gewenscht, dat de Hoer DE GREUVE van
de oude en door zoo velen als te gezocht veroordeelde paging,
(waarvan hij zich op zijn negatief standpunt had kunnen
ontslagen achten) om den strijd tusschen de twee geslachtlijStell bij NIATTHE'US en LUCAS to vereffenen door de hypothese van eon pligthuwelijk onder 's Heercn voerouders ,
niet wederom had gewaagd , .zonder haar grondiger en cxegetischer to staven , ook tegen andere, naar ens oordeel
verkieslijkere , beschouwingswijzen der geslachtregisters.
Verbood ons bestek ons geenc mecrdere uitvocrigheid , wij
zouden ons nog cenige bescheidene aanmerkingen veroorloven op zijne opvatting van het Joel, waartoe de Heer
zich door JOHANNES doopen liet , — van zijne betrekking
tot dozen, van de rerz,eeking in de wOestijn, en den
intogt in Jeruzalem. Doch wij vreezen reeds to uitvoerig
to zijn geweest.
De Hoer DE GREUVE zou onze IMOOTLICCIIIIg gelled verkeerd hebben verstaan , wannecr hij twijfelde , of onze
dankbetuiging opregt was voor het nut en genoegen , dat
ons de lezing van zijn work verschafte , en voor de belangrijke bijdrage, door hem geleverd , aan den opbouw der
theologische wetenschap in ons vaderland. Zoo wij meer
hebben aangewezen , wat wij in zijn work anders gewenscht, dan wat wij er voortreffelijk in aangetroffen hebben , dit was allcen omdat wij niet twijfelden , of dit laatste zon aan con icder van zelf in het oog vallen. —
zien met greet verlangen het vervolg to gemoet.
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Van geheel anderen aard , gelijk ook voor een geheel
ander publiek bestemd , dan het werk van Prof. DE GREUVE, zijn de drie Gesprekken van den Eerw. Wij
kunnen in derzelver aankondiging des te korter zijn omdat wij niet twijfelen , of het werkje zal wel reeds in de
handen van de meesten onzer lezers zijn. Zoo niet , dan
schaffe men het zich ten spoedigste aan. Het stelt zich
ten doel, den ongeleerden, maar toch beschaafden en
welgezinden Christen een voldoend en leerzaam antwoord
te geven op de vraag: » wat is er loch van STRAUSS en
ztjn Leven van Jezus." In het cerste Gesprek wordt aangewezen , wat STRAUSS eigenlijk wil , in wat gcest hij
denkt, van welke praemissen hij uitgaat, waarin het gevaarlijke van zijn bock bestaat, en wat goeds het echter
reeds heeft to weeg gebragt. In het tweede wordt ons
voorgehouden , in Welk licht sru Aus s zelf zich in zijn
werk vertoont, wat hij eigenlijk door Mythe verstaat, hoe
dezelve , volgcns hem, zullen ontstaan zijn , hoe willekeurig en onvoldoende hij dogmaiisch weder herstelt , wat hij
historiseh had afgebrok en. (Prof. DE GREUVE moge nitdrukkingcn, als welke bladz. 34 en 78 voorkomen,
Schrijver ten goede houden.) Verder wordt het bier voorgesteld , op wat wijze hij zijne aanvallen gewoonlijk ingcrigt , hoeveel wonderbaars hij ons, uit haat tegen de wonderen , doet vooronderstellen , hoe onbillijk hij Canonische
en Apocryphe Evangelien op 6'_ne lijn plaatst, en sehijnstrzjdigheden als geldige gronden tegen de geloofwaardigheid der eersten aanvoert. In het derde Gesprek eindelijk , wordt het onvoldoende en inconsequente aangewezen
van de bcschouwing des Heeren als het hoogste Genie.
En voorts wordt nog een woord aangemerkt over het verband van s TRAUss met de speculatieve wijsbegeerte. (Toen
de Schrijver dit opstelde, zag de Dogmatiek van s TRAU ss
het licht nog niet. Uit doze is het intusschen gebleken ,
dat STRAUSS geene verz,oening meer , maar thans onverzoenhjhen strijd wil tusschen gelooven en weten. Zie zijne
Chr. Glaubenslehre , I. p. 356.) Alles wordt besloten met
een hartelijk woord over het inwendige bewijs voor de
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waarheid van het Evangelic als de beste steun voor ons
geloof. Ecn wooed, dat genoegzaam toont, hoe de nieuwsic en beste rigting der Apologetische wetenschap in
Duitschland onzen Schrijvcr niet vreemd is, en dat zijn
hart evenzeer vereert, als het met zijnen stand overeenkomt. Hoogst voldaan over deze poging , om resultaten
van meer abstracte studie in populairen vorm over te brengen, bevelen wij bet lieve boeksken alien aan, die aan de
versterking hunner belangrijkste en heiligste overtuiging
behoefte gevoelen.

Vertrouweltjhe Brief van eenen Jesuit over het Concordant en de Vrijheid van Onderwijs, uitgegeven door
een' Protestant, voor eigen rekening. Te Utrecht,
H. M. van Dorp. 1841. In gr. 8vo. 11 bL f
15.

O nder de menigvuldige stukjes, die over Concordaat en

Vrijheid van Onderwijs in deze dagen geschreven zijn, mag
het bovenstaande ook wel een plaatsje hebben. De Uitgever van dezen zoogenaamden brief, die zich M-0. teekent , toont daarin niet de nadeelen aan, die er,, naar zijn
inzien, uit beide genoemde zaken voor Protestantisme en
Burgerstaat adieu voortvloeijen, maar slaat eenen tegenovergesteiden weg in, en laat onder dezen vorm, die hij
genoeg erkent dat verdicht is, eenen Jezuit SANSFOI aan
een' zijner Ordebroeders zijne vreugde in hcvige bewoordingen te kennen geven, wegens de groote voordeelen, die
hij zich voor den luister zijner Orde, voor de Hierarchic
van Rome , voor de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland, en tot onderdrukking van de Protestantsche Kerk
aldaar belooft, wanneer de twee gemelde dingen tot stand
komen. Het een of ander mope hicrin wel eens wat overdreven voorgesteld zijn , gelijk de aard van zulke satirische
schriften medebrengt; maar het wezen van de zaken, daarmede bedoeld , verdient alle aandacht: hierom plaatsen wij
dii in zijne soort welgeschreven stukje met eere nevens de
andere , en verzoeken den genen, die in de gemelde din-
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gen bclangstellen of daarop invlord kunnen hebben, hetzelve ad notanz te nemen en te houden.

De Jezuiten, de Troon der Nederlanden, en het Concordaat. Yluglige Hislorische Herinneringen en Wenken.
Te Amsterdanz , bij A. B. Saake.s. 1841. In gr. 8vo.
66 bl. f : - 60.

T e bewaren wat men goods en nuttigs bezit, is to alien
tijde lofwaardig. Voor instellingen en verordeningen , (lie
ten steun van Godsdienst, van beschaving en verliehting
verstrekken , to waken , is cone verpligting, die op ieder
burger der Maatschappij en op ieder Christen , overtuigd
van het belang en de nuttigheid derzelven , rust. Waar
de invloed van vreemde heerschappij of listige woelingen
van kerkelijke magt dat goede, dat bestaande nuttige zouden trachten to ondcrmijnen of to vernietigen , daar mag
de weldenkende niet sluimeren of slapen ; en de tijd, dien
wij beleven , vereischt , nicer dan ooit, waakzaamlicid!
Dat dan, to midden der planner , die er in het work worden gesteld, om de vaste grondzuilen van het Protestantismus to doen wankelen , de woorden in dit stukje nict
die zijn van eenc stemme des roependen in de woestijn !
Wat de woelingen van Rome sedert 1815 hicr te lande
hebben uitgerigt, wordt met levendige verwen geteekend ;
do rniddelen , die men nog aanwendt , worden holder opengelegd ; de gevolgen , die or nit zouden kunnen voortvlocijen , zonder bewimpeling ontvouwd ; en wat men, op
gesclaiedenis en crvaring gcgrond , voor de toekonist to
wachten hcbbe , wanncer zij gclukken, wordt niet verzwcgen , maar duidelijk en klaar het gevaarlijk standpunt aangewczen , waarop Nederland zich ten slotte zoude geplaatst zien.
Er zijn reeds vele brochures voor en tegen eon Corcordaat met Rome in het Licht verschcnen; wij willen dus
over die zaken niet breeder uitweiden , maar alleen zeggen , dat doze historische herinneringen , die vrij kras ge-
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schreven zijn, ernstige overweging verdienen; en Ref. beaamt ten voile, wat de &hi-l i ver zegt: » De Protestanten
willen de Roomsche Kerk niet ondcrdrukken of er boven
uitsteken. Zij gunnen haar de volkomenste vrijheid van
Godsdienst, zelfs het voorregt, dat het Gouvernement zoo
weinig invloed op haar heeft, terwijl onze Kerk door hetzelve bijkans geheel beheerscht, ten rninste geadministreerd
wordt. Maar zij willen goon' buiteniandschen invlocd op
de Roomsche Kerk bier to lande, die, ja , wel facto
eenigermate bestaat , doch die door eon Verdrag met Rome
sterker wordt. Zij willen dit, meer om het belang van
den Staat, dan van hun eigen." En Ref. voegt er met
belangstelling de woorden bij: » Het is de pligt van elken
getrouwen en aan zijncn Vorst gchechten onderdaan, wanneer hij bespeurt , dat eenig gevaar den Troon bedreigt,
to trachten den Koning, zelfs zijns ondanks, te redden."
Op den Koning blijve ons vertrouwen gevestigd; terwijl
wij de zaak van Godsdienst, beschaving en verlichting,
die van het welvaren en den bloci des -Vader/ands niet kan
of mag afgescheiden worden , den God van waarheid en
licht verder eerbiediglijk aanbevelen.

Woorden van broader-hi-1x ondernajzing en waarschuwing
ten opzigte van het gebruik der sterke dranken. Eene
bijdrage ter bevordering der Matigheidsgenootschappen , door A. L. VAN NES, Predikant te Bentheint. Naar
den twecden , geheel onigewerkten Hoogduitschen druk.
Te Groningen, lid J. Oomkens. In hi. 8vo. 48 bl.

f :-

25.

oor zoo veel dit boekje cone waarschuwing bevat tegen
de dronkensehap , mag Recensent hetzelve over het gelleel
wel aanbevelen , daar het ZOO wel derzelver rampzalige
gevolgen , als de daartegen geldende zedelijke (*) redenen
(*) Rec. zegt met opzet rzedeltjke redenen ;" want, ofsehoon hij zich niet vermeet, over de phvsische als Medicos
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aanvoert; doch voor zoo veel het dienen moot ter aanprijzing van het oprigten van zoogenaamde Matigheidsgenootschappen, kan hij cr zich niet zoo volkomen mede veteenigen. — Er zijn zekerlijk vele nuttige dingen , die
genootschappelijk door de bijdragen en de medewerking
van velen , het gclukkigst en krachtigst bevorderd worden;
ea hierin is dan ook ons bij vergelijking kleine Vaderland,
in de laatste vijftig, zestig jaren , voorzeker niet achtcrlijk
geweest: doch ook hierop is het IIoratiaansche zeer toepasselijk
Est modus in rebus; sunt certi denique fines,
()nos ultra citraquc nequit consistere rectum."
Er zijn dingen, die uit hunnen eigen aard langs dien weg
niet, of niet doelmatig genoeg kunnen bcrcikt worden, of
men werpt zich in uitersten , en neemt halve of overdrevene maatregelen, of wel beidc to gelijk. Er is ook dikwijls eene mode in alles; en door die mode, vooral wanneer het eenen goeden schijn heeft, laat men zich, zonder
de zaak verstandig to beredeneren , medeslepen. Dit
een en ander is grootendoels toepasselijk op de dusgeno emde Matigheidsgenootsehappen. Immers vooreerst
willen zij , naar hunnen naam beschouwd , to veel docn.
Wat is toch matighcid in hetgene, dat men doct of geniet ?
lmmers niet hetzelfde als onthouding; niet dat men het
geheel nalaat, maar dot men daarin zekere maat houdt,
zoo vccl als . tot het beste oogmerk dienstig en den redelijken mensch waardig is ; doch zij willen , dat men zich
van sterke Uranken gansehelijk onthoudo zij moesten dan
hover , hoewel ook dit to algemcen is, Onthoudings- of,
zoo als er werkelijk reeds onder dien naam bestaan , Afschaflingsgenootschappen heeten, en willen dus als zoodanig to veel doen. — Ten tweede , uit een ander oogte oordeelen, kornt hem nogtans de gevolgtrekking (bl. 8)
uit bet aan brand steken en hierdoor g,eheel decomposeren
van den jenever tot deszelfs wcrking op de maag zeer heterogeen your.
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punt beschouwd, willen zij to weinig doen. Om nu nict
eons to zeggen , dat de matighcid in vele andere zinnelijkc
genietingen, ja zelfs in geestelijk genot en in werkzaamheid to pas komt; zij vrerken alleen op het gebruik van
sterke dranken ; (in bovenstaand boekje eigenlijk alleen
van den jenever ;) zij werken dus zeer eenzijdig , en laten
het wijn- en bier-drinken onaangeroerd, waarbij toch niet
minder schadclijke buitensporigheden plaats hebben. —
Ten derde , zij stollen voor hetgene, dat zij afgeschaft willen hebben flirts, dat algemeen voldoende is, in de
plaats. Sommigen prijzen wel het bier aan; en het ware
to wenschen, dat hiervan meer algemeen gebruik gemaakt
wierd, hoewel dit nogtans in de erne Provincie van ons
Vaderland, b. v. in Noordbraband, veel meer plaats
heeft, dan in do andere; maar zij schijnen niet to gedenken , niet alleen dat hierin ook onmatigheid kan plaats
hebben, maar ook dat, volgens geneeskundige getuigenissen , in vroegere tijden , toen er veel meer gebruik van
bier gemaakt word dan tegenwoordig, ook zulke ligchaamskwalen , waarvan men nu weinig hoort, veel menigvuldiger waren, Welker oorzaak in het veelvuldig gebruik van bier moest gezocht worden. Of zou men ook
het voorbeold willen volgen van cone zekere vereeniging,
die Rec. onlangs las dat in Ierland plaats heeft, waar ,
ender aanvoering van zekeren Roomschkatholicken Priester, velen zich verbonden hebben, om niet antlers dan
thee to drinken, vanwaar zij ook bekend zijn onder den
naam van Teatotallers , zoo veel als Touter-theedrinkers?
Nu , dat zou kostelijk zijn , de gestellen, die door misbruik van sterken drank overprikkeld en overopgewonden
zijn, door het gebruik ? (of heeft daarbij gcen misbruik
plaats?) van thee to verslappen ! de regte weg naar het
gasthuis en naar het kerkhof. — Het zal dus hierin ook
wel op de beide bekende spreuken nederkomen: Abusus
non tollit usurn , en: Medi° tutissimus ibis; en voor zoo
veel de genen betrcft, die zich aan dien abusus schuldig
maken, en dit veilige medium verlaten , waarin het dan
ook zijn moge, gelukkig hij, die nict door veel gcrucht
Qq
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maken of overdreven eischen , of door noodelooze zelfonthouding, welke een' ander,, die zich to buiten gaat , niet
matig maken zal , maar door stillen persoonlijken invloed,
verstandigen raad en doelmatige middelen » zijnen broe» der van deze dwaling zijns wegs bekeert , hierdoor eon
» leven van den dood redt , en menigte van zonden bedekt."

De Veluwe. Eene Wandeling van 0. G. DELDRING en
R. H. GRAADT JONCKERS. Te Arnhem, 11 G. van
Eldik Thieme. 1841. In kl. 8vo. 255 bl. f 1– 65.

H adden wij het genoegen , door de Heeren

NUROFE

en

TEN HOET de heerlijke omstreken van Arnhem en Nijmegen
rneer bijzonder to leeren kennen, niet minder aangenaam
is ons de verschijning van dit werkje. Dat gedeelte toch
van Gelderland (de Veluwe) is eene beschrijving overwaardig. Inzonderheid is dezelve geschikt voor hen , wien tijd
en gelegenheid in het zomersaizoen niet ontbreken , om
deze waarlijk schoone en vruchtbare landstreek te bezoeken. Beide Heeren , ten voile overtuigd van het aangename van zoodanig reisje , ondernamen hetzelve, om de
heerlijke Natuur en de guile gastvrijheid der Veluw–bewoners te genieten ; en , ten einde zulks in den volsten zin
des woords to kunnen, namen de reizigers voor, dat bij
wijze van wandeling to doen.
De wandelaars achtereenvolgende te vergezellen , zoude
ons Kier te breedvoerig doen worden : de plaatsen , dorpen , wegen , heid en , hofsteden , graf heuvels , boss chen ,
bergen enz., waar zij zich ophielden , kan de lezer,, met
eon' oogopslag ontwaren uit de inhoudsopgave , die deswege een veertigtal aanwijzingen opgeeft. De Inleiding
behelst eon beknopt, maar zaakrijk overzigt van de Geschiedenis der Veluwe zelve , zijnde de overige afdeelingen
nu en dan met geschiedkundige opmerkingen en herinneringen doorweven. Hier en daar zijn de beschrijvingen
pittoresk , hoezeer wij er eene mengeling van humor en
ernst in vinden , die aan sommige afdeelingen cone vrij
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honte kleur geeft: de gesprekken , opmerkingen en onderhandelingen der reizigers hadden wij gaarne in een' meer
natuurlijken • gezeiligen toon verlangd ; hierdoor zou dat
contrast van luim en moraal , van dogma en godsdienstige
beschouwingen zoo groot niet zijn geweest. Er heerscht
op deze en gene bladzijde een zekere mystieke toon. De
Natuur,, voorzeker,, de bewoners van verschillende landstreken kunnen bij den welgestemden reiziger zielverheffende , Godverheerlijkende gedachten doen ontstaan, die dan,
uit zijn binnenste oprijzende, zoo vele danktoonen zijn,
door hem den Ge yer alles goods, den Uitdecler van alle
tijdelijke en geestelijke zegeningen tocgebragt ; maar, om
op cone wandeling zOO to redencren en to moraliseren als
b. v. Kier in de XVIde afdeeling , waar de reizigers de Valk
gaan bezocken , geschiedt , komt Rec., den aard vooral
van het werkje in aanmerking nemende, ongepast voor.
Vele overdenkingen kunnen , buiten twijfel , bij den naden ken den, het vale Veluwland overtrek kende , op komen ;
maar zoo als ze bier, bij het denken aan en naderen tot
de V alksehe menschen , gevonden worden, kunnen ze niet
bevallen. Het kwam onder anderen den reizigers voor,
» dat , al was het niet naar het ligchaam , er dan toch wel
op de Veluwe naar den geest sommigen waren, die gaarne
zeiden: »ik ben rijk en verrijkt en hob geen dings gebrek ;"
en of dan misschien niet de gelijkenis van het huis gekeerd met bezemen, verlaten door eenen, en wederom
ingenomen door zeven duivelen , con woord van toepassing
op zoodanige menschen zoude zijn , dat zouden zij wel
gelooven kunnen." En verder,, van de arme landstreek
gewagende , die eenmaal bezaaid stond met boomen, maar,
doze, de eerste kinderen der schepping , (?) uitgerocid
zijnde, heide was gebleven , beet het: »Uw beeld is het ,
o mensch! gij , die het evenbeeld Gods waart , en het nict
meer zijt! — Ach! laat geen oogenblik voorbijgaan , om
aan uzelven to doen , wat gij aan de natuur niet deedt.
Nog is er herstelling mogelijk ; nog is vveder herleving ,
vernieuwing , wedergeboorte denkbaar en uitvoerbaar.
zekerlijk , zoo is het , want de natuur is nergens zoo
q2
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onvruchtbaar dat zij niet, door trouwe vlijt en vaste hand
verbcterd , nog tot wasdom , hoe gering dan ook, te brengen is, en zoo is het ook met den verharden mensch; hij
kan nog vruchten dragen, geloof en bekeering waardig.
» Wij kwamen aan de Valk."
De reizigers zijn er; en het valt hun in die streken , niet
alleen wat de gastvrijheid betreft, maar vat de echt wetenschappelijke vorming aangaat , zeer mede. Verschillende mededeelingen worden hiervan gedaan. Zij bevinden
zich hier in de mooning van cen' Veluwenaar, om het zoogenaamde honigfeest te vieren. Men kan hicr verder kennis met de bewoners van het huis maken; brave en gastvrije menschen.
Grondzuilen van het Nederlandsche Protestantismus zijn
in onze dagen vooral zeer noodig; maar wij kunnen er
maar niet toe komen , om de Boekzaal (met alle reverentic
voor dat Tildsehrift) cr toe te brengen. De reizigers yinden ze hier , en noemen ze alzoo , en tevens het beste
vehiculum (voertuig) om tot het yolk de gedachten te brengen , die onder hetzelve waarheid en levenswijshcid konden verspreiden. Hoe dit zijn moge, het zal ieder mensch
en Christen genoegen docn te vernemen, dat in deze stille
woestenij zoodanige menschen aangetroffen worden , die
het goede zoo zeer beoefenen, aankweeken en bewaren ,
als deze Veluw–bewoners doen. Of de zoon , die op eencn
half weemoedigen loon, wanncer er over de jeneverwering
gcsproken wordt , zegt : »Ach! mijnheer , de vcrblinding
was ook te groot geworden. Als een mensch zich dood
dronk , zoude men immers cen slokje genomen hebben
voor den sehrik!" nog wel op de hoogte staat , am cenige
uitmuntende boeken van KIST, en VAN HEININGEN (want
de reizigers zeggen, dat het hunne verwondering gaande
maakte, toen zij zagen , welk gebruik deze mannen van
hunne boeken maakten) met nut te kunnen gebruiken ,
hieraan necmt Rec. de vrijheid eenigzins te twijfelen.
Zoo als wij zeiden, de plaatsbeschrijvingen zijn nu en
dan schilderachtig, en het descriptive van woningen en
sir eken bevallig.
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\Vat er toe vereischt wordt om een Veluw–reisje te doen ,
wordt opgegeven in de Narede; en wel vooreerst een weinig
echte vaderlandsliefde ; ten tweede een greintje oud Protestantisme ; en ten derde , men moet een Christen zijn.
Waarom? Alles te vinden in het werkje zelf,, dat wij den
reizigers weI kunnen aanbevelen , » opdat het boekje iets
bijdrage, om datgene te doen kennen , wat hier waarlijk
gevonden wordt."
De reizigers houden ons (sommige stukken zijn door hen
gezamenlijk gemaakt, sommige door een' van hen beide)
de in het midden gebragte aanmerkingen ten goede. »Is
het mode, en anders niet , snel te willen reizen ," het
komt wel wat te veel aan de orde van den dag, om in het
godsdienstige meer aan klanken dan aan degelijke zaken
te hechten : de Godsdienst blijve eene zaak van het gezond
verstand, opdat het zijne regten aan het gevoel en de verbedding niet afsta!

Gedenkboek der Inhuldiging van Z. M. WILLEM II, door
G. ENGELBERTS GERRITS. Met gegraveerden Titel, Portret
en Steendrukplaten. Bij A. C. Kruseman, te Haarlem, en van
der Paauw en Co., te Leyden. 1841. In gr. 8vo. XXXII
en 198 bl. f 3 - 50. Buiten Inteekening f 4 - 50.
Des Konings Inhuldiging. Vaderlandsche Feesttoonen. Door
A. VAN DER ROOP, JR. Te Rotterdam, bij A. Wijnands.
1841. In gr. 8vo. 64 bl. f 1 - :
Verwelkoming van Neerlands tweeden Koning op Overijsselsch grondgebied. Zijner Excellentie den Heere Grave
VAN REGETEREN, Gouverneur der Provincie, toegeeigend
door G. A. C. W. MARQUIS DE THOUARS, oud-Hoveling en
oud-Luitenant in Koning WILLEM FREDERIKS dienst. Te
Deventer, bij J. de Lange. 1841. In gr. 8vo. 15 bl.
f :- 25.
'bade aan Neerlands dierbaren Koning, ter gelegenheid van
Hoogstdeszelfs komst in het Landschap Drenthe ; een Lied
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voor doze dagen, met belangrijhe Aanteeheningen ; door
G. A. C. W. MARQUIS DE THOITARS, enz. Te Snook, bij
F. Holtkamp. 1841. In gr. Bro. 47. bl. f : - 50.

B

et was te voorzien, dat de merkwaardige gebeurtenis van
het vorige jaar, toen WILLEM I de kroon aan onzen tegenwoordigen Koning afstond, tot eene menigte van prozaische
en poetische voortbrengselen aanleiding zou geven. Een
viertal grootere en kleinere stukken, of betrekkelijk de eigenlijke huldiging van WILLEM II te Amsterdam, of bestemd tot welkomstgroeten bij de latere togten van den
nieuwen Koning naar onderscheidene deelen des Rijks, liggen voor ons ter beoordeeling.
Rec. begint met het uitvoerigste, het Gedenkboek van den
Heer ENGELBERTS GERRITS. Fraai gecartonneerd, met eenen
sier/ijken omslag, daartoe opzettelijk vervaardigd, heeft het
bock cen prachtig uiterlijke. Druk en papier zijn zeer goed,
en het portret van den Koning, door KRUSEMAN geschilderd
en door KAISER gegraveerd, laat niets te wenschen overig•
Jammer, dat de beide andere platen minder gelukkig zijn
uitgevallen; te nicer, omdat de• uitgevers het werk aan bekwame handen hebben toevertrouwd, gelijk de namen van
CRAEYVANGER en LAST aantoonen, en dus refit hadden, om
lets beters te verwachten.
Het zamenstellen van dergelijke Gedenkboeken is geene gemakkelijke taak. De zaak zelve, hoe belangrijk zij ook wezen mope, Levert gewoonlijk geene genoegzame stoffe op,
om een geheel bock te vullen, vooral indien geene redevoeringen en dichtstukken, bij de feestviering uitgesproken of
vervaardigd, kunnen worden opgenomen. Van elders moot
dan het noodige worden gezocht, en Teel hangt daarbij van
de keuze of den greep af. De Heer ENGELBERTS GERRITS
heeft deze moeijelijkheid ook gevoeld, en eenen weg ingeslagen, die hem althans een ruim veld ter bewandeling aanbood. Hij laat eene korte geschiedenis van het Nassausche
huis voorafgaan, waaraan de eerste aeht Hoofdstukken van
zijn bock zijn toegewijd. Het negende geeft een kort overzigt van de lotgevallen en daden van onzen tegenwoordigen
Koning; terwij1 de drie laatste Hoofdstukken over de eigenlijke gebeurtenissen handelen, tot wier gedachtenis het bock
werd opgesteld. Rec. kan niet ontkennen, dat het hem
voorkomt, dat de zaak op deze wijze wat al te hoog is op-
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gehaald, en dat er to veel is, wat met wittlx II in een al
te verwijderd verband staat. Hij zou zich verbeeld hebben,
dat de vroegere geschiedenis van onzen tegeuwoordigen Koning genoeg en gepastere stoffe zou hebben opgeleverd. De
oorlog op het Spaansche Schiereiland, waarin hij als Prins
van Oranje zulk een werkzaam deel nam, is zulk een merkwaardig tijdvak van de geschiedenis onzer eenw, dat het
den bekwamen Scbrijver niet aan gelegenheid zon hebben
ontbroken, om ons belangrijke tafereelen te schilderen, die
als in onmiddellijk verband met de geschiedenis van zijnen
held zouden hebben gestaan. Quatre Bras en Waterloo,
Hasselt en Leuve.n volgen daarop, als nieuwe heldendaden,
en schoon zij hier nattturlijk warden vermeld, was door het
in het negende Hooldstuk gesehrevene de stof Loch niet
geput. Wij zouden o ) deze wijze een Gedenkboek hebben
ontvangen, dat meer .uepaald op WI LL EX betrekking had;
gelijk ook in de beschrijving der feesten zelve 'eerie meerdere uitvoerigheid niet ongepast zou kunnen geacht worden.
Zoo ton Rec. geoordeeld hebben, dat het Gedenkboek had
moeten warden ingerigt. Hoch als hij deze zijne bijzondere
meening ter zijde stelt, en beoordeelt, wat. de Schrijver
heeft gegeven, zoo erkent hij gaarne, dat hij dit werk met
genoegen heeft gelezen. De Beer ENG ELBE 'ITS GERRIT S
heeft ook door andete geschriften getoond, in de vaderlandsche geschiedenis te Inds te zijn, en van die kennis draagt
ook dit werk de blijken. In eenen aangenamen, goeden en
bevalligen stijl levert hij een overzigt van de geschiedenis
van het Buis van Oranje, dat tevens ,een overzigt mag genoemd worden van de geschiedenis des Vaderlands, van het
ontstaan der Republiek af. islet korte, maar fiksche trekken
teekent hij de belangrijke personen, die uit het doorluchtige
Buis zijn voortgesproten, en schetst hunne groote daden,
tender ook hunne gebreken te verzwijgen. Het boek levert
alzoo eerie aangename lektuur op, en roept menig merkwaardig tijkvak, menige groote gebeurtenis ons met verlevendigde kracht voot den geest. Het spreekt van zelf, dat
in cell Gedenkboek, als het tegenwoordige, geene onpartijdige beoordeeling te zoeken is van de gebeurtenissen der
laatste jaren, geene ontwikkeling van de aanleiding en oor.taken der overdragt van de kroon. Over het algemeen heeft
de Schrijver hier met verstandige gematigdheid gesproken
en is veel met stilzwijgen voorbijgegaan. Schoon derhalve
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dit Gedenkboek niet juist datgene bevat, wat Rec. verwachtte te zullen vinden, heeft hij het nogtans met genoegen gelezen, en beveelt het gaarne anderen ter lekture aan.
Trouwens, dit is schier onnoodig, als men de aanzienlijke
lijst van inteekenaren inziet, die de uitgave hebben bevorderd.
Wij komen tot: Des Konings Inituldiging , door A. VAN
DER HOOP, JR. Wat zullen wij van dit stuk zeggen ? De
Dichter heeft zieh den vorm gemakkelijk gemaakt. Het zijn
alle losse, onzamenhangende verzen, getiteld: Voorzang,
Intrede, Verwachting, Inhuldiging , Feestverlichting, Zonday den 29 November 1840, de Koning in den Schouwburg,
Afscheidstoonen. Een fiksche, krachtige lierzang op het
geheel zou Rec. beter gesmaakt hebben, dan al die afzonderlijke brokjes, die het voorkomen hebben, alsaf denDichter tot taak gesteld was, op elke der afzonderlijke afdeelingen der fe.estviering een vers te maken. Vele zijn dan ook
weinig heteekenend, zonder veel gloed of belangrijkheid.
Over het geheel is deze bundel minder rijk aan poezij, dan
wij gewoonlijk, ondanks al zijne gebreken, bij van DER
Door aantreffen. Hij moge in den voorzang zeggen:
Ja, dierbre luit, wordt gij gevoelverhonder
Van 't geen mijn hart door geestdrift word gewaar;
of:
Boei 't Hollandsch oor door keur van harmonij
En doe mijn ziel verzaligd opwaarts zweven
Op 't vleuglenpaar der zoetste melodij!
Verbeelding, vlam! Gevoel, ontgloei in weelde!
Verhef de ziel! Verwarm den koelsten geest!
dergelijke uitroepingen zijn het middel niet, om wezenlijk
gevoel to ontvlammen. Het is bombast en klingklang, een
stroovnur, dat vlamt, maar niet verwarmt. Zoo is het met
een Foot deel van deze verzen, waar?n het niet aan uitroepingen en herhalingen ontbreekt. De Heer VAN DER HOOP
gaat niet vooruit; maar waarom wil hij ook een boekdeel
vol dichten op eene zaak, die daarvoor geen rijkdom van
stoffe genoeg oplevert?
Doch voortreffelijk /5 V AN DER it o o P ' s gedicht, als men
het vergelijkt met de stukken van den Marquis 'n E ra or ARs.
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Ilijzelf denkt er nog al gunstig over ; althans in de Vertvelkoming lezen wij:

Huldbetoon en eerewachten,
Krijgs- en ridderpraal vergaan,
Maar 't geschreevne blijft bestaan
Van geslachte tot geslachten!
Maar het dichterlijke lied,
't Offer, dat mijn hart u biedt
Met een traan van smachtverlangen,
Die aan 't zielvolst oog ontschiet ,
En voor 't heil mijns Konings vliet
Op voor de eer gebloosde wangen,
Wordt door de Englen opgevangen,
Gaat in 't Godsrijk nooit te niet.
114 is mogelijk, maar Rec. twijfelt er aan, of dit lied den
Dichter onsterfelijk zal nraken. Brommend genoeg begint hij
met, in eenen volzin van twee bladzijden, den Koning te
zeggen, waarmede men hem niet zal ontmoeten in Overijssel, en die optelling noemt al zeer vreemdsoortige dingen:

Morgenlandsche kleuren, juvveelen flonkerbag,
Walm van nectargeuren (!) bedriegelijke lach,
Die de voorbo wezen mag
Aan de on tnuchterde uchtenddeuren
Van een schrikbren donderslag. (!!)
Palestijnsche palmen, mastikwalmen, krakend Styraxblad,
Sarons rozenwadem, amberzwangere adem, Idumeesche
vrucht, die van zerpe honig vloeit, Persische nurussen, Virgirische jasmijn, nardus of amoomen, enz. enz. enz. worden
opgeteld, en daarmede 6nelt men den Koning niet te gemoet, nu men hem
smeeksnikkend valt te voet.
Men heeft andere dingen, waarmede men nadert, onder
anderen
onweerstaanbre glansen
Van 't voorvaderlijk gemoed,
Ja met schittring, flonkergloed,
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Waar geen hoofsche prachtrenonkel,
Lnstenkittlend lipkarbonkel,
Dat robijnen overstraalt,
Ofirs schittrendst goudgefonkel,
Vnursverkpraal noch vlamgekronkel,
Feest- noch krijgsschalmei bij haalt.
Doch genoeg van al den onzin! De Hutde eindelijk van denzelfden Dichter, waarin hij tevens op hoogen toon de loftrompet voor Koning WILLER FREDERIK steekt, is niet
minder rijk in rnerkwaardige plantsen. WQrdt uw hart niet
geroerd, Lezer, bij deze beschrijving van uwen Koning?
Snelblikkende , eerbiedwekkende oogen,
Uitstortende albezielbren gloed,
Weidt met uw zalvend alvermogen
Langs burger-, krijgs, en ridderstoet.
En gij, o balsernende
Laat nektar van uw baorden glippen,
De vuurtaal, die inwendig brandt;
Die vuurtaal ontvloeit den Dichter ook, als 110 onzen
rigen Koning verdedigt, en zegt, dat ,verfoeibre ondankbaarheid en vloek" het loon is, .na jaren kwistens van
zegening aan zulk een hoek." lloort slechts :
Barst los, meesleepende in uw stroomen
Al wat gevoel heeft, geestdriftvloed!
't Geldt do eer des koninklijken vronzen,
Barst los! — Mijn• boezem staat in gloed!
Te dondren, morslen en verpletten,
Geheel de ziel in vlam te,zetten,
Verleim of toekomst ingeleid;
Te ontscheuren, brijzlen, schokken, 'wren,
Geheel de ziel aan 't stof to ontvoeren,
Dat adelt voor de onsterflijkheid!
Dat draaft eerst, he !" zonden wij met Meester JOCREIE
zeggen. In de belangrijke Aanteekeningen ontvangen wij
een geslachtboom van de familie DE TROIIARS in al hare
grootheid, waarin niemand vergeten wordt, en de huwelijken van talrijke leden des geslachts opgegeven; evenwel
niet van des Dichters vader. Is dat bij toeval, of was dat
misschien niet groot en adellijk genoeg? Wij wenschen
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den Dichter naar ziel en ligchaam betersehap, en hopen,
dat hij het woordeken oud op de titels van zijne volgende
werken zal kunnen uitschrappen, en, zoo 't hem lust, Hoveling worden van WILLEM II. Ilij heeft zijn best genoeg
gedaan, om den Koning te verheerlijken.

Adviezen in de Tweede Ramer der Staten Generaal, in dubbelen getale ; door Hr. G. GROEN VAN PRINSTERER. Te
Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1840. In gr. 8vo. XII
f 1- 60.
en 156
.Dc Belgisch° Omwenteling. 1828-1839. Persoonlijke herinneringen met heve,stigende bijiagen door DE POTTER. IIden
Reels 2de Stuk. Naar het Fransch. Te Dordrecht, bij
H. Lagerwey. 1840. In gr. 8vo. Bl. 157-299. f 1 - 40.
Te Haarlem,
Belangen van Nederland en Nederlands
de Wed. A. Loosjes, Pz. 1841. In gr. 8vo. 31 bl. f : - 30.

Men kent de denkwijs van den neer GROEN VAN PRINSTE-

straalt overal in zijne Adviezen door. Onalliankelijkheid en zelfstandigheid van karakter, getrouwheid aan
zijne grondbeginselen kenmerken den achtingwaardigen,
kundigen en we/sprekenden man. Vele zijner aanmerkingen
en redenen verdienen behartiging ; maar Celle zaak verhindert hem, in het belang des vaderlands to zijn , wat bij
anders zou kunnen wezen: het is zijne gehechtlieid aan de
leer der Gereformeerde Kerk, gelijk die in al hare strongheid en schoolsche bepalingen in de Formulieren van Eenigheid Bier Kerk is vervat, bij den invloed, dien hij aan deze
leer, welke hij als de bij uitsluiting Christelijke schijnt to
beschouwen, op de regeling van alle aangelegenheden des
lands wil verschaffen. ffij staat dus niet op de hoogte van
onzen tijd; en, in weerwil van het veelvuldig goede, dat
er in zijne schriften en woorden te vinden is, zou men hem,
die anders daarvoor bij uitnemendheid geschikt zou zijn, op
den duur geenszins tot vertegenwoordiger des yolks kunnen
wenschen; schoon hij nog altijd de voorkeur zou verdienen
boven zoo velen, die slechts gewoon zijn alles goed to keuren en toe to stemmen, wat door de Regering verrigt en
verlangd wordt.
R E R. Zij
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Van het tweede of laatste Stuk des tweeden Deels van Dr
Herinneringen zullen wij slechts zeggen, dat de
Auteur daarin voortgaat met allerlei beschouwingen en plannen in zijnen bekenden geest, waaraan, behalve al het overige, dat er tegen valt in te brengen, doorgaans de uitvoerlijkheid ontbreekt. Men vindt weder brieven en nota's aan
verschillende Heeren, waaronder hooge personaadjen, en
voorts verschillende hoofden en leiders der Belgische Omwenteling. Als geheel beschouwd, zal het nu voltooide
werk van DE POTTER steeds een zeer aardige Commentarius
op de Geschiedenis dier Omwenteling blijven.
Zeer lezenswaardig is het vlugschrift : Belangen van Nederland en iVederlands Indie. Het verderfelijke van een
bestuur,, zonder beraadslaging met mannen van kunde en
ondervinding, en zonder inwinning der gevoelens van in de
zaak betrokkene en daarbij belanghebbende personen, wordt
overtuigend aangewezen, en de wensch geuit, dat er een
zelfstandige Raad van Koloniên worde opgerigt, en de Gouverneurs niet alleen naar eigen inzigt, noch ook alleen naar
Konink/ijke besluiten en Ministeriele aanschrijvingen van het
Moederland, voortaan de Volkplantingen beheere. Voor zoo
veel zulk een Raad van Kolonien uitgaven mogt veroorzaken,
kunnen die, naar des Schrijvers gevoelen, gemakkelijk geschieden, ten gevolge van het dan onvervuld laten der plaats
van een enkel Lid van den tegenwoordigen Raad van Indie,
uit Wiens bezoldiging onderscheidene, hier te lande zeer
voldoende, traktementen kunnen gevonden worden; terwijI
de voltalligheid van den Raad van Indie niet onmisbaar
schijnt, daar er, zoo de Schrijver meent, van het vijftal
dier Raden zich onlangs drie to gelijker tijd hier to lands
met verlof hebben bevonden.

POTTERS

.De Warande van Tilburg verdedigd. Bone bijdrage tot het
Jagtregt. Pleitrede met bijlagen. Van Mr. J. s. LOTSY,
Advocaat te Dordrecht. Te Dordrecht, bij Biusse en van
Braam. 1840. In gr. 8vo. 114 bl. f 1 - :

D e eigenaar der Reerlijkheid Tilburg en Goirle sustineerde
bezitter te zijn van het privatief Jagtregt in dezelve. Dit
regt werd hem betwist door zekere grondeigenares binnen
het grondgebied der genoemde Heerlijkheid. Het zal wel
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buiten den kring van onze letterkundige werkzaamheden gerekend kunnen worden, om de regtvaardigheid of onregtvaardigheid te beoordeelen van het vonnis, in deze zaak
door de Regtbank uitgesproken. Ofschoon de steller van deze
Pleitrede zich niet heeft mogen verblijden over de zegepraal
der door hem verdedigde zaak, leeren wij hem echter kennen als cenen schranderen Regtsgeleerde, die alles, . wat
voor het door hem gevoerde pleit dienen kan, met zorgvuldigheid en kennis van zaken aangevoerd heeft, zoodat des
Schrijvers ambtgenooten, deskundigen en belanghebbenden ,
deze bijdrage tot het Jagtregt bij soortgelijke quaestien met
vrucht kunnen raadplegen; terwijI de beoefenaar der vaderlandsehe oudheden in deze Pleitrede menige aanhaling zaI
vinclen, die zijne opmerkzaamheid in alien deele waardig is.
Feestrede bij de viering van het dertien jarig bestaan vats
het Muzijkgezelschap te Gorinchem (,) den 6 Mei 1841 (,)
door's. W. ELIPIR STEAK. Te Gorinchem, bij J. Noorduyn
en Zoon. 1841. 16 bl. f : - 25.

H et aangekondigde stnkje is eene Feestrede, die voorzeker,

bij de gelegenheid des tijds, eene goede uitwerking gedaau
en doel zal getroffen hebben. Vele wenken, hier gegeven,
zijn ook behartigenswaardig voor alle toonkunstenaars, opdat zij, door den romantischen geest des tijds niet verdwaasd,
toch geen ijdelen roem najagen, om iets moeijelijks te verrigten ; maar om vooral te traehten het edele• doe! der muzijk te treffen. Bij het lezen dozer Redevoering bemerkt
men, dat de Heer ELINK STERK hoogelijk met het onderwerp
is ingenomen geweest: het is con amore bewerkt; en het
geheele opstel draagt de blijken van met het gevoelen der
Ouden over deze kunst bekend en er van doordrongen te zijn.
Uitdrukkingen als van in houd proza te stamelen, daar de
Redenaar toch niet, zoo het scheen, in gebonden stiji verlangde to spreken, en die van het polijsten der ziel, hadden wij er gaarne niet in aangetroffen.
Het Gorinchemsche Muzijkgezelschap viere deszelfs zilveren feest ; en de variation op het oude en bekende thema :
nihil ease tam cognatum mentibus, quam numeros atque
votes, mogen dan, niet minder dan nu, met de zielen overeenkomende zijn, om te vermaken, te onderwijzen en te
overtuigen! CICERO moist het wel
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Bloemlezing nit de Gedenkschriften van Dr. n. LUTHER,
vertaald door B. T. LUBLINK WEADIK, Predikant bij de
Evangelisch -Luthersche Gemeente to Amsterdam. Iste
Deel. Te Amsterdam, bij G. Portielje. 1840. In gr. 8y°.
XXVI en 280 bl. f 3 - :
p it werk, dat met nog een of twee Deelen compleet zal
zijn, is een zeer gepast aanhangsel tot dat andere van denzelfden Schrijver, getitcld het Leven en Bedrijf van Dr.
M. LUTHER, waarvan in dit Tijdschrift voor 1838, No. XIII,
en voor 1839, No. XVI, een, gelijk het verdiende, loffelijk
verslag gegeven is. Men kan hierdoor den geest van den
grooten Hervormer nit zijne eigene woorden, uit verschillende plaatsen zijner schriften aangevoerd, als de tolken
zijner denkbeelden en gevoelens, des to beter leeren kennen ; en die uittreksels bevatten ook op zichzelve veel goeds,
dat nog heden ten dage van nut kan zijn. — In eene lezenswaardige Voorrede geeft de Schrijver rekenschap, wat
hij 'formed en materieel" tot deze Bloemlezing gedaan
heeft; en hierin zal, vertrouwen wij, elk verstandig lezer
hem over 't geheel bijvallen. Hij heeft (en ook dit verdient
goedkeuring) zijne uittreksels onder zekere hoofdrubrieken
in alphabetische orde gebragt, waarvan dit eerste Deel de
volgende bevat : Aalmoezen. Aanzien des persoons. Adel.
Afgoderij. Ambt. Armen. Armverzorgers. Arts. Avondmaal.
Boete. Brood. Bruiloft. Christenen. Christus. Demoed. Dienstboden. Doop. Dood. Dronkenschap. Duisterlingen. Dweepers. Eerzucht. Evangelic. Gebed. Geboden
(Tien). Geestelijken. Geld. Geleerdheid. Geloof. Gewetensvrijheid. Goederen (Aardsche). Godgeleerdheid. Handolstand.
Heilige dagen. Hervorming. Hoop. Huichelarfj. Buiselijk
leven. Huwelijk. — Over het al of niet plaatsen van sommige stukken zou men kunnen Versehillen 1 maar het zal
hier geweest zijn : wie keus heeft, die heeft angst ; en den
de gustibus non est disputandum. Met dankbaarheid nemen
wij liever de ruikers bloemen aan, die de geeerde wandelaar ons heeft willen aanbieden; over doze of gene rangschikking, over dit of dat bloempje, dat ons minder behagen mogt, willen wij Been vies gezigt zetten, en op zijne
verdere wandeling willen ivij hem geduld en genoegen toewenschen.
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Redevoeringen van ESA/AS TEGNER. Uit het Zweedsch door
c. noLrrus. Te Utrecht, bij C. van der Post, Jr. 1840.
In gr. 8vo. VI en 91 bl. f 1 - :

D

aar is misschien geen schoonere gave, geen grootere
kunst, dan die der waarachtige welsprekendheid. Wij zijn
gewoon, in broinmende verzen de hooge waarde en verheyen rang des diehters te hooren verkondigen; maar bij Rec.
staat de wezenlijk welsprekende althans op gelijken trap met
den waren dichter. Daar zijn dwazen, die de taak des redenaars gemakkelijk achten; die wanen, omdat zij woorden
weten aaneen te schakelen, dat ook zij die kunst verstaan,
en, daar zij tevens verzen maken, dat zij dichters en redenaars teffens zijn. 0 jammerlijke eigenwaan! Diepe onkunde
van datgene, wat er tot den welsprekenden redenaar worth
gevorderd! Gaat met uwe gedachten den loop der equwen
terug, slaat de letterkundige geschiedenis der volken op,
en gij hebt het aantal hunner groote redenaars vrij wat eercler geteld, dan dat hunner groote dichters. Doeh daar,
waar de echte welsprekendheid gevonden wordt, hoe rijk is
het genot, dat u wordt aangeboden ! Hoe wordt gij getroffen, bekoord, geroerd, weggesleept, verpletterd, al naar
dat de bedoeling des redenaars de opwekking van zachtere
of heviger aandoeningen beoogde! Ja, bovenaan in de rij
der gaven en kunsten staat de welsprekendheid.
ESAIAS TEGNft, van wien de Heer ROLTIVS ons hier een
drietal Redevoeringen aanbiedt , bezit die gave en kunst der
welsprekendheid in hooge mate ; en ons publiek is den Hoogleeraar grooten dank verschuldigd, dat hij het door deze
vertaling met den Zweedschen redenaar bekend maakte. Bij
den eersten opslag misschien zal de keuze der stukken bevreemden. Welk belang, zoo vraagt men ligt, zal eene
redevoering, op Oscarsdag 1823 te Lund gehouden, ter gelegenheid van het huwelijk van den Zweedschen Kroonprins,
ons inboezemen? En nogtans, lezers, zou Rec. zich zeer bedriegen, indien gij niet met telkens klirnmende belangstelling voortlaast, indien gij niet bekoord word door den gelukkigen greep, indien gij niet geboeid werdt door de belangrijke zaken, niet getroffen door den rijkdom en nieuwheid der beelden, door de kracht en schoonheid der uitdrukking. De redenaar ziet in de vereeniging van OSCAR
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met JOSEFINE het zinnebeeld van de verzoening tusschen
vijandige krachten, de bemiddeling tusschen het oude en
het nieuwe regeringsstelsel, die voor de rust en den vrede
des lands wenschelijk is. Hat is het onderwerp, waarover
hij nu zijne gedachten mededeelt. Hij toont aan, hoe de
nieuwere, als revolutionair uitgekretene begrippen in theorie
waar, in praktijk onbruikbaar zijn ; hoe wij in eenen tijd
van overgang Leven ; hoe het nieuwere het oude niet moet
vernielen, maar zich daarmede verbinden en het verbeteren,
en hoe het oude kan noch mag blijven voortduren, zonder
het nieuwe in zich op te nemen. Het is Recs. oogmerk
niet, van deze of de volgende Redevoeringen eene dorre
schets te geven. Hij wil liever bier en daar eenige regels
overschrijven, die den lezer ter proeve van stijl en trant
kunnen dienen, en hem zeker opwekken zullen, om het
boekje zich aan te schaffen. Daar is hier eene oorspronkelijkheid; eene frischheid van uitdrukking, eene levendigheid Van verbeelding, die zich in nieuwe en fraaije beeldspraak openbaart , welke zeker niet algemeen gevonden worden. Men hoore (bl. 26): .De nieuwe vrijheid maakte
wel in het eerst, en door hare nieuwheid zelve, groot opzien; maar men zag weldra, dat eigenlijk nergens plaats
voor haar te vinden was. Zij klopte overal aan ; doch waar
zij ook kwam, was de plaats reeds ingenomen, en men
konde, of liever men wilde de heemlooze nergens herbergen. In haar eigen vaderland werd zij wel aanvankelijk
prachtige republikeinsche vormen geplaatst ; maar deze vormen waren in den grond niets anders dan nieuw gemaakte
ruinen. Want hetgene, waarop de Gemeenebesten der Onden eigenlijk rustten, eenvondigheid der zeden, tevredenheid des gemoeds, Leven in het openbaar: dat alles was
sedert lang verdwenen en liet zich door geen decreet van
nieuws te wege brengen." EL 29. A Zulke Constitution
zijn als loofhutten, die men van omgehouwen boomen gemaakt heeft, voor eene gelegenheid in den grond gestoken:
zij geven groen voor eenen dag; maar al ras is de geknnstelde heerlijkheid verwelkt, en de eerste morgenzon ziet
in hare plants niets dan rijs en dorre bladeren." Bl. 33.
.De burgerlijke vrijheid gelijkt nog, in de meeste oorden
van ons werelddeel, naar aangeslibt land, dat langzaam bezinkt en vaster wordt. Maar jaar op jaar vliegen er de v ogelen des hemels over, en laten de zaden vallen uit weiden
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en wood : zoo verbindt zich eerlang de losse bodem, het
gras weeft zijn groen bekleedsel, en de ploeg begint haar
(zijn) werk. Waar nu naakte aarde is of bloedig slijk, daar
wiegt eons het grain zijn gond in den wind; en behagelijke
woningen en een zelfstandig geslaeht rusten, over eenige
mensehenlevens, in de schaduw van het volwassen gehoomte.
Zoo is de stille gang der natuur ; zoo zij ook die der menschheid!" Waarlijk, deze voorbeelden, schier in het wilde
gegrepen, zij zijn jets meer, jets anders, dan wij gewoon
zijn! Wij vinden bier eene welsprekendheid van oorspronkelijken aard, moeijelijk met andere te -vergelijken, maar
die niet enkel tot de verbeelding, maar ook tot het verstand en tot het hart spreekt. Wilt gij van het laatste nog
een bewijs, sla dan het slot der Redevoering op, waar de
begaafde redenaar zich tot den Kroonprins zelven wendt.
Wij mogen er maar enkele regelen van uitschrijven: *Wees
daarom stork als de moed der jeugd, wees wijs als der on.den ervarenheid! Laat uwe geregtigheid zijn als die der
wet, en uwe goedertierenheid als die der eeuwige barmhartigheid! Heil zij u en gelukzaligheid, gij oogappel van het
Noorden, gij rozenknop der toekomst! En moge Oscarsdag,
wiens aanbreken ons verblijdt, eenmaal in rijken glans, met
rijken zegen sebijnen over ons nageslacht!"
De tweede Redevoering, bij het sluiten zijner akademische
lessen gesproken, heeft een geheel ander onderwerp; maar
ook daarvoor trekt welligt menigeen den neus op. Zij handelt over de noodzakelijkheid, om het Grieksch te leeren.
Dock verwacht daar geene oude, afgesletcne denkbeelden;
verwacht er geene vergoding van de klassische, geene verguizing van elke andere oudere en nieuwere literatuur.
zou bijna in verzoeking komen, om de schier diehterlijke
karakterisering van de Oostersche, de Noordsche, de romantische, de hedendaagsehe poezij of te schrijven, om u te bewijzen , hoezeer T EGNER elke van Naar op haren regten prijs
waardeert. 't Is niet om de zaken zelve, volgens hem
de klassische letteren voor onontheerlijk moeten gehouden
worden. Alle wezenlijke denkbeelden der Ouden hebben wij
ons reeds lange toegeeigend. * Zij zijn niet meer nienw; zij
zijn ligt toegankelijk voor een ieder ; in wat taal men wil,
kan men ze verkrijgbaar vinden." Maar het is de overeenstemming tusschen de zaak en den vorm, waardoor zich de
sozicREsca. 1841. No. 14.
11 r
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Grieksche literatuur ondcrscheidt ; dat is in geene vertalingen weder to geven. .De Grieksche poezij is to beschouwen als de tong aan de weegschaal der kunst; zij wijst het
ware evenwigt aan, 't geen maar een ander woord is voor
hot volmaakte schoon; terwijl de Oostersche of Westersche
romantische kunst eenzijdig hare zvvare massa's in een van
beide schalen legt."
Deze Redevoering wordt besloten door eene reeks van less-^n en vermaningen aan de kweekelingen, die hij nu, bij
het veranderen zijner betrekking, ging verlaten. En al had
Rec. niets anders van TEGNEll gelezen, dan de weinige Madzijden, daardoor ingenomen, hij zou bij hem eenen hoogen
rang onder de welsprekende redenaars bekleeden. Laat hij
er u slechts eenige trekken van mededeelen: het geheel over
to nemen, gaat niet ; het zij eene proeve, die uwen lust
naar het geheel opwekt. Weest ordelijk; want orde is de
befboom van den arbeid; zij kan de zwaarste lasten tillen.
Daarentegen is wanorde een uurwerk zonder wijzer ; het gaat
en gaat, en niemand weet ooit, Welke tijd vergaat.... De
ware vreugde komt van den ernst der ziel; maar wacht u
tevens voor dien valsehen ernst, die op de oppervlakte glimt,
en wiens schild uithangt op het zuurziend aangezigt! De
ware ernst ligt, even als de edele metalen, in de diepte.
Zijn voorhoofd is meestal helder, maar zelf woont hij in de
kameren van het Weest zelfstandig; want zelfstandigheid is het grootste doel, niet van het onderwijs alken , maar van het leven. Wanneer het kind kan gaan,
werpt het zijnen valhoed af; wanneer de geest tot rijpheid
Unit, laat hij den leiband varen. Wat gij van anderen
leert, is op zichzelf goring; de ware leermeester is met u
geboren, woont in u, is uw betere mensch !"
Men vergunne Rec., dat hij van de laatste Redevoering
alleen zegge, dat zij over het akademisch onderrigt loopt,
en dat zij eene plaats naast de beide vroegere verdient. Rec.
heeft door de rneclegedeelde proeven genoeg den geest en den
trant van TEGNCR ' s welsprekendheid doen kennen, en vertrouwt, dat hij menigeen zal hebben opgewekt, om deze
schoone stukken to lezen. Do vertaling is meestal gelukkig,
schoon zij op enkele plaatsen niet regt Ilollandsch is, gelijk
b. v. .cen dag, met de vreugd des Konings en des lands gelijknainig ;" is de vraag van enkel poetische natunrkraal t ," enz. Both, dat zija sleehts kleine vlekjes, gelijk
D
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ook de d in plaats van t achter den derden persoon der
werkwoorden.
Ree. cindigt met een treurig gevoel. Teen hem deze Redevoeringen ter beoordeeling gezonden werden , von& hij
daarbij een uittreksel nit een der Duitsche bladen, met het
berigt aan de vrienden van TEG NE R, dat diens krankzinnigheid eenige hoop op beterschap begon te geven. De bekwame , de welsprekende, de ede/denkende man krankzinnig ! 'Vat is de mensal, dat ook hij, die zoo buitengewoon
met de gaven des geestes was toegerust, het redelijke vermogen verliest en tot beneden het Bier zinkt ! Treurige,
verootmoedigende gedachte, die Ree. met weemoed vervulde
bij het lezen van deze schoone stukken, waarin de voile
rijkdom van eenen krachtigen, edelen geest zich heeft nitgestort, die nu in bewuste/ooze krankzinnigheid is ondergegaan!

Nederland en, Zweden in staatkundige betrekking. Van
GUSTAAF VASA tot GUSTAAF ADOLF. Door Mr. G. W.
VREEDE. Iste Aflevering. Te Utrecht, Ivy N. van der
Monde. 1841. In gr. 8vo. X en 102 bl. f 1- 10.

S

inds geruimen tijd bepaalde de Schrijver bij voorkeur zijne
letteroefeningen tot de kennis van het staatkundig verkeer
der Nederlandsehe Republiek met vreemde Mogendheden, en
sehetste in een veOr eenige jaren uitgegeven gesehrift de
verdiensten van onze wakkere Republikeinen in het yak der
Diplomatic. Aangemoedigd om in dit vak als geschiedsehrijver op to treden , oordeelde de Schrijver, dat, wanneer hij
aan deze aanmoediging gehoor gaf, men regt had te verwaehten, dat liefde tot de waarheid en zucht naar grondige
bewerking hem tot ijverige gebruikmaking van de beste
hulpbronnen zouden hewegen. Bij de milde ondersteuning,
die hem ten deel viel, werd des Schrijvers keuze, em de
reeks van zijne bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatic met Zweden te openen, eenigermate daardoor Lepaald , dat tot de handschriften, die hem allereerst
ter inzage werden ziangeboden , juist eenige niet onbelangrijke behoorden , die op Zweden betrekking hadden. Daarzmboven \vie de Verhandelingen der Ilceren MEER N AN en
11r 2
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r A LCK kep t, de eene (*) over den invloed, wolken caRtsTIA AR II, lioning van Denemarken, Noorwegen en Zweden,
op de Gesehiedenis van ons Vaderland gehad heeft, de ander() (t) over den invloed der heschaving van de Nederlandsche Natie op de verlichting van de 1Voordsche Volken ; wie
later het week /as, getiteld: LODEWIJK DE GEER, (§) aan
een' waardigen nazaat van den beroemden man toegeschreven, zal niet vragen, welke banden Nederland en Zweden
vereenigen." — Deze eerste Aflevering bevat het eerste
Bock. Van GUSTAAF WASA tOtGUSTAAF A DOLE. (1523-1611.)
Bijlagen. Aanvullingen. Van het tweede Boek behelst deze
Aflevering nog slechts het eerste Hoofdstuk : Van de clanraarding der Regering door GUSTAIr ADOLF tot den val van
OLDENBARRENELD. (1611-1618.)
Wanneer men in aanmerking neemt, dat eerst na de yestiging van beider onafhankelijkheid de Vereenigde Nederlanden en Zweden in eene geregelde staatkundige betrekking
konden treden, zal men overtuigd zijn, dat deze eerste Aflevering meestal slechts de belangrijkheid der volgende gedeelten van het werk kan doen vooruitzien. Intusschen doet
hetgeen thans geleverd worth die verwachting hoog spannen.
De Schrijver geeft overal blijken, dat zoo wet van tot nog
toe ontoegankelijke of voor het minst ongebezigde bronnen
door hem met vlijt en naauwkeurigheid gebruik is gemaakt,
als dat tevens de nieuwste geschriften, en vooral de voortreffelijke Gesehiedenis van Zweden door GE1JER, telkens
geraadpleegd zijn. Meende de Schrijver de voorafgaande afzonderlijke uitgave van het eerste boek aan den uitgever
verschuldigd te zijn, zoo is het te wensehen, dat niets de
uitgave der volgende boeken moge verhinderen, en dat zelfs
de Schrijver, in de hem sedert opgedragene betrekking als
Hoogleeraar aan Utreckts Hoogesehool, nieuwe opwekking
moge vinden, om op het ingeslagen spoor voort te gaan,
en met hetzelfde gelukkige gevolg zijne gesehiedkundige
letteroefeningen voort te zetten.
(*) Verhand. der tweede klasse van het Kon. Nederl.
Instistuut, Iste Deel, (1818) bl. 1-88.
(t) Gedenkschriften, in de hedendaagsche Talen, van.
de derde klasse van het Kon. Nederl. Instituut, Iste Deel,
1817. b/. 251-270.
(§) 's Gravenhage en Amsterdam, 1834.
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Verzanteling van vertaalde en oorspronkelijke Evangelischsticktelijke Gedichten, door c. VAN EPEN, Predikant te
Maastricht. II Stukjes. Te Maastricht, hij de Gebr.
Ploem. 1839. In kl. 8vo. XVI , 253 hi. f 3 - 50.

D

e Eerw. VAN EDEN levert in het eerste dezer stukjes
eene vertaling van de gedichten van mOwEs, voorafgegaan
van eene uitvoerige levensbeschrijving van dezen vromen
man. In het tweede stukje vinden wij een aantal vertalingen nit verschillende Dichters, benevens oorspronkelijke
gedichten van den Yertaler zelven. Het groote doel is het
leveren van stichtelijke gedichten, waarin Godsdienst en
Evangelie op den voorgrond staan. Enkele gelegenheidsstultjes in vaderlandsche verzen zijn er ten gevalle van
vrienden bijgevoegd. De bedoeling is loffelijk, en de voorraad van stichtelijke poezij niet zoo groot, of zij is voor
vermeerdering vatbanr. Zoo Rec. zijn oordeel zeggen zal,
dan moot hij betuigen, dat hij de beide stukjes liever tot
een had zien zamenvoegen. In beide zijn goede, zeer goede
stukken, maar in beide is ook veel, wat had kunnen en
mocten worden bekort of weggelaten. Het leven van mOwE s,
hoe veel goeds daarin ook voorkomt, is te lang , to gerekt ;
het zou de belangstelling veel meer hebben opgewekt, wanneer het merkelijk bekort ware. Zoo zijn er ook en in de
vertaalde en in de oorspronkelijke gedichten vele, die hadden kunnen gemist worden.
Doch over het algemeen leveren doze bundels toch eene
stichtelijke lektnur op. Hooge poezij zoeke men er niet ;
ook Diet overal zal men zich met den toon en de begrippen
geheel kunnen vereenigen. De versificatie is doorgaans vrij
geed, schoon ook nog al leernten en gebreken bezittende.
Maar dichterlijke roem is ook de bedoeling des uitgevers niet
zoozeer, als wel stichting. Hij, die, zoo het schijnt, verhinderd wordt zijn predikambt waar to nemen, zoekt op deze
wijze nog nuttig to zijn. Hat wenschen wij hem van harte
toe, en, zonder dus deze gedichten aan eene strenge kritiek
to ondcrwerpen, bevelen wij ze gaarne den beminnaars van
stichtelijke poezij aan. Zij zulien ze zeker niet geheel on-voldaan ter zijde leggen.
De uitvoering is vrij wel, schoon de gesteendrukte titels
nog al jets to wenschen overlaten.
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De Zeeuwsche Balling. Geschiedkundig Verhaal uit de Grafelijke regering door J. F. E. Te Gorinchem, bij H. Horneer. 1841. In gr. 8vo. 284 bl. f 2 - 70.

Pe Zeeuwsche balling, hoofdpersoon in dit verhaal, is

JAN

Heel' van Renesse, litoermond, Haamstede en Burgt,
een der ridderlijkste Edelen uit onze oude Geschiedenis, het
voorwerp des haats van den listigen 1VOLFAART VAN RORSELEN, die zich als voogd over JAN I, den zoon van den ongelukkigen Graaf FLonss V, eenen onbepaalden invloed op
's lands zaken, en daardoor ook eene uitgebreide magt over
de tegenstanders zijner heerschzucht, had weten te verwervan, en die door sluwe streken aan den Graaf het bevel wist
te ontlokken, om RENESSE uit Zeeland te bannen en zijne
goederen verbeurd te verklaren. De geschiedkundige bijzonderheden, dezen JAN van Renesse betreffende, bier en
daar in bronnen voor en werken over .de vaderlandsche gesehiedenis verspreid, zijn in het breede bijeenverzameld in
een stukje, veer een paar jaren geplaatst in den Zeeuwschen,
Volksalmanak , hetwelk door den Schrijver van dit verhaal
tamelijk naanwkeurig schijnt gevolgd te zijn; gelijk het ons
trouwens voorkomt, de daden van dezen, wel eens met den
naam van muiteling bestempelden, en in zijn heulen met de
Vlantingen niet geheel te verdedigen Zeeuw, vrij onpartijdig
te beoordeelen. Teregt noemt B. het een geschiedkundig
Verhaal, want aan knoop of zoogenoemde 'intrigue ontbreekt
het geheel en al ; slechts in zooverre ban het min of meer
als een historische Roman worden aangemerkt, dat het van
de geschiedenis datgene opneemt, wat met de hoofdhandeling in genbegzaam verband staat, en dit met de tinten der
verdichting bijwerkt.
Moeten wij onze gedachten over de wijze van bewerking
uiten, dan ontveinzen wij den ongunstigen indruk niet, dien
het overal doorstralende gebrek aan smaak op ons maakte.
Hieraan is toe te schrijven :
Vooreerst eene menigte obgepaste en onnoodige uitweidingen en tiraden, die b]ijkbaar geene andere strekking hebben , dan eenige bladzijden te vullen. Hiertoe behoort onder
anderen reeds in den aanhef: .En wie was nu dat voorwerp van het hoogste verlangen der jubelende Zeeuwen?"
,Was het" dit I was het" dat ? En zoo eene geheele bladIII,
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zijde van vragen, gevolgd van het gewigtige: niets van dit
alles." Zoo ook bij de melding van Schou/yen de lekkere
paling en Zierikzeesche oesters, bladz. 30; de zeer hoogklinkende, maar toen nog niet to pas komende, en daarom
zeer onbeduidende aanspraak — of wil men het eene soort
van toast noemen? — van REIVESSE aan de Ridders ten
zijnent, bladz. 42; de redenering en het puntdicht, bladz.
134; de tirade over het bidden, ',door God verhoord aan
Noordpool en Tiberboorden," bladz. 159; die over het honorarium der hedendaagsehe schrijvers, bladz. 52 ; de drown ,
bladz. 147-, een versleten kunstje, om hetgeen verhaald is,
of nog verhaald zal worden, op cone fatsoenlijke wijze tweemaal aan den man to brengen; de langdradige, zeer onbeduidende alleenspraak van den hoofdpersoon, bladz. 66; de
zeer bombastisehe volzinnen over het berusten in kinderloosheid, bladz. 61, en wat niet al! Het sehijnt in de
manier van J. F. B. to liggen, dat hij (het is toch wel
geen bij de verste aanleiding terstond in den zadel
zit met uitweidingen en vertoogen. Noemt hij b. v. de
dankbaarheid, — terstond een zedelijk vertoog; dit moge
eene enkele maal aangaan, maar als men het niet zeer
spaarzaam doet, heeft men groote kans om het geduld der
lezers of te matten tienmaal sterker dan men bladzijden volschrijft. Maar genoeg, to meer daar de Schrijver het zelf
sehijnt to hebben gevoeld (maar waarom dan het rues der
kritiek niet moedig in dat wilde vleesch gezet?): Dan,
.onmerkbaar (?) ben ik reeds bang, mij schuldig te maken
.aan redeneringen, die, zoo ik dezelve langer rekte, mij,
bij mijne lezers welligt van feiten zonden aanklagen, die
even berispelijk zijn." Bladz. 212.
Vervolgens blijkt 's mans gebrek aan smaak nit het verbazende oppronken van zijne voordragt. Den rens n L A AS
v A3 KIJTEN eenen Titan der nieuwe wereld to noemen, is
reeds vrij gek, omdat men door de nieuwe wereld altijd
Amerika verstaat (bladz. 10); en niet beter is het gebruik,
of liever misbruik, van de mythologie in het algemeen,
welker kennis de Schrijver, waar het pas of onpas geeft,
zoo gaarne to luehten hangt, dat hij zelfs eenen soldaat in
de XIIIde eenw zoo familiaar over Vulcanus laat spreken,
als wij over stoombooten doen. Sommige dier geleerde
woorden schijnen, blijkens noten, opheldering noodig te
hebben, andere niet : b. v. Rhadcwzantus wel (bladz. 216),
A

A
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Apollyon niet (215); Euroclydon wel (213), Sammyel niet
(ald.). Ook de oude Geschiedenis moet hare groote mannen
leenen tot schoorsteenpopjes in den stijl des Heeren B. Wij
zullen, om den schijn van onbewezene magtspreuken te
ontgaan, een proefje, voor den voet opgeraapt, uitschrijyen; het is tevens een staaltje van vergelijkingspronk:
Even als het grimmig everzwijn, in de wouden van Lanka,
',door de scherpe pijlen der bosehbewoners aangerand, en
',door de klaauwen der honden geteisterd, met een vreesb selijk geweld zijne borstels doet rijzen, en zich, met de
zpuntige tanden, brullende onder de aanvallers werpt, tot
pdat het in het eind, door wond op wond, na den hard, nekkigsten wederstand, huilend ter aarde stort, even zoo
voehten eenigen der Friesen langen tijd wanhopig; doch
weldra moest hunne woede zwiehten voor de tegenwoorD digheid van geest en vastheid van besluit, voor die koele
zberadenheid, welke den Heer VAN BREDERODE, even als
.den Spartaanschen AGESILAUS, nimmer verlieten. Met
als een DECIUS, die, uit zwakheid van geest, zich onge, wapend in het midden der vijandelijke gelederen wierp,
om daardoor — gelijk hij meende — de onderneming te
v doen gelukken, maar bezadigd en onverschrokken, even
al s PERICLES " enz. (bladz. 79.)
Eindelijk (want het lust ons niet, al het smakelooze in
dezen Roman voor den dag te halen) noemen wij daarvoor,
als bewijs, de doorkijkende eigenliefde van den Schrijver.
Den zelfbehagenden omhaal, bladz. 9, 22 en elders, wijzen
wij alleen aan; maar waartoe moet Graaf JAN, bladz. 17
volg., Engelsch spreken? Opdat men wete, dat J. F. B.
het kan sehrijven? Anders is het al zeer ongemotiveerd, en
het was van WOLFAART VAN BORSELEN niet zeer hoffelijk,
den Graaf in het Hollandsch to antwoorden, ofschoon de eerste er ook nog al weder eene tirade over heeft, en er ook
al Fransch doorheen wordt gelapt. Welk een ellendige wansmaak ! Zoo verraadt het ook zeer weinig smack, wanneer
men uitvalt op beschrijvingen van tafels, stoelen, kandelaars, kabinetten en wat dies meer zij, alleen voor uitdragers of vendumeesters belangrijk," daar juist in het ongezocht bekend maken met de zeden en gewoonten des onderstelden tijdperks het fijne van den historiseben Roman zit,
en er in onze taal voorbeelden van bestaan, bij welke de
pen van den Heer J. F. B. bij lange na niet halen kan.
D
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Op stijl en vorm zijn mede vele aanmerkingen, niet te
zoeken, maar voor de hand to vinden. Uitdrukkingen, als:
het hazenpad kiezen; iemand eene snede door het gezigt geven; op eene maat met iemand dansen, waren good, als zij
aan gepaste personen werden in den mond gelegd; door den
Schrijver zelven in eene althans niet boertige rede gehezigd,
misstaan zij zeer. Onachtzaam is het gezegd: Dbegaf elk der
gasten zich naar de onderscheidene slaapvertrekken" (bladz.
43); dat aan vrouw SOPIIIA hier (bladz. 50) bruine, daar
(bladz. 56) blaauwe oogen worden toegekend ; dat wo LF A ART
VAN EORSELEN van toen nog onbekend geschut en mijnen
spreekt , (bladz. 140) enz. enz.
Bladz. 93 schrijft B. het in brand steken van Moskau aan
NAPOLEON toe; men weet toch genoeg, dat de Russische
bevelhebber EOSTOPCHIN dit zelf gedaan heeft. Bladz. 21
lazen wij Brigdorpe en hidden het voor eene drnkfout, maar
vonden het bladz. 38 en elders herhaald. Hoe komt men
aan die ontaalkundige en door niets gewettigde spelling van
Brijdorpe, Bridorp bij MELTS STOKE? Wat zijn geestige
kleuren, bladz. 68?
Enkele plaatsen zijn welgelukt, onder welke wij noemen:
de beschrijving van het leger, bladz. 68 volg. ; die van den
maaltijd op Moermond, van bet beleg van dit slot, en de
kapitulatie ; doeh ook daar ontsiert een zekere jagt op vergelijkingen den stijl.
Het doet ons Iced, doze proeve van eenen oorspronlelijken
Historischen Roman, evenmin als zoo vele zijner broederen,
met ruhnen lof to kunnen aanmelden, maar den Heere J. F. B.
(wiens voorletters wij meenen te herkennen, maar van wien
noch A. V. K., noch w., noch J. D. D. door schrijver dezes
werd beoordeeld) opregt to moeten zeggen, dat, zoo het hem
al niet geheel aan aanleg ontbreekt, die aanleg nog veel
oefening, gelijk zijn smaak veel verbetering noodig heeft,
zal hij op eene gunstige beoordeeling aanspraak kunnen
maken.
Alonniken, en, Nonnen, of Tafereelen uit het Kloosterleven.
flit het Hoogduitseh. Te Amsterdam, bij J. C. van Kesteren. In. gr. 8c o. 311 M. f 2 - 90.
,Sinds de historisehe Romans," zegt de Verzamelaar van
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deze Tafereelen in de Voorrede , . de meest gezochtste" (1. gezochte) lectmir van het leesotinnende Publiek zijn gewor.den, zijn de Kloostergeschiedenissen van minder waardij
Dgeworclen" : hij wil deze laatste dus op nieuw in aanzien
brengen, want ook deze," meent hij, .hebben hare eigendomrael e" (1. eigenaardige) belangrijkheid , bezitten
.mede iets, dat boeit , en in menig opzigt of tot verontwaardiging , of" (tot) . meewaardigheid" (I. meewarigheid) . op.wekt." Of nu de daaruit genomene verdichtingen zoo onbepaalde aanprijzing verdienen, zou Rec. nog al betwijfelen;
want, hoezeer dat tegen Natuur en redelijke Godsdienst strijdige leven zulke gewaarwordingen opwekken kan, is dit
algemeene thema, hoe ook gevarieerd, in ziehzelf niet voldoende, mn die bclangstelling te weeg te brengen, Welke
zich door vereeniging van het nuttige met het aangename
bevredigd vindt. — Doch laat ons kortelijk zien, vat in
deze verzameling, uit ongenoemde Duitsche Schrijvers ontleend , vervat is.
Het eerste Tafereel heet: do Iflonnik door ontrouw, eene
Spaansche Geschiedenis, maar mogt liever heeten : de Ridder, die wegens gewaande ontrouw illonnik wil worden,
want er heeft eene gelukkige vergissing plants gehad, waardoor alles spoedig en goed uitkotnt, en de gelieven elkander krijgen. Breeder wit Rec. het niet verhalen, want
anders vervliegt nog het weinige belangwekkende , dat er in is.
In het tweede Tafereel komt LEIIRATREA, de geheinvzinnige Non, voor, wegens vermeenden dood van haren geliefde in een klooster gegaan, doch wien zij na verloop van
cenigen tijd aldaar wedervindt, met wien zij eindelijk ontvlugt, terwijl zij zich door hare zeer op haar gelijkende
tweelingszuster 2Z jaar laat vervangen, zonder dat het gemerkt wordt, doeh eindelijk genoodzaakt is terug te keeren, nu vergift inneemt , en vOtir haren dood een geschrift
aan haren bieehtvader ter hand stelt, waaruit men het zoo
even vermelde, in verband met hare geheele levensgesehiedenis , verncemt. — Als men het met de onnatuurlijkheden
en onwaarschijnlijltheden, die er in voorkomen, niet to
naauw neemt, dan is dit verhaal onderhoudend genoeg to
noemen.
Onder het opschrift van : de Dominikaner Monnihen,
biedt het derde Tafereel niets anders dan de gruwelen der
inquisitie ter beschonwing aan, en voornamelijk de beschrij1>
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wing van een Auto -da-fe , ten jare 1680 aangerigt: Waartoe deze overbekende akeligheden hier op nienw verhaald
worden , betuigt Rec. niet to weten.
Beter zekerlijk, ofsehoon ook al een oud thema, is het
vierde Tafereel, getiteld : het slagtoffer der moederlijka misstop, •(1. des moederlijken missteps.) Hier verhaalt een.
Fransch meisje, hoe zij, als zijnde de onwettige dochter
barer moeder, geheel tegen haren zin in een klooster gestoken wordt, waaruit zij vervolgens poogt te ontvlugten,
maar ontdekt wordt, en hierop allerlei ntishandelingen ondergaat , tot dat hare zaak door den weldenkenden GrootVicaris onderzocht , en zij in hare regten en voorregten hersteld worth; dock hier eindigt de historie plotseling, want
de Fransehe Omwenteling geeft haar hare vrijheid weder.
Even plotseling, maar ten hoogste teleurstellend loopt het
e'ijfde Verhaal af, ten titel liebbende : de Biechtvader en de
Non. Alweder een meisje, dat tegen haren zin voor het
klooster bestemd wordt! Haar edeldenkende biechtvader, in
hare proefjaren aldaar, wil haar redden; maar dit wordt
ontdekt, en hij wordt verwijderd: op het oogenblik harer
wijding protesteert haar brooder openlijk, nit haren naam,
tegen de gelofte, die zij, welke in onmagt valt, doen zou:
door tussehenkomst van eon' officier ontvangt hij van den
Bissehop de toezegging, om de Pauselijke dispensatie voor
zijne zuster te verkrijgen; dock nu men deze gelukkige
kornst verwacht, die de vader nu ook verlangt, wordt slechts
met weinige woorden vermeld, dat de vader sterft, de dispensatie niet komt, en het meisje in het klooster blijft en
haar graf vindt.
Het zesde Tafereel beet: de Klitizenaar; doeh deze is de
held van de verdichte geschiedenis niet, maar komt eerst
op de 46ste bladzijde van het verhaal, en clan nog slechts
voor eenen torten tijd, voor, waarna hij sterft, en nog voor
cone korte poos een monnik optreedt, om aan eenen der
hoofdpersonen eene gewigtige tijding to brengen. De heldin
der geschiedenis is Gravin IRMENGARD gemalin van Graaf
EGON, die, ten strijde trekkende, haar en zijnen burg aan
de bescherming van zijnen Vazal GAFFR o aanbetrouwt: doze
belaagt te vergeefs hare deugd, en wil zich over zijne teleurstelling wreken; dock, daar een zijner werktuigen het
snoodste feit bij do uitvoering steken laat, ontkomt zij, en
wordt met haar kind bij eenen kluizenaar geherbergd: na
diens dood ontdekt Graaf' EGON door gemelden monnik, dat
hij misleid is, en straft GAFFRO : eons ter jagt zijnde, koint
hij bij de kluizenaarshut, waarin hij iemand in kluizenaarsp;ewaad aantreft, doch in wien hij weldra zijne IRMENGAREI,
welke hij vermoord waande, met verrnkking herkent, en
met haar en hun kind, en de geit, die hetzelve gevoed
heeft, naar zijn tasteel in vrede terugkeert. — In dit verhaat herkent men duidelijk eene navolging van de legend°
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van GEN o V EV A : het is grootendeels in dramatischen vorm
gegoten , en, hoewel hier en daar, vooral in het eerst, niet
vrij van langdradigheid, en eon, meermaals gevari6erd thema
en in G A FFR 0 een gruwelijk personaadje hebbende, nogtans
afwisselend en onderhoudend, maar tot de tafereelen uit het
kloosterleven, op den titel gemeld, behoort het in geenen
deele, want de Abdis, die in het begin voorkomt, speelt er
slechts eene zeer onbeduidende ml.
Uit het bovenstaande kan de Lezer zien, dat Rec. met deze
verzameling niet hoog loofa, en geene reden zou gevonden
hebben, om het talloos tal van uit- en inlandsche romantische verhalen, waarmede de lezende wereld overstroomd
wordt, met dezelve voor ons Nederlandsch publiek te vermeerderen. Zij kan echter met den grooten hoop zeer wel
mededoen.

De Landverhuizers. Een Verhaal voor de Jeugd. flit het
Hoogduitsch. Te Amsterdam, bij J. D. Sijbrandi. 1840.
La kl. 8vo. 103 hl. f : - 80.

R ec. beveelt dit lieve kinderboekje gaarne aan. Het is in

eenen regt goeden toon en geest geschreven, en geschikt,
om de overtuiging te versterken, dat hij, die op God vertronwt, door Hem in den nood ook niet verlaten wordt.
Het is de geschiedenis eener Duitsche Camille, die door de
schaarschheid in de jaren 1810 en 1817 gedwongen wordt,
om uit het vaderland to trekken en zich naar Amerika te
begeven. De varier bezwijkt op de reize, en de moodier
komt met hare beide kinderen in het vreemde land aan.
Hun nood, hunne godsvrucht en hunne redding. benevens
de lotgevallen der beide knapen, worden op eene onderhoudende en kerzame wijze beschreven. Een lief plaatje
versiert het boekje, dat wij een ruim debiet toewenschen.

Antwoord van den Recensent op de zoogenaamde Antikritiek
van Doctor I. DE KONING te Zalthommel, in den
Recensent ook der Recensenten,
VII.

D

e hinders van ons hoofd , de WOMEN , die wy sehrijven,
Betooveren ons hert, als die van onse lyven :
't Schynt dat by ons aen 't ooge raeckt,
Die s' op het allerminste laeckt.
C. HUYGENS.

BOEKBESCHOUWING.
de Cantico IVIo s I s , quod legitur Krodi Cap.
XV. SCEipSit BARTH. JAC. LINTELO DE GEER, Phil.
Theor. Mag. Lilt. Doct. Traj. ad Rhen. apud Kemink
et El. 1841. Form. oct. maj. 112 pag. f 1 -40.

L' ommentatio

D eze Verhandeling , die door den Schrijver aan zijnen
Leermeester in de Oostersche Talon, Prof. SW liGIITIISEN
GROENEWOUD, opgedragen is, heeft eea onderwcrp, (het
Lied van MOZES bij den uittogt uit Eg2ipte,) dat voor eon
jong mensch , die wel gestudeerd heeft, niet te gernakkelijk en niet te moeijclijk , en alzoo zcer geschikt is, om
hem eene proeve van zijne bekwaamheid te doen geven.
Zij is -clan ook met veel vlijt en naauwkeurigheid bewerkt;
zij draagt vele bewijzen van goede grammatisch-historische
interpretatie, en van vatbaarheid voor het dichterlijk schoone. Hier en daar is er wel cone zekere overvloedige mildhcid (kwistigheid-, had Ref. haast gezegd) in het aanhalen
van Bijbelplaatsen en ander° Schrijvers , en eon wat groote
omhaal in het ophelderen van vrij bekende en gcwone dingcn; maar zulke weelderigheid laat zich , bij opmerkzaamheid en rijper oordecl, wel besnoeijen. — De Latiniteit
is over 't gelled wel; (roborem voor robur,, p. 94, zal bij
vergissing nit de pen gevallen zijn) bier en daar in de overzetting zou ze wat minder llebraizerend en wat ineer dicktcrlijk kunncn zijn. — Veel nieuws zal men or niet uit
leeren; maar hoe kan dit ook bij een . niet zeer moeijclijk
en veel opgeheldcrd stuk? — De wcinige volgende aanmerkingen , die Rec. slechts kort voorstcllcn zal, molten
toonen , dat hij deze Verhandeling met opmerkzaamheid
gelezen heeft, en hare waarde wect to schatlen.
De twee cerste dichtregcls van den Lofzang houdt DE
GEER to regt voor deszelfs prooemiwn of inleiding: maar
waarom verandort hij, zonder cenige auctoriteit, allecn op
Ss
BOENBESCu. 1841. NO. 15.

626

B.

J.

L. DE GEER

vergelijking van vs. 21 , T
;Titt4 in TM? Al heeft mis• T

schien m inJAM bij de intonatie het laatste gebruikt, hicruit nog niet, dat 1110ZES het eerste bij het opstellen
niet gebezigd heeft, daar het tech in zijnen geest is, vergeleken 5 B. v.mos. XXXII: 1, 3.
Vs. 2'. schijnt ook de lezing Triv voor de gewone

rylv , die DE GEER volgt , om het vorige

te verkie• T

zen to zijn: de laatste ' kan, met het volgendo

r

aaneen-

geschreven, zoo ligt vergeten zijn.
Vs. 3 en 4 voegt hij zamen als eon vers van drie leden;
maar liever is vs. 3 er ook een van twee, en dan, door
de betcekenis van den Gods-naam, (de Onveranderlijke)
zeer krachtig:
J

EllOVA

JEROVA

is een krijgsheld;
is zips naam.

Zoo is er ook geen de minste reden, om vs. 5 als eenledig
to beschouwen: bier althans zijn de beide deelen lang en
parallel genoeg, om elk op zichzelf to staan. — De twee
laatste woorden van dit vers , pt.2 In=, gist hij , dat moeten weggelaten worden; maar dan schijnt de rhythmus in
het oorspronkelijke niet vol to zijn.
Niet onaardig is de gissing, die hij, p. 23-26, (breed
genoeg) waarschijnlijk zoekt to maken, dat r„i +t,te- en tr10
.
met eenige letter-verwisseling , hetzelfde woord zijn, en
cone Koninklijke liffwacht beteekenen.
Vs. 9 wil hij het laatste lid van het dooden der krijgsgevangenen verstaan hebben ; doch hiertoe is in den zamenhang geen de minste reden: in vergelijking met het
vorige dient het alleen, om de geheele voltooijing der vernieling , de gansche uitroeijing, dichterlijk aan to duiden.
Vs. 12 wil hij als het slot der vorige strophe aangemerkt
hebben: veeleer is , meent Rec. , vs. 11 dit slot , en wel
na al het voorgaande con zeer gepast tusschengeworpen
uitroep van heilige bewondering der Goddelijke grootheid.
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— Vs. 12 en 13 staan, zoo naar stof als worm, lijnrcgt
tegen elkander over : vs. 12 (dat men des noods als tweeledig nemen kan, of anders met vs. 13 zamen als drieledig)
betreft do door God vernielde vijanden , vs. 13 het van
hen door God verloste Israel: hicrtoe leidt ook nog de
woordspeling in rruL vs. 12 , en x1'111, vs. 13.
7 •r

T • T

Niet te versmaden is de vergelijking, die hij , p. 74 — 76,
maakt tusschen dit Lied van mo ZES en dat van DEBORA,
MGT. V, en waaruit hij tegen EWALD met hooge waarsehijnlijkheid beweert, dat het eerste geene eeuw na m oz Es kan gemaakt zijn, daar de denkbeelden van Gods heiligheid en majesteit, die daarin zoo duidelijk en zuiver
uitkomen, in het laatste volstrekt niet gevonden worden,
maar dit veeleer den woesten en van het godsdienstige moor
verwijderden krijgsgeest van die tijdcn ademt: waartegen
men evenwel, (ofschoon Rec. het in de hoofdzaak met DE
GEER tens is ,) zou kunnen aanvoeren , dat de omstandigheden zecr verschilden , en die van het eerste meer natuurlijk leidden , om het Goddelijkc , die van het laatste,
om het menschelijke op den voorgrond te stellen.
Wanneer DE GEER vs. 14 het naast bij vs. 13 voegt en
daarmede zamenneemt , zou Rec. zeggen, dat de natuurlijke zamenhang moor vordert hetzelve tot het volgende te
brengen , waarmede het eon geheel uitmaakt. Bij vs.
13 en 16 had ook nog kunnen opgemerkt worden het
nicer dichterlijke gebruik van het pronomen demonstrativum 11 voor het pronornen relativurn
P. 94 et seqq. , neemt DE GEER het futurum, vs. 16,
voor het praesens, of, zoo als hij het noemt , (waarom,
weet Rec. niet ,) het imperfeetum; maar Rec. zou het liever,, in tegcnstelling met het vorige praesens of eersten
aoristus , (vs. 14, 15) met vAN DER PALM optative memen , en dit zelfs in vs. 17 en 18 laten doorloopen.
Daarentegen houdt DE GEER, en Rec. met hem , vs. 18
voor het waardige slotvers des geheelen Lieds, dat tot de
inleiding terugkeert, waartegen vs. 19, (dat VAN DER PALM
Ss2
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cr ook toe brengt ,) to prozaisch afsteekt, en bij al het yerige mat afvalt. — Tantum!

Tivaalftal Leerredenen over verschillende onderwerpen ,
waaronder ooh bij plegtige gelegenheden gehouden,
door S. UTBERG, B. C. Pastoor. Te Amsterdam, bij
H. W. van Nifterick. 1841. In gr. 8vo. YI en 314
bl. f 2 - 50.

G

edrukte Leerredenen van cen' R. C. Pastoor ! dit is waarlijk eon , aan den Homiletischen hemel in Nederland, zoo
zeldzaam verschijnsel , dat het, wannecr het voorkomt, altijd
verwondering baart. Wilden wij van de hoogte der vaderlandsche Protestantsche Predikkundc dit werk beoordeelcn, wij
zouden het met eerie enkele pennestreek afkeuren, en tot
staving van dit vonnis nicts noodig hebben, dan den lezer,,
die genoc& der zakc kundig was, naar het bock zelvc te
verwijzen. Wij zouden proefies van historische Critick ,
Excgcse, Dogmatiek en wat niet al kunnen aanvoeren , die
onze berocrnde vaderlandsehe Ilistorici, Exegeten of Dogmatici de bairen te berge zouden doen rijzen. Maar waartoe zou het dicnen? Die niet geheel vrecmdeling is op
het gebied der godgeleerde wetenschap , zal or, bij de inzage. van dit bock, geen oogenblik naar behoeven to zoeken , en anderen zou het slechts.bedroeven of ergeren. Het
ware ook onbillijk , een' preekbundel nit een Kerkgcnootschap , dat , volgens de cigene bekentenis van deszclfs verlichtste bclijders , in de predikkunde zoo verre ten achtere
is en blijft, geheel naar de eischen eencr hoogere en ontwikkelde kunst te bcoordeclen.
Wij merken dus liever met genoegen het betrekke/ijke
goede op, dat ons hier voor oogen kwam. Was Rec. cen
regtzinnig Catholijk , hij zou hiertoe brengcn , dat de grondleerstukken der Roomsehe Kerk , b. v. Transsubstantiatie,
vereering van Heiligen, Martelarcn en M ARIA, het gczag
van den Paus en meer andere bier to zijner plaatse worden
geleerd en gehandhaafd. Dit een en ander met stilzwijgen
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voorbijgaande, merken wij liever de goede zedelijke strekking dozer Lecrredenen op , in welke de pligten van ieder'
Christen , niet minder dan die van den Roomschen leek ,
hcrinnerd worden. Wij mogen cr verder bijvoegen , dat,
boeveel taal en stijl ook te wenschen overlaten, hier aan
de waardigheid van den kansel nergens wordt to kort gedaan , en die platte straattaal geheel vermeden is, welke
van zoo menigen Boomschen predikstocl wordt gehoord ,
en iederen beschaafdcn mensch tot droefheid en crgernis
vcrstrckt. Wij mogen eindelijk met blijdschap verrnelden ,
dat , ofschoon ook de vorm dezer stukken veel te wenschen
overlaat , hier loch gewoonlijk eene geregelde voordragt en
ontwikkcling van denkbeelden wordt gevonden, van verrc
maderende tot ons thema-preken.
Zes dezer Leerredenen hebben bepaalde betrekking op
vier- of heilige dagen der R. C. Kerk: wij gaan dezclve
met stilzwijgen voorbij , zonder lets van alles to willen opnoemen , wat hier ons Christelijk gevoel bcleedigde. De
overige eehter behandelen meer algemeene onderwerpcn.
Zoo wordt, naar aanleiding van Luc. II: 41-52, de Godsdienst voorgesteld als de beste girls ter opvocding van kinderen , waarbij (zonderling genoeg) het tekstverhaal zelf
bijna geheel ongebruikt blijft liggen. Voorts wordt in andere Lecrredenen over Job , Jo HA x N E s den Dooper , de
Godheid van CITRISTUS (*) en over CHRISTUS het licht
der wereld gesproken. Aan doze laatstc Leerrede zouden
wij, om vele redenen, de voorkeur in dozen bundel toekennen.
Wit de Heer s. V TBERG eon' goeden raad aannemen ,
dan zij het doze, om de langdradige opschriften (hover
inhoudsopgaven) boven iedere preek to vermijden; — verder , zich vooral to wachten voor zulke langgerekte volzinnen, als wij op menige bladzijde van dit bock aantreffen. 's Mans stijl is wel van platte onbeschaafdhcid yrij,
(*) En dat naar aanleiding van J on. 32-36!! lloogst
bevreemdend (om niet meer te zeggen) is zeker de Aanteekening , bladz. 65 en 66.
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maar mist ook alle vorming en ronding. (Men leze slechts
hladz. 35.) Kan het ook anders, daar den Catholijken
Geestclijken zoo menig hulpmiddel ontzegd is, dat hem
hierin zou kunnen van dienst zijn? Kon , wilde of mogt
de Eerw. UTBERG de mcesterstukken onzer vaderlandsche
kanselredenaars bestuderen, hij zou spoedig inzien , welke
gebreken zijn work aankleven.
Doch genoeg. Aan den geloovigen Catholiek prijzen wij
deze Leerredenen gaarne aan , als in vele opzigten eene
gunstige uitzondering makende boven het zielevoedsel, dat
hem gewoonlijk wordt aangeboden. En de ernstigdenkende Protestant, die dezen bundel mogt in handen nomen, vinde zich , door deszelfs lezing versterkt in het
gevoel van het veel hoogere Christelijke voorregt , hem ook
van deze zijde geschonken, en in het voornemen, om te
wandelen in het licht, dat onder ons zoo hoog op den kandelaar staat !
Papier en druk zijn slecht.

Evangeliebladen, of Tafereelen en Bespiegelingen uit het
gebied der Openbaring , door T. n. SONSTRAL. Iste
Deel. Te Amsterdam, bij G. J. A. Beijerinck. 1840.
In gr. 8vo. 255 bl. f 2 –40.

De Welecrw. Heer

SONSTRAL, Predikant hij de Herstelde Luthersche Gemeente aan den Helder, heeft dit
bock Evangeliebladen genocmd, »omdat ik hoop ," zegt
hij , » dat hier nicts zal worden aangetroffen , dat met den
» geest van het Evangelic strijdig is"; maar zoo zou ieder
Schrijvcr , die dit hoopt , elk Christelijk–godsdienstig work,
dat hij uitgeeft, met dozen naam kunnen bestempelen; en
dit geeft, dus hier niets kenmerkends op. Misschien dan
vinden wij dit in den alternatives titel Tafereelen enz.,
doch hierovcr zegt SONSTRAL niets: wij zullen derhalve
den inhoud met hem maar omschrijven door » eene verza» meling van losse stukken van gemengden inhoud, afwis» selend in vorm en inkleeding ," » en ," willen wij er bij-
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voegen , » betrekking hebbende tot de zaak van het God)) delijk Christendom"; en wij zullen kortelijk opgeven , wat
hier gevonden wordt.
Het eerste en grootste stuk , dat een derde van het geheel bedraagt, (bl. 1-86) heet de Karavaan to Bethlehem,
of het hell der waarheid gevonden. Het moot een Oostersch reisgezelschap verbeelden , dat (van waar ?) naar
het .AToorden , Rome, Athene, Egypte reist , vriendelijke
mededeeling over Indio en China ontvangt , voorts naar
Perzie, en verder zich over Jeruzalem naar Bethlehem begeeft, en daar waarheid en rust des gemoeds vindt door de
geboorte van J Ez us. Dit een en ander , ofschoon niet in
alles waarsc'nijnlijk, is over 't gcheel nog al goed volge}louden , geeft geen kwaad overzigt van den staat van Godsdienst en Wijsbegeerte op de eerstgenoemde plaatsen , en
toont het onbevredigende daarvan, zoo er nict meer gevolgd ware.
Ook het volgende (bl. 87-124) heeft zijne nuttigheid,
daar het, in vier brieven aan eenen pas gehuwden vriend ,
den Bijbel als den besten huisvriend aanprijst , 1. omdat
hij »ons aangenaam en nuttig bezig houdt;" 2. omdat hij
»den smaak voor schoone kunsten en wetenschappen be» vredigt en veredelt;" (Rec. zou liever zeggen » voor het
»schoone," want de Bijbel levert ons immers geene bi j dragen tot de schoone kunsten, b. v. Schilder- of Beeldhouwkunst , of tot de wetenschappen , zoo als Wis- , Natuuren Sterrekunde) 3. omdat hij » ons oog opent voor het ware,
» een trouwe raadsman ten goede is, en ons in het verkecr
»met menschen met zijne goede diensten bijstaat;" (hiervan hadden beter twee artikels kunnen gemaakt worden)
4. omdat hij » den mensch trouwhartig opbeurt , wanneer
»hij in zijn levenslot door mismoedigheid gekweld wordt."
Lets over de betrekking tusschen kernel- en aardbewoners hoot het derde stuk , bl. 125-137, en wordt opgegeven als » fragment eener Leerrede over Luc. XV: 7." Nu
ja , het is een fragment, waaraan veel aan to vullen , maar
ook waarop (naar Rees. inzien) veel of to dingen zou zijn,
loch tot welk een en ander het bier de plaats niet is: het
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blijft eon fragment, gelijk al onze kennis van dit onderwerp , zoo fang wij op aarde zijn , wel fragmentarisch
blijven zal, hoewel bet eene toch analogischcr aan de bekende waarheid kan zijn dan het andere, en het fragmenteren over het heel of half onbekende ook al zeer verschilt, naarmate der denkbeelden , die men over het reeds
bekende heeft.
Het vierde stuk (bl. 138-156) is eene niet ongepaste
herinnering van bekende, maar belangrijke zaken, namelijk eene voorstelling van den ecrsten Christen-Pinksterdag , als »onvcrwacht en wel verwacht," als »schrikwek»kend en verblijdend ," als »heilloos en zegenvol in de
»gevolgen." Er is wel niet in alles even diep ingedrongen; maar bet geeft toch eon zeker beknopt overzigt.
Onder de vijfde rubriek, PAULUS bekeering, (bl. 157
—235) vinden wij vier stukken: 1. »SAUL vervolger, of
»de mensch , zonder het Licht van Gods geest bestraald ,"
(dit moot zeker zijn , zoo als bl. 163 staat, » zonder door
»het licht van God" (of Gods geest) »bestraald. te 'zijn)
»blootgesteld aan dwaling en verkeerdheid." 2. »SAULus
»bekeerd, of het Goddclijke door God to bewerken." 3.
» S A oLus in PAULUS veranderd," eene nude, maar flaauwe en gezochte spcling , waarin niets te zoeken is , want
de verandering van Joodsche namen in Grieksche of Romcinsche was Coen reeds zeer lang in de mode , zoo als nit
menige voorbeelden bekend is;) »of de omgekeerde vervol» ger gevormd, gewijd, en optredende als Apostel van
»CHRISTUS. " Doze drie stukken hebben , even als dat
van de voorgaande vierde rubriek, veel van vervormde leerredenen, voorstelling van de geschiedenis, en zedelijke
leeringcn en vermaningen daaruit getrokken, welke tweeslaehtige form Rec. meermalen op goeden grond , zoo hij
mcent, verklaard heeft to moeten afkeuren. Nuttige dingen worden ook hier door den Christcnleeraar
aangevocrd: alleen komt het Rec. vooreerst voor,, dat bet
in de voorstelling van PAU LUS bekeering, d. verbetering
van denk- en handelwijze ten aanzien van den persoon en
de leer van .7 EZUS, niet genoeg uitkomt ; dat hij te voren
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goon slecht of ligtzinnig mensch geweest is , maar integendccl eon ernstig en naar de Wet van mo ZES ijverig deugdzaam Israeliet, doch Wiens groote dwaling en verkeerdheid hierin bestond, dat hij de leer van JEZUS, uit vooroordecl en zonder onderzoek , niet alleen voor zichzelven
verwierp , maar ook hoogst onverdraagzaam was omtrent
degcnen , die ze aannamen. Ten andere meent Rec., dat
de Schrijver de bij doze geschiedenis dikwijls begane foot
nict geheel vermeden heeft, van dezelve in het practische
le onbepaald op de verbetering des menschen van het kwade in het algemeen toe to passen, waarin PAULUS zelf ons
nergens voorgegaan is: omstandigheden, aard en oogmcrk
van PAULUS overgang tot het Christendom zijn ook daarvan
zoo geheel verschillend, dat het onbegrijpelijk is, hoc men
het eon met het ander been kunnen vergelijken , zoo men
niet (gelijk het zoo dikwijls gegaan is) aan den klank van
het woord bekeering gehecht , en het particuliere geuniversaliseerd had. — Ten slotte yam deze rubrick geeft de
Schrijver nag 4. eon goed iets over den invloed van PAULUS bekeering op Rijn karakter als Apostel; namelijk ,
»zij stcmde zijne ziel tot oolmoed; weerde zelfverhef»ling ; — bevorderde verdraag7aamheid; — en bepaalde
»de voorstelling van de leer, welke hij predikte."
Het laatste stuk, dat in doze vcrzamcling voorkomt,
(bl. 236-255) is getiteld: JEZUS CHRISTUS altijd dezelfde, en schijnt ook cone preck of eon stuk daarvan to
zijn, volgens de bekende woorden uit HEBB. XIII: 8,
»JEZUS cunt ST us is gisteren en heclen dezelfde tot in
die er boven staan , en van den persoon
»eeulviolteid,"
.5
des Zaligmakers vcrslaan worden , maar volgens den ganschen context van deszelfs leer to vcrstaan zijn. Naar de
ccrste opvalting wordt hier dan gczegd , dat »Hij altijd
» dezelfde wijze en goede Herder der schapen is ; — altijd
»dezelfde getrouwe Helper in nood en dood ; altijd de» zelfde barruhartige Hoogepriester , die de zonde zijns yolks
»verzoent." Waarom dit laatste bier zoo geheel Joodsch
uitgedrukt? en wat beteekent het dan nog? Daarcnbovon , ware alles hicr , gelijk de zin Bier plaats allozins
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schijnt to vorderen , regtstreeks van de Christelijke leer genomen , dan zou des to beter vermeden zijn de met de
oorspronkelijke Evangeliebladen nict overcenkomstige manier van voorstelling , alsof men alles van God, het eenige
hoogste Voorwcrp onzer vereering en aanbidding , op JEzus CHRISTUS wilde overbrengen , en dus de geheele
Christelijke Theolatrie eindelijk in enkele Christolatrie
veranderen. — Voor het overige doen wij gaarne hulde
aan des Schrijvers Christelijke bedoeling met de uitgavc
van doze stukken , en eerbiedigen zijne »aangename be» wustheid," die hij in de Voorrede betuigt, » van dezen
»arbeid ondernomen to hebben tot bevordering van de eer
»des nooit volprezen Naams van den hemelschen Vader."

De stipte en letterlijke vervulling der Bjbelsche Proletien opgehelderd door de geschiedenis der Volken en
de Ontdekkingen van nieuwere Reizigers. .Door ALEX.
KEITH. Verkort. Te Amsterdam, bij J. F. Sehleijer.
1841. In Al. 8vo. 263 bl. f 1– 90.
N°. VIII der Vaderl. Letteroef. voor 1837, bl. 327
--330, is het groote work van den Predikant te St. Cyrus
in Kincardineshire aangekondigd , met eene korte opgavc
van deszelfs goede hoedanigheden en gebreken. Dc Verkorter van hetzelve, op wicns arbeid wij bet godsdienstig
publiek bij dezen opmerkzaam maken, heeft de cerste
trachten to behouden en de laatste zoeken to verhelpen ,
zoodat het hock in bruikbaarheid aanmerkelijk heeft gewonnen. Vooreerst Loch is het minder omslagtig; en ten
andere is er thans meer orde en aaneenschakeling, vermits
de Verkorter,, na de iniciding, in de cerste afdecling, in
Brie hoofdstukken, de Geschiedenis der Wereld voorafzendt, en alzoo de orde van het groote work als 't ware
omkeert. Dc tsveede en derde afdeelingen, ieder desgelijks dric hoofdstukken hebbende, voeren ten opschrift:
Gods Yolk , en: de Landen der Ileidenen. Ecn bladwijzer van Bijbelplaatsen maakt het geheel nog bruikbaarder.
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Ofschoon evenwcl de Verkorter er hier en daar zelfs nog
van het zijne bijgevoegd heeft, ja reeds het cerste hoofdstuk , volgens zijne verklaring, grootendeels als zijn eigen
work is to beschouvven, het is er nogtans ver van af, dat
alle aanleidingen tot vrocgere bedenkingen zouden zijn opgeheven. Inzonderheid is het bezwaar blijven bestaan ,
dat er dikwerf te veel in de woorden der Profetien gezocht
is gewordcn. Wij willen de voorbeelden , om ligt te bevroeden redenen , ontleenen uit het eerste hoofdstuk: algemeene blikken in de Wereldgeschiedenis , bl. 11 tot 22,
waar b1. 16 rr OA cies profetische zegen en vloek , Gen. IX:
25-27, behandeld wordt. »De eilanden der volken, (zoo
»lezen wij daar) of de landstreken aan gene zijde der Mid» dellandsche zee , werwaarts zij zich ter zee moesten be» geven , die van Europa , werden verdeeld door de zonen
»van JAPIIET. De afstammelingen van CRAM bewoondcn
» Afrika en de zuidwestelijke gedeelten van Azie. De
»woningen van SEM waren naar het ocsten of Azie." Wij
zijn vcrre van dit zoo gaaf toe to stemmen , daar wij Sogdiana, thans Groot-Bucharie, voor den oorspronkelijken
zetel der Japhetische stammen houden, van waar zij zich
naar het N., Z. en W. uitbreidden. Ook de Schrijver zelf
schijnt, blijkens bladz. 19, in die voorstelling to deelen ,
dewijl hij aldaar zegt, dat » er geene enkele plaats in Eu»ropa bestaat , die het wingewest of eigendom is van een
dier volken , welke de Heilige Schrift voorstelt als van
»SEM afstammende." Hij houdt dus de Turken met ons
voor afstammelingen van JAPHE T. Maar wat doet het af,
dat cr thans goon eigenlijk Semitisch Rijk in Europa bestaat , wanneer het er vroeger eeuwen lang bestond? En
waren dan de Arabieren en .Mooren niet afstammelingen
van SEM? — Wij zouden hieruit en uit de geschiedkundige daadzaak , dat millioenen afstammelingen van SEM en
JAPIIET slaven geweest zijn en nog zijn, met even veel
gronds kunnen opmakcn, dat voorspelling niet
vervuld is geworden , als de Schrijver en Verkorter tot
hare letterlijke vervulling besluiten , vermits de slavernij
nog in Afrika heerscht en de acme Afrikanen ook elders
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als slaven gebruikt worden, en omdat de Engelschen en
Nederlanders volkplantingen in Azie hebben en alzoo in
de tenten van SEM wonen! Op die wijze kan men ook
den tegenwoordigen krijg tussehen Engeland en China als
door NOACII voorspeld beschouwen. Wij houden het er
cchter voor , dat het woord des grooten Patriarchs wel in
vroegere eenwen zijne vervulling heeft ontvangen, doch
nict mecr op dezen tijd betrekkelijk kan worden gemaakt.
Gelijksoortige overdrijving wordt op moor plaatsen aangetroffen. Rcf.s bestek laat niet toe , ze alle aan to stippen.
Hij springt this van het begin terstond over tot op het einde
van het bock , waar over de zeven gemeenten van KleinAzie gehandeld wordt. Dewijl van Pergamos nict gezegd
was, gclijk van Efeze, dat hun kandelaar uit zijne plaatse
zou geveerd worden, en er thans weer 15000 inwoners
zijn , waarvan 1500 Grieken en 200 Armeniers, die ieder
eene kerk hebben , zoo besluit de Schrijver tot vervulling
van 'slieeren belofte aan die Gemeente. WHELER vond
er evenwel in bet laatst der 17de ceuw slechts 15 Christenhuisgezinnen. Bun aantal is sedert dus merkelijk toegcnomcn. Te Thyatire heeft hetzelfde plaats gehad. WHEW vond er 5000 inwoners, waaronder slechts 10 Christenen. Titans wil men, dat die stad eene bevolking heeft
van 24000 inwoners , waarvan 12000 Grielten en 3000
Armeniers. Zou nu zoo lets na verloop van tijd niet ook
kunnen gebeuren to Efeze, Sardis en La6dicea ? Immers
lag ook het thans zoo aanzienlijke Smirna, behalve den
Akropolis , in het begin der 13de eeuw in puinhoopen.
En wanneer het gebeurde, zou clan de bedreiging des Vertossers minder hare vervulling hebben erlangd? Men he•chte
toch bij zoo gewigtige zaken nict to veel op de letter noch
op het tegenwoordige , opdat men het zwakke geloof niet
aan het wankclen brenge , terwijl men den wil heeft om
het te versterken. De omstandigheid , dat HARTLEY in
1826 to Philadelphia of Allahs hehr eenen Bisschop vond ,
die den Bijbel voor den cenigen grondslag van alle godsdienstig geloof houdt, worth hier in verband gebragt met
de woorden des Verlossers:
hebt njn woord bewaard
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en hebt rn4'nen naam niet verlooehend. ' CHANDLER vond
er evenwel cenen proto-papas, die zeer onkundig was en
zoo weinig Grieksch verstond, dat men door cenen tolk
Turksch met hem spreken moest , terwijl het met de overige Christenen eveneens gesteld was. Was daarom, hetgeen thans waarheid zal zijn zulks to dien tijde minder ?
Wij hebben dit cen en ander opgeteekend, nict oniclat
wij het gocde in dit werk miskennen, maar omdat wij van
mecning zijn, dat hct met het oordeel des onderscheids
gelczen moet worden , zal het wezenlijk dienen tot versterking des gcloofs aan de Goddelijke Openbaring, zoo als zij
door de vroegere en latere Sehriften des Bijbels bewaard
en voortgeplant is; hetgeen God geve!

Bejdragen van buitenlandsehe Godgelcerden ter vermeerdering van Christehjke kennis. Isle Sink. Te Amsterdam, bj J. C. Sepp en Zoon. 1840. In gr. Bro..
VIII en 260 N. f 2 - 50.

C

renoemde Boekhandelaren hebben in der tijd berigt gegeven van pun voornemen , om eon Tijdschrift nit to geyen toegewijd aan de beoefening der Godgeleerdheid, en
bevattende de vertalingen van de Neste en lezenswaardigste
Verhandelingen der beroemdste Godgeleerden, in buitenlandsche Tijdschriften geplaatst; en zij hebben later het
boven vermelde eerste Sink der Bzjdragen in het licht gezonden. Uit het berigt. van Inleekening , dat voor ons
ligt, was op te maken , dat men zich, allereerst en bij
voorkeur , bepalen zou tot Duitsche stukken , en het eerste
N°. heeft die verwachting ook nict gelogenstraft. Nict cone
Verhandeling van Engelschen of Franschen oorsprong is in
hetzelve opgenomen. Mogten de volgende stukken van gelijk gehalte zijn , dan zou op den titel het woord buitenlandsche veranderd moeten worden in Duitsche. Wij maken doze aanmerkingen niet om to berispen, maar orndat
wij, bij crnstige zaken, achter een uithangbord gaarne
vinden hetgeen het aankondigt. Dit kan hier cvenwel zeer
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good het gcval zijn, zonder dat de Steller dozer regelen
het weet , want tot op heden , 1°. Sept. 1841 , is hem nog
goon tweede Stuk dezer Bijdragen geworden. — »Maar
» hoe bevalt u het eerste Stuk , zij het dan al ,bij uitsluiting
» Duitsch ?" — Uitmuntend. — » Waarom ?" — Wel ,
eenvoudig daarom, dat men nit de Theol. Stud. u. Krit.
en nit RHEINWARDs Rep. juist gekozen heeft, hetgeen ook
mijne aandacht had getrokken. — » Hiermede komt gij er dit»maal niet af; welk is uw oordeel over de bijzondere Ver»handelingen in het eerste Stuk?" Eenvoudig dit, dat
unmErr's Verhandeling over Ps. XXII vooraan had moeten staan, als de minst belangrijke ; terwijI nu het voortreffelijk opstel van ZARNACK, over het Goddelijk gezag
der Schriften van het N. V., het geheel opent, en door
LANGE ' S hoogstgewigtig stuk , over de echtheid der vier
Evangelien, waarvan onze DA COSTA goed partij heeft weten to trekken , gevolgd wordt. UMBREIT staat alzoo in
minder gunstig Licht, want hij is reeds overschaduwd , ofschoon ook zijn voorganger het eon en ander overdreven
moge hebben. De lezing van hetgene HAGENBACH schreef,
over JOHAN JACOB WETTSTEIN en zijne tegenstanders ,
raad ik u almede ten sterkste aan ; alsmede die van het
stof tot nadenken gevende Stuk van BRETSCHNEIDER,
over de grondslagen , waarop de magt tier R. Paussen berust. THOLUCK ' S arbeid zal u desgelijks eon aangenaam
uur geven. — » Gij oordeelt dus over het geheel , dat het
verdient dat men er op inteekene?" — Ja , en vooral
wanneer de Redactie zal toonen , dat zij zich niet enkel
tot Duitschland wil bepalen, maar ook Engeland en
Frankrtjk onder het buitenland opneemt. Mogen er vele
liefhebbers zijn, opdat de onderneming gelukkigen voortgang hebbe !

Handboek der practische Geneeskunde , door B. DE JONGE,
Med. Doctor en Iloogleeraar to Middelburg. Isten
Deels lste Stuk. Te Middelburg, bij de Gebr. Abrahams. 1840. In gr. 8vo. 190 bl. f 1- 90.
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Leal men een werk op zijne juiste waarde schatten , zoo
moet vooral het doel worden in aanmerking genomen, waartoe de vervaardiger het bestemde. Volgens den Schrijver
(Voorberigt) is dit Handboek vervaardigd om tot leiddraad
to dienen bij het onderwijs in do Therapic aan Zeelands
provinciale geneeskundige School. Tevens acht hij zijn'
arbeid nict overbodig voor de leerlingen van andere Clinische Scholen en voor beginnende Geneesheereh.
De beginselen , waardoor de Schrijver bij het zamenstellen van zijn werk bestuurd werd, stemmen den lezer reeds
gunstig voor zijn' arbeid. Stelselzucht , misbruik van hevig werkende middelen, to weinig vertrouwen op de heilzame werkingen der natuur,, zicdaar de klippen, tegen
welke hij de jonge kunstoefenaren wil waarschuwen.
Indien in de zoo moeijelijke kunst van genezen eene waarschuwende stem behartiging verdient , dan is het zeker de
stem eencr veeljarige ondervinding aan het ziekbed ; eene
ondervinding, welke het resultaat is van naauwlettend en
oordeellzundig waarnenzen. Zoodanige waarnemingen mooten bij den jeugdigen beoefenaar der Geneeskunde te meer
belangstelling wekken, wanneer zij voor eon groot deel in
het land, door hem bewoond , zijn opgegaard. Uit dit
oogpunt beschouwd , zal dit Handboek, als het beantwoordt aan den tegenwoordigen stand der wetenschap, de
voorkeur verdienen boven zoodanig , dat , hoe verdienstelijk
anderzins, van vreernden oorsprong is.
Onderzocken wij nu, of in het geschrift van den Hoogleeraar DE .TONGE de waarborgen to vinden zijn, welke
het aan zijne bestemming kunnen doen bcantwoorden.
Van het standpunt, waarop de Schrijver zich geplaatst
heeft, als meer naar eon practisch doel gerigt , lag het in
den aard der zaak , om bij zijne inleiding niet uit to weiden over de verschillende verdeelingen der ziekten; genoeg
was het, bier op to merken , waarom hij zich tot die bepaalde , welke wordt afgeleid van derzelver Wezenlijke
en onafscheidbare toevallen. Voorzeker heeft de Schrijver
doze verdeeling als de geschiktste leeren kennen , om jongelingen tot de praktijk to vormen; ten minste zouden ook
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wij dezelve als zoodanig aanbevclen, zonder haar daarom ,
op zichzclve beschouwd, als de beste te willen noemen.
Het eerste Hoofdstuk (bl. 3-34) bevat cone algemecne
bcschouwing der koortsen. WO men tot nu toe to vergoofs getracht heeft cone juiste bepaling van koorts to gown, hare naaste oorzaak niet bekend zijnde, zoo worden
de verschijnselen naauwkeurig beschreven welke bij cone
regelrnatig tusschenpoozcnde koorts zich voordoen. Te regt
acht de Schrijver het overbodig , eenige verklaring Bier
verschijnselen te geven, als uit do pathologic genoegzaam
bekend; maar duidt die aan, waartrit men tot het aanwezen van koorts mag besluiten , als daar zijn: eon vermeerderde of verminderde warmtegraad des ligchaams , eene
tegennatuurlijk verhoogde werking van het hart en vaatgestel en bijgevolg eon versnelde pols, afscheidingen, zoowel in hoeveelheid als in hoedanigheid, afwijkende van die
in den gezonden staat, en stoornis van eene of meerdere
verrigtingen. — Wie de koortszieken in de verschillende
tijdperken eener tusschenpoozende koorts heeft waargenomen , zal moeten toestemmen, dat genoemde verschijnselen
in het algemeen con' veiligen maatstaf aan de hand geven ,
om het al of niet aanwezig zijn van koorts aan te nemen.
Op eene doeltreffende wijze worden verder de verschillende uitgangen der koorts beschreven , en bij de ontvouwing der kritische dagen , gelijk bij de verschillende aanwijzingen in de behandeling dozer ziekten, nuttige wenken
aan den jeugdigen beoefenaar gegeven.
In het tweedc Hoofdstuk worden de tusschenpoozende
koortsen beschouwd (bl. 34-56).
Bij de bcschouwing derzelve maakt de Schrijver van
plaatsclijke koortsen en van vermomde of gevaarlijke melding, en scheidt alzoo twee ziektevormen van elkaar, welke , naar het ons toeschijnt, tot eene en dezelfde soort
behooren. Wel geven wij toe, wat hij van de vermomde
of gevaarlijke koortsen zegt , dat doze mode tot de plaatselijke moeten gcteld worden , raaar ook dit is omgekeerd
het geval; zoo zal cone op bepaaldc tijden wederkeerende
en op zichzelve staande tandpijn, welke zonder gevaar vcr-
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loopt, evenzeer in onze schatting eene vermomde koorts
wezen, als die, welke zich onder het masker eener gevaar
dreigende slaapzucht voordoet.
Verder maakt de Schrijvcr indachtig aan het verschil ,
dat tusschen de gevaarlijke vermomde en andere, ook niet
zonder gevaar vcrloopende koortsen bestaat, zoo als de
febres comitatae : .» want (dus schrijft hij) welke ook de
»toevallen , die cone zoodanige koorts vergezellen, wezen
»mogen , zij is geene vermomde koorts, wanneer derzelver
»verschijnselen kunnen worden afgeleid van of in verband
staan met des lijders gesteldheid , welke v6Or de koorts
aanwezig was ," enz. (bl. 32 en 40).
Na bij de behandeling der koortsen op de verschillende
geneesmiddelen de aandaeht to hebben gevestigd , bepaalt
zich de Schrijver met aan deze ziekten eon besmettend vermogen te ontzeggen, en acht het overbodig , over de na.
tuur der tusschenpoozende koortsen uit te weiden. Voor
welke uitvoerige besehouwing beide onderwerpen vatbaar
zijn, is overvloedig bekend. Wanneer men echter met een
zuiver practisch doel werkzaam is, en zoo veel mogelijk
aan het veld der bespiegelingen vreemd wil blijven, dan
verwondcrt het ons geenszins, dat de Schrijver genoemde
onderwerpen kortelijk heeft aangeduid.
Veel en op eene verschillende wijze is, zoo wel in vroegeren als in lateren tijd , over de oorzaken der tusschenpoozende koortsen geschreven. Het gevoelen van onzen
Schrijver zoekt de voorbeschikkende oorzaak in eene eigenaardige ziekelijke aandoening van het zenuwstelsel. Wanneer wij nagaan , dat de verschijnselen, welke dezen ziektevorm kenmerken , zoowel als de middelen, daartegen
met vrucht gebezigd , aan cone storing van het zenuwstelsel
denken doen , dan zal men met onzen Schrijver instemmen, als hij in dit stelsel de oorzaak der tusschenpoozende
koorts zoekt. De wijze , waarop hier het zenuwstelsel
wordt aangedaan , is evenmin te bepalen, als men rode
weet te geven , waarom deze ziekten in lage en moerassige
landen en onder eon' vochtigen en veranderlijken dampkring heerschen. Geen wonder dus, dat wij hier alleen
Tt
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aan eene eigenaardige aandoening van het zenuwstelsel denken, en, gelijk bij zoo vele verschijnselen, welke het onbegrensde veld der natuur oplevert , ons tot nu toe met
eene oppervlakkige kennis moeten tevreden houden.
Hetgeen eindelijk de Schrijver over de voorzegging bij
daze koortsen schrijft , maar vooral de wijze om dezelve te
genezen en de voorschriften betreffende eon' doelmatigen
leefregel , verdient allezins behartiging.
Op de- beschouwing der tusschenpoozende volgt die der
aanhoudende koortsen. »Doer aanhoudende koortsen ver_
»MAO men die, welke, haar hoogste standpunt bereikt
» hebbende , van daar tot aan den afloop der ziekte, zon» der vermindering of verslimmering harer toevallen , voortduren." (Bl. 57) — Te regt laat de Schrijver hierop
volgen, dat, in een' strengen zin van het woord , zoodanige koortsen niet bestaan, en geeft daarop het onderscheid
aan tusschen deze en de nalatende koortsen , welke alleen
dien naank verdienen » zoo het toe- en afnemcn derzelve
P) ni et uit den aard der ziekte voortvloeit , gelijk zulks het
» geval is bij nalatende koortsen , maar slechts aan toeval» lige omstandigheden moet worden toegeschreven , en bij
» gevolg op onbepaalde tijden wordt waargenomen. Alsdan
»moet eene zoodanige koorts als cone aanhoudende be.
» schouwd worden."
Onder de aanhoudende rangschikt one Schrijver de ontsteking- , zenuw-, rot- en teringkoorts, waarvan de eerste
den inhoud van het derde Hoofdstuk vormt. (Bl. 58-76).
De ontstekingkoortsen worden naar derzelver hevigheid
verdeeld, zoodat die, welke als den hoogsten graad der
ziekte voorkomt, eigenlijk ontstekingkoorts te noemen is. —
Uit een practisch oogpunt beschouwd , is deze verdeeling
zeer doeltreffend , en geenszins wordt hierbij eerie verdeeling gevorderd dozer koortsen met of zonder plaatselijk lijden. Bij de jonge beoefenaars onzcr wetenschap bestaat
er,, vooral in onzen tijd, (en sommige Handboeken geven
hiertoc dikwerf aanleiding) eene te sterke neiging, om in
ontstekingkoortsen zich bij het plaatselijk lijden to bepalen , en in doze ziekten met cone plaatselijke bloedontlasting
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to beginnen , terwijl in de meeste gevallen cone algemeene
bloedlating de plaatselijke moot voorafgaan. Niet dat
de Schrijver het plaatselijk lijden nit het oog wil verloren
hebben. »Zeldzaam (dus schrijft hij) wordt doze ziektc
eenvoudig en oorspronkelijk , meestal ten gevolge eener
»plaatselijke ontsteking of beleediging van belangrijke dee»len , of in verbinding met uitslagziekten , werkdadige op–
» hoopingen van bloed, bloedvloeijingen enz. waargenomen."
Hicrop worden de verschillende oorzaken, uitgangen en
voorspelling bij deze koorts opgegeven, en met de modedeeling eener doeltreffende behandeling dit Hoofdstuk besloten. Onder de uitwendige middelen , welke behalve de
algemeene en plaatselijke blocdontlastingen worden voor.geschreven , vinden wij aanbevolen laauwe pappen en stovingen , hand–, voet– en algemeene baden, verkoelende
ilisteren zuurdegen en mostaardpappen; terwijI spaansche
vliegpleisters, uit hoofde van haar prikkelend vermogen op
het vatenstelsel , hier over het algemeen nadee]ig zijn.
Wanneer wij onzen Schrijver in deze ziekte tegen prikkels
zien waarschuwen , en verkoelende middelen op den voorgrond stellen , dan laat zich het doel, dat hij hier met
zuurdegen en mostaardpappen heeft, ligtelijk begrijpen.
In den loop der ziekte namelijk , wanneer de hevigheid der
koorts geweken is, kan men van een' met vochtige warmte
vereenigden prikkel aan de ondcrste ledematen cenig nut
verwachten tot het verkrijgcn of bevordcren eener heilzame
scheiding. Hiertoe zijn zuurdegen en mostaardpappen nitnemend geschikt , wijl zij , met behoedzaamheid bereid en
aangelcgd, dien doordringenden prikkel niet veroorzaken ,
welke door de working eener spaansche vlieg wordt to weeg
gebragt. Dat de Schrijver in bet gcbruik van bovengenoemdc middelen behoedzaamheid verlangt , zal ieder verstaan , die de door hem aangeprezcne geneeswijze heeft
willen begrijpen.

(Het Vervok en slot ltierna.)
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Geschiedkundige Beschrijving der oudere en nieuwere thans
bestaande Ridderorden, zoo in als buiten Europa; bevattende derzelver oorsprong, haunting, spreuken, ordelinten, enz. Door G. L. BE ROCHEMONT en J. BISCHOFF.
I—Vde Ajlevering. Met Afbeeldingen. Te Amsterdam,
bij J. da Cunha en Co. Per Aflevering f 1 -40.

I

n onze aankondiging van het Prospectus en Proefblad van
dit work (zie No. VI. bl. 259) hebben wij reeds het uitgebreide nut van de kennis der Ridderorden met een enkel
woord opgegeven, en tevens de wijze aangetoond , waarop
een en ander, dat tot die kennis grondig leiden kan, hier
wordt voorgedragen. Hoe welkom ook de korte besehrijving
der Ridderorden in het Geschied- en Letterkundig Mengelwork van onzen SCHELTEHA was, derzelver opgave en besehrijving liet nog Teel te wenschen over, en zeer verdienstelijk is dus de uitgave van een work als het onderhavige,
dat niet alleen in volledigheid en naauwkeurigheid der besehrijving verre boven andere uitmunt, maar te gelijk van
sierlijke afbeeldingen vergezeld gaat, wrier waarde vermeerderd wordt door de voorstelling der Orden in hare bestaande
klenren. De Schrijvers hebben dus hunne zorg aan den dag
gelegd, om zoo wel het een als het ander waarde en een'
goeden uiterlijken vorm bij te zetten.
Ten einde onze Lezers met deze Afleveringen eenigzins
meer bekend te maker, zullen wij eene korte inhoudsopgave
derzelve bier laten volgen; men zal dan over de waarheid
van onze gezegden des to beter kunnen oordeelen.
De Sehrijvers, met het Groothertogdom Baden aanvangende , stellen zich voor, de volgorde der Staten naar de letter
te nemen, even zoo als zulks bij SCHELTEMA t. a. p. voorkomt. De eerste Orde, welke het Badensche Huis verkreeg,
was de Orde der Trouw (Orden. der Treace) ; verder de Militaire Karel Frederiks-Orde van Verdienste, en eindelijk
de Orde van den Zahringschen Leeuw. Vele bijzonderheden, naauwkeurig bier opgegeven, kunnen niet anders dan
den bezitters dier Orden aangenaam zijn, en door meerdere
kennis van oorsprong of insteiling zullen verschillende ordeen eereteekenen, in het oog van minkundigen, in belangrijkheid toenemen. Achter de besehrijving der Ridderorden,
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aan het Badensche Huis verbonden, treffen wij nog eene opgave aan der ingestelde Medailles en onderscheidingsteekenen voor Verdiensten, waarvan de kennis niet alleen bij die
der Ilidderorden behoort, maar van welke medailles en eereteekenen het niet onbelangrijk zoude zijn geweest ook eene
afbeelding te geven. Het achterblijvenhiervan zal to zoeken
zijn in de meerdere kostbaarheid, die daardoor welligt het
werk zoude verkreg-en hebben; de beschrijving echter teekent dezelve zeer correct, zoo het ons voorkomt, af.
Onder de daarop volgende afdeeling, Belgid , treffen wij
de eerste en ecnigste Ridderorde van dat Land aan; met
name de Leopolds- Orde ; en daar de instelling in onzen tijd
(ongelukkiger gedaehtenis!) heeft plaats gehad, hebben de
Schrijvers met de eenvoudige opgave der Statuten, bij de
instelling gemaakt, deze afdeeling doen afloopen. Van de
groote halsketen, door de Grootkruisen bij plegtige gelegenheden gedragen, vindt men hier de afteekening: Onder de
onderscheidingsteekenen wordt het Belgische Ijzeren Kruis
vermeld.
Beijeren, hierop volgende, rijk aan dergelijke instellingen, bezit de Orde van St. Hubertus, die van St. George of
St. Joris ; de Illilitaire Maximiliaan - Jozefs - Orde, de Orde
van de Beijersche Kroon voor burgerlijke verdiensten, die
van den Paltzischen Leeuw,, van St. Michael; de LodewijksOrde , de Orde van St. Elizabeth (vrouwelijke), van St. Anna
te Munchen (vrouwelijke), van Theresia (vrouwelijke). Ofschoon wij van al deze Orden geene afbeeldingen aantreffen,
worden doze echter door hoogstnaauwkeurige beschrijvingen
vervangen. Ten aanzien van de St. Hubertus-Orde moeten
wij de Schrijvers op eenige onnaauwkeurigheid en onvolledigheid opmerkzaam maken, en wel, wat het eerste betreft,
op het jaar van derzelver instelling. Ziehier wat de Schrijvers opgeven: • Toen RAINALD IV, Hertog van Gulik en
Geldern, in den jare 1423 zonder nakomelingschap stierf,
•volade de kleinzoon zijner zuster, ARNOLD VAN EGMOND,
• in Geldern, en zijns vaders broeders kleinzoon, ADOLF II,
•Hertog van Berg , in Gulik, hem op. AnNo Ln, met zijn
aa ndeel niet tevreden, trachtte ook Gulik door de wapenen
• to nemen; hij sloot echter, kort na den begonnen strijd,
e en' tienjarigen wapenstilstand en een verdrag met ADOLF.
• Toen echter ADOLF in 1437 zonder erfgenamen stierf, en
• door zijn' neef GERARD V in Gulik opgevolgd was, kwam
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op nieuw met zijne daarop vermeende aanspraak te
.voorschijn ; nu trachtte hij dezelve door kracht van wape.nen te doen gelden, en rukte met zijn leger, in 1414, het
Guliksche binnen. GERARD, met het gevoel voor eene
• geregte zaak te strijden, trok hem te gemoet, en weldra,
pop St. Hubertsdag, versloeg hij hem geheel hij Rave nsberg
in IVestphalen." Hier sehijnt een anaehronismus plaats to
hebben. Hit den geheelen loop der Geschiedenis blijkt, dat
deze nederlaag niet in 1414, zoo als de Schrijvers opgeven,
is geschied, en derhalve de St. Hubertus-Orde, die tot een
aandenken aan deze merkwaardigp overwinning werd ingesteld, ook niet van dat jaar dagteekent; waaromtrent wij
voor den Lezer hier mededeelen, dat s c R EL TEMA, t. a. p.,
de instelling, en this ook de behaalde zege van GERARD,. in
1444 opgeeft, terwijl een ander Schrijver die nog een jaar
later stelt. De Schrijvers hadden tevens, ten andere, eene
onvolledigheid kunnen aanvullen, hetwelk de belangrijkheid
der mededeelingen betrekkelijk die Orde zoude verhoogd
hebben, wanneer zij, volgens SCIIOONEBEEK, Historic van
alle Ridderlijke Ordes enz., er hadden bijgevoegd, dat onder de inlanders van oud-adellijken geslachte als buitenlandsche Edelen het eerst geteld werden die van rens s o u w, Mr-a ARNOLD
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en dergelijken.
Van Frankenland vinden hij hier de doorluchtige ridderlijke, wereldlijke en kanonieke Orde van St. Jochem, waarachter, onder de eereteekenen, de gouden en zilveren Medailies voor burgerlijke verdiensten, door NAXIMILIAAN
10ZEP ingesteld, vermeld zijn. Het bevreemdde Rec. , dat
men, bij de beschrijving van deze eereteekenen, de opsehriften van sommige in het ffederduitsch aantreft: waarom ze
niet, gelijk hiervan voorbeelden zijn, in het oorspronkelijke
geplaatst? Op eene Beijersche medaille zal wel geen 1Vederduitsch opschrift te lezen staan! De vermelding der opsehriften in het oorspronkelijke behoort tot de naanwkeurigheid.
Verder volgt, onder het rubriek Brunswijk, de Hertoglijke Orde van Hendrik, den Leeutv. Ook hier vinden wij
de Statuten, bij derzelver instelling gemaakt, doch geene
of beelding.
Het eerekruis voor Militaire diensten voor Officieren, Onderotlicieren en Soldaten, als ook de eerekruisen voor den
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vehltogt van 1809, voor die in Spanje en Portugal, en eindelijk de medaille van Waterloo, aan welker instelling voor
Nederland zulke belangrijke herinneringen verbonden zijn,
worden hier met de noodige juistheid beschreven.
Uit bovenstaande opgave blijkt ten slotte, dat de Schrijvers lof voor hunnen arbeid verdienen. Rec. heeft dien met
belangstelling nagegaan, en twijfelt dus ook niet, of de
Schrijvers zullen van onze aanmerkingen voor het vervolg
gebruik maken; terwijI hij hun een bij voortduring naauwkeurig onderzoek aanbeveeIt. Het werk lean alzoo voor de
kennis der algemeene Geschiedenis tevens eene belangrijke
bijdrage worden. Door aanmoediging worde de voortzetting
van betzelve bespoedigd; en daar wij van onze zijde, de belangstelling van Geschied- en Oudheidkundigen, zoo wij meenen , genoegzaam hebben opgewekt, zullen wij nu met onze
beoordeeling waehten, tot dat een grooter aantal Afleveringen het licht ziet ; die wij wenschen dat aan de verwachting
zullen beantwoorden, en nieuwe proeven geven van de zorg,
moeite en naauwkeurige opsporing, door de Schrijvers aan
deze onderneming besteed.

De Orde der Advocaten, derzelver oorsprong , geschiedenis,
aanzien en verve!, mitsgaders eenige denkbeelden omtrent
de middelen tot herstel van den alouden luister. Door Mr.
T. VAN DER VEEN, Advocaat en Commissaris der StadsBank van Leening to Amsterdam. 's Gravenhage en Amsterdam, bij de Gebr. van Cleef. 1841. In gr. 8vo. 95
bl. f 1 - 10.
De invloed van het Christendom op het Regt, zijnde eene
Proeve tot onderzoek en beantwoording der vraag : of en
in hoe verve de • Christelijke Godsdienst derzelver invloed
heeft uitgeoefend op het Regt, en weer bijzonder op de
Burgerlijke Wetgeving. Door en bij dezelfden als boom
1841. In gr. 8vo. 149 bl. f 1 - 80.

V an de beide bier aangekondigde werkjes van den Beer
Mr. T. VAN DER rEEN handelt het eerste over de Orde der
Advocates. De geschiedenis dier Orde is er met veel belezenheid in ontwikke/d, en overtuigend worth er aange-
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toond, dat de laatste verordeningen, op dat punt in ons
land gemaakt, eene miskenning van de waardigheid der Orde
in zich sluiten, zoodat zelfs de Fransche wetgeving, op dit
onderwerp door NAPOLEON ingevoerd, nog te verkiezen was
boven hetgeen tegenwoordig in ons Rijk ten regel strekt.
De middelen, tot herstel van den Mister der Orde voorgedragen, zijn meerendeels doelmatig ; maar gaarne hadden
wij aan het slot (bl. 94 en 95) de aanhaling uit PERACHON
gemist: de daarop volgende nit D ' AGEESSEAU had het waarlijk wel kunnen afdoen. Ook de lofrede op den invloed der
quarre - pruiken (bl. 14) kan ons geenszins behagen. Bij
den meer kinderlijk gestemden geest van ons voorgeslaeht
maakten alle uiterlijke teekenen van rang eenen dieperen
indruk; maar, welke kostumen deze en gene tegenwoordig
dragen mogen, het doet geene uitwerking meer. Men let
niet meer op tabbaard of hoofdtooisel, maar beoordeelt den
persoon naar zijne woorden en daden.
Althans niet mindere letterkennis, dan in het opstel over
de Advocaten, blinkt er nit in des Schrijvers ander opstel:
de invloed van het Christendom op het .Regt. Maar het spijt
ons to moeten verklaren, dat de Auteur vooreerst regts- en
zedepligten niet behoorlijk onderseheiden heeft, en ten tweede, dat hij geheel in de lucht heeft geschermd, en, het
eigenlijke punt van verschil voorbijziende, niets heeft bewezen van hetgeen door hem to bewijzen was.
llij verwart vooreerst regts- en zedepligten. Gehcel de
wetgeving van bet Christendom is zulks alleen in een' zedelijken zin, en van gemoedelijk verbindende kracht voor de
belijders. Dat dit b. v. waar is betrekkelijk de geboden tot
Tiering van het nachtmaal en tot het bedienen van den
doop, lijdt wel geenen twijfel. Maar zelfs de geboden, om
God lief te hebben boven alles en de ,naasten als zichzelven;
om ook vijanden wel to doen ; geenen scheidbrief aan zijne
huisvrouw te zenden, dan ter sake van overspel; slaver
menschlievend to behandelen, enz. kunnen nooit anders dan
als zedelijke voorschriften worden beschouwd. MOZES was
ook burgertijh wetgever, ontdat hij, den Israelitischen Staat
inrigtende, burgerlijle straffen en schadevergoedingen verordende; maar JEZUS en zijne Apostelen kenden geene andere
straffen en belooningen aan de veronachtzaming of de opvolging hunner algemeene bevelen toe, dan die Of in dit
leven uit den card der zaak voortvioeiden, Of die in een vol-
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gend leven zouden worden toegepast. Al de schriftnurplaatsen, door den Schrijver aangehaald, om cit RI STUS en zijne
uitgezondenen tot wetgevers in een' anderen dan heater godsdienstig-zedelijken zin te maken, bewijzen derhalve niets.
Maar, zegt hij, die lessen van Godsdienst en zedelijkheid
moesten toch invloed uitoefenen op de stemming van elk,
die geheel of ten deele de waarheid daarvan gevoelde of erkende, en daardoor ook eindelijk op de wetgeving. Het is
zoo; doch dan is die invloed niet regtstreeksch, maar zijdelingseli. En dit is joist het punt in gesehil. Mr. VAN
DER FEEN wil den beroemden MEIJER tegenspreken, als hij
den regtstreekschen invloed des Christendoms op de regtsinstellingen, door hem behandeld, ontkent, maar den zijdelingsehen invloed wel degelijk aanneemt. Mr. VAN DER
PEEN verwondert zich, dat Prof. B OR GER eveneens beweerd
heeft, dat CUR' STU s met opzet bet grondgebied der burgerlijke wetgeving vermijdde. Zoo ras nu VAN DER FEEN
van den Joodschen Itegtsgeleerde en den Christen-Godgeleerde verschilde, rustte immers op hem de taak, te bewijzen, dat het Christendom niet slechts zijdelings, maar
regtstreeks op de wetgeving gewerkt heeft, en wel op den
voortgang der regterlijke instellingen; en ten tweede, dat
CRRISTUS geenszins het grondgebied der burgerlijke wetgeving heeft vermeden. Maar Mr. VAN . DER FEEN bewijst noch
het eene noch het andere. Den eenigen regtstreekschen invloed van het Christendom zoo men moeten vinden in de
verordeningen van sommige Christenkeizers nopens geestelijken, kloosters, weren van ketters enz., en zoo naderhand
in de wetten op ketterij enz. Doch vooreerst zal de lIeer
VAN DER FEEN met ons ontkennen, dat dit een regtstreeksche invloed van het Christendom is; het is regtstreeksche
invloed van domheid en dweepzucht. Zoo ras men het Christendom regtstreeks op de wetgeving wil laten werken, miskent men deszelfs doel en strekking, ja men worth juist
daardoor onehristelijk. Ten tweede is die invloed ook niet
op den voortgang of liever roornitgang (le progres) van de
regterlijke instellingen wericzaam geweest. Het was itchieruitgang. En wat nu de vraag betreft, of Cn RI sTUs als burgerlijk vvetgever heeft willen optreden: voor het menschdom
over het geheel genomen, en daarover wordt hier alleen gesproken, zeker neon. Ala Iessias heeft Hij welligt alleen
cenige verordeningen in den Israelitischen Staat willen in-
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voeren, die niet in werking zijn gebragt , omdat de Hooge
Raad zijne waardigheid niet erkennen wilde. Men zie M ATTN.
V: 22: Wie ten onregte op zijnen broeder toornig is, die
is strafbaar voor het Gerigt ; en ?vie tot zijnen broeder zegt:
gij slechthoofd! die is strafbaar voor den, Grooten Read.
1%Iaar vooreerst is dit meer eene uitspraak, hoe het naar den
eisch der zedelijkheid behoorde te zijn, dan een eigenlijk
gebod, en ten tweede is dit in geen geval eene wet voor de
Christenen in het algemeen.
De correctie, vooral van de Latijnsche plaatsen, had wel
naattwkeurie;er molten zijn.

Verliaal eener Reis naar Algiers en van een driejarig verblijf op de Noordkust van Afrika, gedurende de jaren
1831-1834, door ALBERT ERATII, Med. Dr. to Rottenburg aan den Neckar. Uit het Hoogduitsch. Te Groningen, bij A. L. Scholtens. 1841. In gr. 8vo. 195 bl.
f 1 -80.
Doctor ERA TH begaf zich, in de lente van het jaar 1831,
uit Daitschland, als landverhuizer, met zijn huisgezin, naar
Frankrijk, met het voornemen om zich aldaar in te schepen
naar Noord- Amerika. Te Havre de Grace veranderde hij
van plan, begaf zich naar Algiers, en beproefde zijn geluk,
nu eens als pachter van een landgoed, dan weder door de
uitoefening van zijne geneeskundige praktijk. Teleurgesteld
in zijne verwachtingen, zijne vrouw en twee van zijne kinderen verloren hebbende, verliet de Schrijver, na een driejarig verblijf, dit gedeelte van Afrika, en kwam in den
zomer van 1834, n rijker aan ondervinding en armer aan
fortuin dan te Toren," in zijn Vaderland terug.
Doctor ER A TN xnoge, gelijk hij zelf beweert, velerlei kundigheden bezitten, maar van zijne levenswijsheid hebben wij
geen hoop; denkbeeld; wij bellagen de vrouw en de kinderen van den man, die hun alle y /even en geluk zoo roekeloos op het spel zet bij zijne avontuurlijle plannen, en wij
prijzen de moeder, die, op haar doodbed, van haren onvoorzigtigen man de belofte weet te verkrijgen, om met
hunne kinderen naar het Duitsche Vaderland weder te keeren, en die hem daardoor terug hondt van het reeds bijna
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gevormde plan, om zijn geluk op Jantaika of in de dienst
van den Onderkoning van Egypte te gaan beproeven.
Somtijds vindt zich de Vertaler genoodzaakt, zijn origineel
in zijne vertaling te verlaten, onder anderen wanneer de
Schrijver, van het sterven ter gelijker tijd met zijne vrouw
sprekende, als een echte Pantheist, zegt: O wen unsere Seelen, in, Eins aufgelost, in, der Weltseele zerf/Ossen." —
Het ware te wenschen, dat in de overzetting meer zorg ware
gedragen voor de zuiverheid der taal. Wij vonden vervalling voor bevalling, verkoeld voor bekoeld, de voedselen voor
het voedsel, smacht your verlangen, en daarenboven hier en
daar nog al stootende Germanismen.
Maar, om tot het werk zelf weder te keeren, daar Doctor
ERATIT zijne misslagen en dwaasheden openhartig bekent,
mogen wij hem waarheidsliefde toekennen daar, waar hij,
hetgeen hij gezien en opgemerkt heeft, verhaalt; en moge
dan ook zijne beschrijving der Fransche bezitting van Algiers, uit hoofde van des Schrijvers toestand en gezigtspunt,
wat te donker gekleurd zijn, zoo hestaat, naar ons inzien,
de waarde van het onderhavige boek vooral daarin, dat het
cone bijdrage is, om den lezer met den toestand en de nitzigten der genoemde Afrikaansche volkplanting bekend te
maken, terwijl het tevens eene onderhoudende lektuur
aanbiedt.
De Globe. Keur van Reisverhalen en Inerkivaardigheden
van vreemde landen en, volken. Onderhoudende en, belangrijke lectuur voor den. besehaafden stand. Iste en Hde
Deel. 's Gravenhage, bij de Erven Thierry en Mensing.
1841. In gr. 8vo. 464 hl. f 3 -60.
De uitgevers van dit Tijdschrift hebben in het onze eenige
aanmelding verlangd. Gaarne voldoen wij aan dien wensch,
want die aankondiging kan, op grond van een gunstig oordeel, tevens eene algemeene aanbeveling bevatten. Het eerste halfjaar van 1841 ligt voor ons. Het behelst twee deelen, ieder van drie N os., maandelijks uitkomende ; dus vier
deelen in het jaar; ieder deel heeft eene goede steendrukplaat. De uitvoering is zeer net, en, wanneer men het ook
al niet als een Tijdschrift beschouwt, is een deeltje Reisverhaien van 232 bladzijden, tot den prijs van f 1 - 80, zeer
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geschikt voor Leesgezelschappen en dergelijke middelen van
debouche voor algemeene lectuur.
De uitvoerigste stukken in het onderhavige gedeelte zijn:
Reize naar China, door A. BARROT; Overzigt der geschiedenis en tegenwoordige gesteldheid van _Memo - Zeeland;
Beize in Palestina en Syrie, door G. ROBINSON. Korter
zijn: Brieven nit llongarije, door J. G. ELSNER; De Repuhliek Texas, door M. F. LECLERC; Goa ; Lapland en de Laplanders, door den Zendeling P. LOESTADIUS; de Squatters,
door AUDUBON; Besehrijving van Kasehmir , door MOWCROFT,

enz. De vertaling is over het geheel zuiver; de Redaetie
kwijt zich, naar bet ons voorkomt, op eene loffelijke wijze
van hare taak. Dat de plaatsing van meer korte reisverhalen, berigten en dergelijke wel eenig nadeel toebrengt aan
den voorraad voor het Mengelwerk van gemengde Tijdschriften, zoo als het onze, kunnen wij niet ontkennen. Alles,
wat bier voorkomt, is vertaald. Is dat het bepaalde doel,
gelijk b. v. bij de Iris? Zoo neen, dan wenschten wij wel
jets, en liefst moor dan iets, oorspronkelijks.
Wij prijzen, als gezegd, deze ouderneming aan, en doen
zulks met opzet voor de intrede van een nieuw jaar. Welligt komen wij er nader op terug.
Het jeugdige levers van Sir WALTER SCOTT, (1771-1792)
door hemzelven beschreven en verrijkt met ophelderingen
van des Schdijvers Schoonzoon, J. G. LOCKHART. flit het
Engelsch vertaald. Te Utrecht, bij L. E. Bosch en Zoon.
1841. In gr. 8vo. 295 U. f 2 - 90.

D e lezers van dit tijdsehrift hebben door verseheidene woeven, vroeger in bet Mengelwerk medegedeeld, reeds eenigzins kennis gemaakt met het book, dat Locira ART over zijnen schoonvader, den heroemden Sir WALTER SCOTT, heeft
geschreven. 1Iet had Rec. vroeger wel eens verwonderd,
dat niet doze of gene zich opgewekt gevoelde, om dat work,
niet in zijn geheel in onze taal over te brengen, maar zoodanig to bearbeiden, dat er een voor ons publiek belangrijk
Ieven van den grooten en voortreffelijken man uit ontstond.
Het gehcele werk toch, gelijk het door zo CKIIA RT is geschreven, is en te uitvoerig en behelst to veel, wat onzen
lezers geen genocgzaam belang kan inboezemen, dan dat de
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overbrenging in zijn gebeel raadzaam zonde zijn. Vertaler
en Uitgevers van het bock, dat Rec. thans moet aankondigen, hebben er ook zoo over gedacht, en zich daaroin bepaald tot een gedeelte, en wel tot bet jengdige leven van
WALTER sc o TT. Rec. kan zich evenwel volstrekt nict vereenigen met hunne wijze van beschouwen, wanneer hij in
het voorberigt leest: .1.1it bet geheele werk al datgene weg
to laten, hetwelk voor den Nederduitschen lezer van minti der belang gerekend kan worden, zon een schoon ontwerp
.geweest zijn, maar mogelijk aan velen, die met regt op
.iets volledigs gesteld zijn, niet doelmatig zijn voorgeko. men." Dat laatste gelooft Ilee. niet. Diegenen, voor wie
zulk eene omwerking gesehiedde, zouden zich gaarne het
gemis van het overtollige hebben getroost; en dezelfde aanmerking, die op het geheele werk is te maken, geldt ook
van ieder deel, ook van datgene, wat bier geleverd wordt.
Er is overal veel wat den Nederduitschen lezer geen belang
kan inboezemen. Wat heeft hij , bijvoorbeeld, aan die lange
en uitvoerige genealogisehe aanmerkingen omtrent de vooronders van WALTER SCOTT, die wij en in bet stuk van dezen
zelven en in de aanteekeningen van zijnen schoonzoon aantreffen? Bij veel belangrijks, wat de eer„ste opleiding van
den grooten Schrijver en Richter betreft, ontvangt men bier
thans ook veel, wat onbeduidend is, of liever, wat buiten
Engeland volstrekt geen belang heeft. Wie daarin nu de
volledigbeid zoekt, dat men hem van het een of ander werk
geen tittel of jota kwijtscheldt, boeveel er ook in moge gevonden worden, dat hem onverschillig is, die ziet zijnen
wensch voor zoo veel het jeugdige leven van WALT En
SCOTT aangaat, volkomen bevredigd. Maar de lezers, die
het bock zouden willen opvatten, om het beck! van den
buitengewonen man levendig en in zijn geheel zich te zien
voorgesteld, die zullen zich deerlijk bedrogen vinden. Daar
waar hij in bet werke]ijke leven treedt, wanr zijne loopbaan
eigenlijk begint, waar hij con belangrijk persoon wordt, daar
hondt dit boek op. Wat het ons nu mededeelt, is enkel
belangrijk in verband met het vervolg, waar men zien zou,
welke vruchten de opvoeding, die hij genoten had, droeg;
hoe zij invloed had op de rigting vats zijnen geest, op zijne
wijze van werken, op zijne geschriften zelve. En van dat
alles hoort men niets! Men blijft aan den ingang van zijn
leven staan, en daar, waar WALTER SCOTT eigenlijk belang-
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rijk zou worden, daar eindigt de Vertaler, en ons pnbliek
naoet zich met het minstgewigtige nit °exit ART ' S werk tevreden stellen, terwijl men hem het eigenlijke interessante
onthoudt, opdat men NB. door verkorting niet iets onvolledigs zoude leveren.
Rec. kan this niet anders, dan zich over de keuze van
den Vertaler en de Uitgevers verwonderen, en bet betrenren, dat zij niet een' gcheel anderen weg zijn ingeslagen.
Hij zal overigens niet ontkennen, dat de geschiedenis van
SCOTT ' S jeugdig leven veel merkwaardigs bezit, als men
daarmede vergelijkt, wat de man later geworden is; en zijne
eigene beschouwingen en bedenkingen omtrent zijne opvoeding en de wijze, waarop hij van de gelegenheid tot het
ontvangen van onderrigt gebruik maakte, zijn zeer opmerkelijk en belangrijk.
}hell, zoo Rec. zich niet vereenigen kan met de keuze,
die nit L o crin A nT'S bock is gedaan, hij heeft zich geergerd
over de wijze, waarop het gekozene is vertaald. Bijna op
iedere bladzijde stuit men op de lompste en bespottelijkste
fouten, en heeft gelegenheid, om zieh te overtuigen, dat
de Vertaler voor zijn taak volstrekt niet berekend was. De
man heeft missehien op school wat Engelsch geleerd, maar
hij verstaat de taal niet half. Dikwijls is zijn geschrijf onverstaanbaar, en zegt hij juist het tegendeel van datgene,
wat in het oorspronkelijke moet gestaan hebben. Gelukkig
de lezer , die slechts iets van de Engelsche taal weet, en
daardoor in staat is, om te begrijpen, wat de oorspronkelijke .Schrijver heeft bedoeld! Wij willen onze lezers door
eenige staaltjes eens laten oordeelen, hoe veel de Vertaler
van Engelsche taal en literatuur weet. Het is waarlijk opmerkelijk , dat iemand, die van beiden niet meer kent, zich
waagt om boeken te vertalen. Op hl. 221 lezen wij: Welke
lofspraak hij met sommige stopwoorden van Tom Pijp bevestigde." In de noot vinden wij de oorspronkelijke woorden,
met de snuggere aanmerking. , dat Tom Pipes waarschijnlijk
een term is, om een zeebonk in het algemeen aan te duiden.
Zeker, het is den man niet kwalijk te nemen, dat hij niet
weet, dat Tom Pipes een der hoofdpersonen is uit SMOLLETT ' S Peregrine Pickle. De naam van SHOLLETT was hem
misschien wel onbekend; hij zon ons anders (M. 139) niet
verteld hebben, dat Roderick Random de held is van eenen
irelbckenden roman van FIELDING!! -- Wij willen het
A
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stroeve en stijve van de vertaling nu maar niet Bens gedenken, hetwelk toont, dat de Vertaler hetliollandsch niet
veel beter magtig is dan het Engelsch, en ons enkel bepalen bij het geven van eenige fraaije staaltjes van onkunde
in de taal. Van minder belang is het, dat hij het vest of
kamizool van eenen officier in eenen borstrok verandert
(hi. 23) en auld langsyne door oudheidkunde vertaalt, (hl.
34). Erger is het, als hij (hi. 44) van eenen man, die handen uit de mouw kan steken, een krijgsman maakt, omdat
het woord arms in het Engelsch zoo wel wapenen als armen beteekent, of de klasse van eene Latijnsche school (hi.
47) eene militaire klasse noemt, omdat er ongelukkig het
woord mess staat, of het scheepsjournaal (logbook) een staalboek noemt. Erger nog, als hij (bl. 113) Melrose eene steile
rots noemt met een dooden romp, omdat hij with lichens
grey niet heeft verstaan, en, in plaats van te begrijpen,
dat lichen eene soort van klimop is, daarvoor het zeldzame
woord lich, een lijk, heeft opgezocht. Gelukkig plaatst de
Vertaler meest altijd het Engelsche woord tussehen twee
haakjes in den tekst, en geeft ons daardoor gelegenheid, te
begrijpen, wat er had moeten staan, zoo zal (bl. 136) dawplucking wel niet haarkloverij beduiden, maar geplukt te
worden als een vogel. Doch risum teneatis amici, als gij
(bl. 142) de snuggere noot leest over het woord scapegrace,
galgebrok, zoo als wij zouden zeggen; het is den Vertaler,
gelijk hij zegt, niet regt duidelijk ; welligt : door genade
vrijgelaten, van to escape en grace! ! ! Een set of colours
vertaalt hij op de volgende bladzijde door een stel kleuren,
zonder te begrijpen dat er van vaandels wordt gesproken;
fanciful, (bl. 149) van eene levendige verbeelding, door
begrijpelijk; van coal-axe, den pook, maakt hij (bl. 152)
eene soort van bijl. The limp would do well enough to represent the hump (bl. 167) heet: de manke zou wel genoeg
den lamme kunnen voorstellen ; aisof hump een lamme en
niet een bogchel ware. En zoo zouden wij kunnen voortgaan.
Maar genoeg, om to doen gevoelen, dat de man beter deed
met nog wat Engelsch to leeren, voordat hij boeken ging
vertalen.
Ticijgen, uit een ouden scam opyeschoten. Door Dr. E. ri A rz ERTSPIA met Aanteekeningen van Dr. J.
tozarsmA.
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Uit het Friesch vertaald door J. J. A. GOEVERNEUn. Te
Deventer, bij .1. de Lange. 1841. In H. 8vo. 113 bl.
f : - 90.

A nn de vrienden van de nude Friesche taal waren de
stukjes, die bier in eene vertaling worden aangeboden,
Lange gunstig bekend. De Ileeren IIALBERTSNA, ijverige beoefenaars van alles, wat tot de Friesche letterkunde behoort, zagen hunne geschriften, daartoe betrekkelijk, of in
het Friesch opgesteld, steeds met belangstelling en toejuiciting ontvangen. Maar de kring is natuurlijk klein, waartoe zich het debiet van dergelijke werken moot bepalen, en
voor een groot gedeelte onzer landgenooten zijn zulke stukken geslotene boeken. Het is dus Been ongelukkig denkbeeld van den Hoer GOEVERREUR, om eenige stukjes uit het
Friesch te vertalen. Hee. gelooft intusschen gaarne, dat dit
geene gemakkelijke tank ml geweest zijn. Het naïve to behouden , dat een der eigenaardige kenmerken van doze stukken is, beeft voorzeker groote moeijelijkheid. Vele dingen
laten zich ook in het oorsproultelijlte zeer good zeggen, die
in onze teal niet zijn over to brengen, of waarvan de naïve
eenvoudigheid in platheid overgaat. Wanneer wij dit in
aanmerking nemen, dan moeten wij de overbrenging van
den Beer GOEVERNEUR over bet algemeen als gelukkig-prijzen. Men vindt hier eene verzameling van stukjes in poezij
en proza. Het eerste stukje, de Winter van '1624 in Waterland , met de liedjes en vertellingen, die daarbij behooren, is geheel Friesch, eene bevallige voorstelling van de
ijsvreugd met hare bezwaren, gevaren en zorgen. 't Is een
aardig en natuurlijk tafereel. Jammer, dat het klanknabootsende in het Zwaluirtje verloren moest gnarl, en daardoor het liedje zelf ' veel van zijne aardigheid mist. Ook de
volgende stukjes de blaattwe scheen, Greult-oonz, Murk van
Ipecolsga zijn aardig, schoon men bij het lezen bier en daar
niet moet vergeten, dat zij oorspronkelijk Boerenfriesch zijn,
en dat daaruit to verk/aren is, wat men misschien anders te
plat zoude vinden. Het zijn boeren, die spreken en handelen, spreken in hunne eigene ongekunstelde, eenvoudige en
naive tail. De Reis van Gabe Scroar, een stuk in proza,
is zekcr niet het minste van den bundel, vol geest en luim;
trouwens Gabe is een bekend en geliefd persoon nit de Friesche stukjes van den Heer IIALBERTSMA. De toegift, door
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a. N . n LBE rs m A bij dit stukje gegeven, had men kunnen
missen. Van hem vooral, die zelf de eerwaardige betrekking van Predikant bekleedt, en daarom weten moest, hoe
geNaarlijl bet is, door coogenaamde anecdotes van Domine's,
tAanleiding te geven, dat door sommigen met dezen nuttigen
stand in de maatschappij gelagchen wordt, mogt men in dit
opzigt voorzigtigheid verwachten. Al steekt er geen eigenlijk kwaad in, zoo is het tech beter, dat dit vermeden worde ; en het spijt Rec. daarom, die toegift bier te vinden.
weder een echt Friesch stukje,
—HetjongskvaS.birum
en verdient ten voile zijne plaats.
De vertaling, gelijk Rec. reeds zeide, is over het algemeen gelukkig geslaagd, en de Ileer GOE VER NEER zal zeker
van zijn werk voldoening hebben. Ree. zou hem evenwel
aanraden, zijne verzen vooral van tijd tot tijd te beschaven,
geene stootende letters op elkander to laten volgen, en dergelijke kleinigheden meer te voorkomen, die vooral bij zulke
losse en gemakkelijke stukjes hinderen, en waarvan hier nog
al eenige voorbeelden worden gevonden.
Be Rijn, dichterlijk beschreven door ARENT FOKKE, RINsz. met aanteekeningen en bijzonderheden. JJ'aarachter nog een Panorama van den loop des Rijns, en
eenige daarbij passende dichterlijhe gedachten en bespiegelingen. Te Amsterdam, bij A. B. Saakes. 1841. In
gr. 8vo. 84 bl. f : - 75.
Bee. heeft een' vriend gekend, hoog ingenomen, hetgeen
hij zelf trouwens ook is, met se HILLER, maar hoog ingenomen vooral, hetgeen Rec. niet is, met de Cotter Grie-.
chenlandes van dien grooten Duitscher. Die vriend verklaarde vader FOKKE uit dien hoofde kortweg voor een
mensch zonder het minste dichterlijk gevoel, omdat hij die
arme Goden en Godinnen zoo dikwijls stak in een bier niet
passend, belagchelijk gewaad. Ofschoon uit een ander motief, gelooft nogtans Ree., dat zijn vriend ten aanzien der
diebterlijke gaven van den bekenden boertigen Prozasehrijver
den spijker op den kop sloeg ; en de herlezing van de dichterlijke, liever berijmde beschrijving van den Rijn heeft
hem in dat oordeel op nieuw bevestigd. FOKKE heeft vast
nooit van Ehrenbreitsteins top zijn' slangenloop" gezien;
1111
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enders zou hij zich zee aan den majestnenzen stroorn niet
hebhen kunnen bezondigen. Piet e Panorama" is eene vrij
drooge beschrijving van den loop der rivier; hetoverige elk
in zijne soort niet kwaad: IIELmEa9 aanhef van den tweeden zany der Hollandsche Natie is er natuurlijk bij. De
woorden van Prof. 1.11LOrs verdienden meer, dan motto to
zijn. Enfin , 't is een boekje van 15 stuivers, en, wel bezien, is VONI)Et ' s Rijnstroom des noods die eenten alleen
wel waardig. Opdat echter het boeksken niet mishage, raden wij af, bet op de stoombooten van Keulen near hooger
in de Bibliotheek to zetten.
groote wereldgebeurtenissen, met betreikking tot het begin, den loop en het einde der ware en valsche Godsdienst
Nader cue aardbewoners. Ter bevestiging van de blgde
hoop op het nabijzipide einde der groote wereldrevolutie,
en de daarop volgende wederoprigting eller dingen; door
R. RENTZ EPET ER. Te Amsterdam, bij G. T. Born. 1841.
In gr. 8vo. 56 bl. f - 70.

In d/en men den Profeet rrErcTZ EPETER wien wij onzen hartgrondigen dank betuigen voor het vele nieuws, dat hij ons
geleerd heeft, geen geloof weigert, dan is alles, wat wij
in de tegenwoordige staatkundige en maatsehappelijke wereld
zien, een bewijs van het snel naderen des Duizendjarigen
Rijks. Wij moeten ons op belangrijke gebeurtenissen voorbereiden ; en dat mag men wel in eenen tijd, ewaarin de
prediking van waaraehtig geloof en bekeering door den Beiligen Geest grootendeels in eene bloote zedeleer is veranderd." Maar .1aat de boozen domineren, eens toch zullen
zij vorgaan." Gelukkiger, dan voor hen, zal het er dan
nitzien voor de zuchtende iastdieren; want dat de rust en
vrede van dat rijk zich ook tot de dieren zal uitstrekken,
daarvan is de voorspelling Borg, dat de wolf met het lam zal
verkeeren. De stoomkracht, die veel werk doet, waartoe
vroeger levende kracht moest gebezigd worden, is dos almede
een teeken, dat het einde van de tegenwoordige huishouding
tier dingen nadert.
Dit en nog veel meer dergelijks kan men in dit boekje tot
leering en stiehting lezen. Het beoordeelen dat durven
wij niet, orndat wij niet zoo ver zijn in de ttitlegging en toe-
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passing van DANIEL' S Godspraken en JOHAN/CBS' Openbaring,
Het is al to vermetel; anders zouden wij in bedenking geven, of rAuLus wel de eenige Bijbelschrijver ware, bij wien
sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde
en onvaste menschen rerdraajen. Zoo waar,, PETRUS zegt
het er bij , gelijk, ook de andere schriften. (2 Petr. III: 16.)
Bet is opmerkelijk , dat van zulke menschen ook gesproken
wordt kort na de vermelding, van den tijd des nieuwen hemels en der nieuwe aarde. Een spotter zou this kunnen beweren, dat dit boeksken mede een teeken van het naderen
diens tijds ware. Wij, die niet spotten met hetgeen (hoe
wonderlijk dan ook, naar ons inzien) over den Bijbel geredeneerd wordt, vergenoegen ons met den lezer toe to wenschen, dat bij zijn gezond verstand uit het lezen dezer geleerdheid wederbrenge.
Di Mensch en de Misdaad. Belangrijke Oorkonden uit de
Ceschiedenis der Lijfstraffelijke Regtspleging, enz. door
STEENBERGEN VA* GQOR. II neelen. Te Leeuwarden, bfi
G. T. N. Suringar. 1841. In gr. 8vo. 364 41. f 3 - 20.
e Heer STEEN BERGEN vArr GOOR zet zijne bij de verschijning van het eerste Bed door ons aangekondigde verzameling
in dit tweede en laatste in denzelf6n trant voort. De inbond van alit Deel bestaat in zes verhalen. I. Tartuffe, als
inoordenaar, behelst de geschiedenis van eenen geestelijke,
die door de verfoeijelijkste huichelarij zijne op zichzelve reeds
groote misdaden zeer verzwaart. II. Moord, gepleegd aan,
den Graaf VAN VREGG, schildert de gevolgen van eon, nit
belang alleen, gekoppeld huwelijk. III. GEORGE WACHS
stelt voor de kracht der verleiding van het oogenblik. IV.
JOHAN PAUL F o RSTER is een afschrikkend voorbeeld van verharding in het kwade. V. LODEWIJK STEINER schildert de
wraakzucht uit gekrenkt eergevoel; terwijl het Vide verhaal, JOHAN KOENRAAD H LZI N GER leert, tot wat ijselijkheden het niet beteugelen van zinnelijke lusten den mensal
vervoeren kan.
Hebben wij van het eerste Deel van dit werk over het gelled een aanprijzend verslag gegeven, gaarne getuigen wij,
dat dit tweede in belangrijkheid het vroeger geleverde nog
overtreft.
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B.Ic H ELIEU. Een historisch romantisch Tafereel nit de zerentiende Eeuw, door G . P. a. JAMES, Esq. . 11I Deelen.
Te Amsterdam., hij G. Portielje. 1841. In gr. 8vo. Te
Kamen XII en 787 bl. f 8 - 10.

Onder de tegenwoordige Engelsehe Romanschrijvers bekleedt

eene voorname plants, immers wat het aantal zijner geschriften in dat yak van letterkunde betreft. Ruim twintig romantische verhalen, de
meeste van drie boekdeelen, zien van hem het licht, en elf
of twaalf zijn reeds door de vlugge pennen onzer vertalers
in het Nederduitsch overgebragt. Onder deze lnatstgenoemde
kennen wij aan den hier aangekondigden Richelieu eene
hooge waarde toe. Merkwaardig toch is in Frankrijks geschiedenis het tijdvak — de eerste heeft der zeventiende
eeuw — waarin de Kardinaal RICHELIEU als eerste Minister
van LODEWIJK XIII het rijk geheel en hoogst willekeurig bestuurde, en het tafereel, hetwelk de Hoer JAMES van dat
tijdvak en van de in hetzelve handelende hoofclpersonen in
dezen geschiedkundigen roman opgehangen heeft, is der historisehe waarheid in ale opzigten getrouw, en doet de belangstelling des lezers in den gang der gesehiedenis meer en
meer klimmen. IIitnemend zijn de karakters geteekend, inlonderheid van DE BLENAU, CHAVIGNI, LAFEMAS, PAULINE
DE 'BEAUMONT, LODEWIJK XIII en diens gernalin, RICHELIEU, CINQ MARS, FONTRAILLES, den houthakker PHILIP,
enz. Even als meest alle Engelsche romans, heeft echter
ook doze eene zekere breedte, die wel eens wat vermoeit,
doch bier tevens door het belangrijke van het geheel ruim
vergoed wordt. De nieuwsgierigheid van den lezer, die dit
bock ter hand neemt — en wij wenschen het vete lezers
wij intusschen door eene opgave van den inhoud niet
voornitloopen. Van romans behoort men dit, onzes achtens,
in eene beoordeeling derzelve nooit to doen. Is het bock
wezenlijk goed, dan kan een recensent met eene cenvoudige
annprijzing volstaan , en, des noods, door eon proefje van
stijl en verhaaltrant to geven, zijne lezers uitlokken. Is het
integendeel slecht, dan vermeldt hij de leemten en gebreken, en Talks is reeds een genoegzame vingerwijs voor het
lczende public-1r, om zich to wachten.
GEORGE PAINE RAINSPORT JAMES
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lle vertaling is wel geslaagd: men lcest haar, alsof zij
Met uit het Engelsch ware.
De Nederlanders bij Chattam. Historisch-Roinantisch Talereel uit de XVIlde Eeuiv. Door W. ST o R c K. Te Deventer, bij M. Ballot. 1841. In gr. 8vo. 258 bl. f 2- 80.

B

ij de aankondiging van een vroeger voortbrengsel van denzelfden Schrijver in dit Tijdschrift is de Heer sroRex aangemoedigd, ja , om zijne krachten te blijven beproeven in dit
yak, maar vooral ook, om te trachten, door eene gedurige
beschaving zijner stukken, van goed tot beter te geraken.
In zoo ver heeft de Schrijver aan deze aanmoediging beantwoord, dat, sedert het in 't licht verschijnen van zijne eerstelingen, ons lezend publiek reeds een en ander stuk van
dezelfde hand ontvangen heeft. Wat echter de aanspraak
van dit publiek op meerdere volmaaktheid van het later geleverde betreft, vreezen wij, dat de Heer STORCK te veel
heeft toegegeven aan de zueht, om veel te schrijven, en
daardoor minder gelet op hetgeen hem vroeger onder het oog
is gebragt : .Dagelijksche historisehe romans hebben wij genoeg ; uitstekende zoo bijzonder veel niet." — Wat de geschiedenis van MARIA KROON betreft, behalve dat zij op richzelve niet zeer belangrijk is, zou zij in het verhaal van iedere
andere oorlogsonderneming even goed kunnen ingeweven
zijn. Die geschiedenis is geheel overbodig, en moet blijkbaar dienen, om met geweld iets romanesks te voegen bij het
verhaal der merkwaardige geschiedkundige gebeurtenis. Voorbeelden ter navolging vonden wij in het romantisehe gedeelte
van het verhaal niet, en weten dus niet, welke zedelijke
strekking wij aan dezen Roman zullen toekennen. Het beste,
dat wij van denzelven getuigen kunnen, is, dat er ook niets
in voorkomt, hetwelk de goede zeden benadeelt, en dat bier
en daar eene levendige schildering der ware gebeurtenissen
den lezer een aangenaam onderhoud verschaft. Het zou to
bejammeren zijn, indien een Schrijver, die vroeger blijken
heeft gegeven van goeden aanleg en gezuiverden smaak, er
toe sou medewerken, om, door enkel negative verdiensten,
de groote menigte van middelmatige Romans to vermeerderen.
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De Vragener benevens eon tweetal (Indere Verhalen,
door N. J. DE WILDE. Te Deventer, bfj A. ter Gunne.
1840. In gr. 8vo. 237 bl. f 2 - 60.
Schrijver, aangemoedigd door de gunstige beoordeeling
van zijn _Bergen op Zoom in 1747, treedt andermaal voor het
publiek op met eenen bundel van drie verhalen. Bat, hetwelk
den naam van de Yragener lapel draagt , is gegrond op eene
volksoverlevering betreffende de aanleiding tot de stichting
van eene kap'el, welker houwvalien nog in de nabijheid van
Lichtenvoorde aanwezig zijn. De Hutvelijkskeuze is geheel
een Roman; maar het laatste verhaal is eene rotnantische
inkleeding der beruchte gruweldaad van KAREL DEN STOuT E N , bij gelegenheid van het vermeesteren van Dinant. Ofschoon de 'leer DE WILDE over het geheel beantwoordt aan
de gunstige verwachting, die zijn eersteling bij ons had opgewek t, meenen wij hem eehter to moeten waarsehuwen
tegen eene klip , op welke zoo velen vervallen , de verzoeking om veel te schrijven. Zelfs reeds deze vethalen leveren hier en daar blijken op , dat zij niet overal met de vereischte naauwkeurigheid bewerkt zijn. Zoo is het, bij voorbeeld , niet zoo uitgemaakt zeker,, als het hier stellig heweerd
wordt, dat WILLEBRORD de eerste Evangelieprediker hier
1e laude geweest is, dan of hij de reeds bestaande Christelijke gemeenten door zijne bemoeijingen onder het gezag van
den Roomschen Stoel heeft gebragt. &eft de Schrijver aan
de vermeestering van Dinant het kleed der hedendaagsche
mode aangedaan hij had dit toeh zoo ver niet behooren to
lrekken , dat hij Mevrouw LUITARD door FRANK met den
naam van Mama en Illantaatje deed aanspreken. bit woord
in een middeleeuwsch verhaal herinnerde ons onwillekeurig
ABRAHAM den Aartsvader , uitgedost met eene allongepruik
en een' driekanten hoed. Het doel van deze aanmerkingen
is, om eenen Schrijver, wien het niet ontbreekt aan talent,
om zijne lezers aangenaam en nuttig bezig te houden, aan
te sporen, om, door eene keurige bewerking, zijne achting
te .toonen voor het publiek, hetwelk zijne vroeger geleverde
eerstelingen gunstig ontvangen heeft. Het verhaal, genaamd
Huwelijkskeuze, bevat voor jonge vrouwelijke lezeressen wenken, die hare behartiging overwaardig zijn. Wijztiven wil-
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len het aangemerkte niet geoordeeld hebben, als van zoo veel
belang te zijn, dat het ons zou verhinderen, om dezen bundel, als eene aangename en tevens, wat zijne zedelijke strekking betreft, nuttige lektuur, onzen landgenooten aan te
bevelen.
Romantische Tafereelen van .r. VAN WANING BOLT. Te Amsterdam, bij J. C. van Kesteren. 1841. In gr. 8vo. 348
bl. f 3-30.
Wij behooren niet tot degenen, die oorspronkelijke Romans
met vooroordeel ontvangen, en rekenen dus dit in geenen
deele als een gebrek aan dit vijftal toe. Het ontbreekt den
Schrijver niet aan bekwaamheid tot levendige sehildering en
onderhoudenden verhaaltrant. Hoog schijnt hij ingenomen
met de muzijk, over welke hij hier en daar blijkbaar met de
uitdrukkingen van een kenner spreekt. Maar hij schijnt ook
hoog te loopen met die nieuwe, wilde school, welke zich de
Romantische noemt. Het tweede en derde verhaal zijn geheel
op die leest geschoeid. Doch de trant is hier niet bet eenige:
helaas! ook dat dartele, laat het ons bij den regten naatri
noemen, dat wellustige, hetwelk te vergiftiger is, naarmate
het to dun gewaad der welvoegelijkheid bckoorlijker en fijner
is. Inzonderheid is het N o . 3, (in N°. 2 is het minder fijn,
en meer dadelijk verachtelijk) dat wij niet onder het oog
eener eerbare schoone brengen zouden. En wat snag men
onderstellen, dat het doel van den Schrijver geweest zij met
dit verhaal, hetgeen onmogelijke dingen behelst, indien het
niet heeft moeten strekken tot het voertuig van...., maar
dit wij niet denken. In het vierde verhaal (verreweg
het waarschijnlijkste, of liever, het onmogelijke No. 3 uitgezonderd, het minst onwaarschijnlijke) wordt het tooneeltje
op de Studentensocieteit juist en vernuftig geteekend. Een
Pastoor in het eerste verhaal, (dat tevens in vinding en aanleg het minste is) die gehuwd is, ware beter Predikant genoemd ; en zilveren sterren, bladz. 150? Wij vinden, dat
ze dan nog meer van goud hebben. — Maar wij willen op
enkele kleinigheden niet hechten. Gaarne moedigen wij den
Schrijver tot verder verhalen aan; zijne voordragt boeit ;
maar juist daarom wake hij, in het belang van den goeden
smaak, tegen ultra-Romantische wildheid, en bedenke, ten
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aanzien van het opwekken der dartele driften, de les van
vader EAMEGGYZEN:
Al wat van zelver wast, behoeft men niet te zaaijen.
Een Ma in de groote wereld. Bomantisch Tafereel, door
THEODOOR noox. flit het Engelsch. Te Deventer, bij
A. ter Gunne. 1840. In gr. 8vo. 285 bl. f 2 -90.

Een gewone, onderhoudend geschreven Roman, waarin op
het laatst nog meer verwikkeling komt, dan zich in het
begin liet aanzien. Het leven in de groote wereld wordt
juist niet met uitlokkende verwen geschilderd, en karakters
als Mortimer en de Gravin zullen, mutatis mutandis, helaas! wel niet eeniglijk in Engeland gevonden worden,
schoon wij wel gelooven, dat de Engelsche Adel ook het
botvieren aan hartstogten en driften op eene groote schaal
stelt. Belena is een zeer beminnelijk karakter. Be vertaling is goed; alleen zouden wij taalfouten, gelijk bladz. 224
hunner dwalingen voor harer, en uitdrukkingen als: eene
mededeeling te midden van het straatgeraas uitdonderen,
bl. 143, en Aaron vader verpligten, voor genoegen geven,
bladz. 176, liever niet hebben aangetroffen.

Het Vaderlijk Legaat (*) aan zijne Dockers, door Dr. GREGORY- Een Brief aan eene jonggehuwde Dame, door
Merv. CIAPOIVE. Naar het Engelsch. Te Dordrecht, bij
van Houtrijve en Bredius. 1841. In kl. 8vo. VIII en 104
bl. f :- 90.

V erstandige en liefderijke vermaningen en raadgevingen,
door eenen liefhebbenden vader, die van zijne echtgenoote
door den dood beroofd en in cell' zwakken staat van gezondheid was, aan zijne beminde dochters gegeven, en dus
eerst voor haar als zijne nalatenschap, en niet voor de pers
bestemd, maken den inhoud van het welopgestelde Legaat
(*) Dit moest immers zijn het Legaat eons Vaders, wan t
hoe kan er anders op volgen aan zijne Dochters? immers
nict can de Dochters van het Legaat?
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van Dr. GREGORY uit. Zij loopen over Godsdienst, gedrag
en, wandel, vermaken, en voornamelijk over vriendschap,
liefde en hawelijk, en geven desaangaande zeer belangrijke
opmerkingen en lessen van levenswijsheid, op gezond verstand, kiesch zedelijk gevoel en ondervinding gegrond,
waarmede men zich over 't geheel wel zal kunnen vereenigen: alleen houde men onder het oog, dat zij voor jonge
dochters uit den zeer besehaafden en fatsoenlijken stand geschreven zijn. Er zou over hetgene, dat bier aangevoerd is,
en over andere daaraan grenzende onderwerpen, nog wel
het een en ander bij te voegen zijn; maar er is nogtans in
een' kleinen omtrek veel goeds gezegd, dat wel behartigd
mag worden, en dat Referent daarom gaarne ter lezing en
overweging aanbeveelt.
Zeer goed sluit hieraan de Brief van Mevr. GUAPORE aan
eene jonggehuwde Dame, aan welke zij moederlijken raad
mededeelt, bijzonder om haar gedrag jegens haren echtgenoot, tot onderling waarachtig en bestendir, geluk, te regelen. Zij toont met het Vaderlijk Legaat van Dr. GREGORY
bekend te zijn, en maakt op eene van zijne raadgevingen
eene aamnerking, die Ref. voorkomt gegrond te zijn : .Een
beminnelijk Sehrijver," zegt zij van hem, .die vrij wet
. ineer kiesehgevoeligheid bezat, dan de Deken," (s IVIFT
van wien zij even te voren gesproken had) 1. raadt zijne
dochters aan, zelfs can heure eehtgenooten de geheele
gestrektheid barer liefde niet te laten zien: dit is echter
een voorschrift, dat can zijn geslacht weinig eer aandoet,
. en aan het onze zijne zoetste bekoring, zijne eenvoudigheid
en ongekunstelde teederheid ontnemen zoude" ; en zij beweert vervolgens met regt, dat zulks eer met cane trot.sehe en heerschzuchtige vrouw," dan met n eene lieftallige
.en wezenlijk vrouwe]ijke geaardheid," zou overeenkomen:
GREGORY schijnt dus aldaar zijne bezOrgdheid your overdrijving of oververzadiging van liefdebetoon te verre gedreyen te hebben.
Voor een verder uittreksel zijn deze beide stukjes niet wel
vatbaar; maar, gelijk zij nit gevoelige en deelnemende harten geschreven zijn, zoo verdienen zij ook in hunne soon
door gevoelige en deelnemende harten gelezen, en de daarin
vervatte algemeene besturingen op de individuéle karakters
en omstandigheden met verstand toegepast te worden.
D
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Alexander iffenzikojf, of de Gevaren des Bijkdoms. Een
onderhoudend Geschenk voor de Jeugd. Door G. NIERITZ.
Te Amsterdam, bij ten Brink en de Vries. 1840. In kl.
f : - 90.
Boo. 107

Wij rangschikken dit werkje onder de bruikbare boeken

voor de jeugd. Indien wij eene aanmerking wilden maken,
zou het die zijn, dat de geschiedenis van DENZIKOPP op
zichzelve, zonder bijgevoegde verdichting, reeds genoegzaam
zou geweest zijn tot eene nuttige bewerking voor de jeugd,
en dat dus de episode van m ATI NICA en hare beide kinderen
gevoegelijk achterwege had kunnen blijven. Voor onze vaderlandsche jeugd zou het ook belangrijk zijn geweest, het
verblijf van Czaar PETER in Rolland meer omstandig te vermelden, waartoc de Sehrijver geschikte aanleiding zou gehad
hebben, dewiji MENZIK OFF zijnen Keizer hier te lande vergezeid heeft. Voor het overige is het werkje onderhoudend
geschreven, en zeer geschikt am tie jeugd te waarschuwen
tegen de ondeugden, die den eindelijken val en het ongeluk
van MENZIKOPF ten gevolge hadden.
Kinder-Rijmkronijk, of hoofdzakelijk begrip der Nederlandache Geschiedenis, met gemakkelijke en toepasselijke Dichtregelen voor de Jeugd. Door A. RELMIG VAN DER VEGT.
Te Amsterdam, bij P. II. Donker. 1841. 42 bl. f : -25.
Een boekje, dat, als ieerboekje, of hoofdzakelijk begrip
der Nederlandsche Geschiedenis, zich boven geene andere
werkjes van dien aard en tot dat doe1 onderscheidt, en dat,
helaas! als Kinder-Rijmkronijk er allertreurigst nitziet. Jai
Rec. bemerkt het hier zeer goed, .dat het wat in heeft versen te maken zonder Dichter te zijn." Had de Heer VAN DER
VEGT maar het voorbeeld van Professor a ULOFs (en die kan
verzeu waken, maar is dan ook Matter) gevolgd, die, in
zijn Kort Overzigt van de Geschiedenis :der iVaderlanden, enz.
voistrekt Met met eigene poetische vederen wilde pronken,
znaar ter markt is gegaan 14j vroegere en latere Poeten, dan
had hij een goed Geschiedkundige en voortreffelijk Dichter
ten gids genomen, en wij waren van zijne regelen versehoond
gebleven.
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Aanmerkingen op de afwijkingen van de gewone verdeeling
der Nederlandsche Geschiedenis, dear ze hier in tien tijdvakken , near de verschillende regeringsvormen, voorkonnt,
willen wij niet maken : vvij weten, dat men haar zelfs in
weer tijdvakken gesplitst heeft ; maar wanneer de deer v AN
DER VEGT van meening is, dat zijn werkje voor kinderen het
meeste nut zal doen, door dat hij de antwoorden, in het
boeksken voorkomende, meest wile in vierregelige versjes
heeft overgebragt, dan vreezen wij, dat hij zich deerlijk zal
bedrogen hebben. Het teeken (.), ten blijke welke regelen
door hem zijn overgenomen, is bijna overtollig ; want het
oorspronkelijke heeft zulk eene eigenaardige kleur, dat de
dichtbloemen (!) van den Heer VAN DER VEGT in dezen tuin
gemakkelijk te onderkennen zijn. Of ook zijne regelen wel
zonder moeite in het geheugen der berninnelijke jeugd zullen
bewaard blijven, hieraan twijfelen wij. Dergelijke, bl. 6:
Behalve Bat en Vries , (dit nnoet gij ;Diet vergeten)
Vend men nog bier te land: Sueven, Uzipeten,
Kaninefaten, vlug in 'rt jagen en het baden,
Sikambriers en Sax, de Sellers en Quaden.
leeren, ja dezen zoo gemakkelijk niet. — Hoe is het mogelijk, regels, als de volgende, neder te schrtiven? bl. 34:
Wear men voorheen gebood dear bad men nu om vree,
Dien men te Amiens sloot in achttien honderd twee.
Nen moet waarlijk elle gevoel voor welluidendheid missen.
Genoeg ! De Schrijver wenscht, dat deze bijdragen tot
vermeerdering van kennis en veraangenaming van de studien (?) der lieve jeugd molten strekken, en dat dezelve door
hare .handjes (?) (studien en handjes leveren hier nog al een
zonderling verschil van denkbeelden op) gretig zullen ontvengen worden ; maar Rec. raadt hem dan, voor die handjes
wet andere zaken gereed te hebben, en alleen als geschiedkundige of onderwijzer en niet als rijmelaar Op te treden.
Professor Siegenbeek, tot onzer taalherstelling,
Gaf waste regels voor de Nederlandsche spelling ;
Hij zocht ze, spoorde ze op, beschreef ze op papier,
Gaf ons zijn woordenboek in achttien honderd vier.
Conform! maar dat Woordenboek leert ons, dat twist man-
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nelijk en niet vrouwelijk ; dead vrouwelijk en niet mannelijk ; Borst vrouwelijk en niet mannelijk enz. (bl. 10, 18, 19)
is; dat men verzen en nict versen schrijft ; terwijl deze Taalgeleerde den klemtoon voorzeker op vele woorden en namen
geheel anders leert : Gen man, die over de Nederlandsche
Geschiedenis handelt, moest de lezing niet kunnen dulden
van ALVA, van ZOUTMAN e. d. Di.vi.
Christelijk, Jaarboekje. Gedachten en, kerinneringen op iederen dag. Door J. PRINS; Predikant te Amsterdam.
Theede Druk. Te Amsterdam, bij S. J. Prins. 1841. In,
post 8vo. 321 bl. f 2 - 50.
Pat van dit Christelijk Jaarboekje rdeds na een jaar een
tweede druk noodig, werd, (de eerste word niet aan dit Tijdschrift gezonden) bewijst den algemeenen opgang, dien het
gemaakt, en de goedkeuring, die het gevonden heeft. Het
verdiende zulks ook ten voile. De vertoogen voor elken dag
des jaars , naar aanleiding van eenen Bijbeltekst , hebben eene
bijzondere kortheid, die aanleiding genoeg geeft tot nadere
overdenking. Gunstig onderscheidt het zich van andere
soortgelijke werkjes, dat het niet veer een bepaald jaar is
ingerigt. Dit is dan ook daarom vooral aan to prijzen, vermits , hoe goedkoop men ook verscheidene dier godsdienstige
geschriften moge gesteld hebben, de uitgaaf tech jaarlijks
terugkeert. PRINS heeft de maand .Mart toegewijd aan
overdenkingen over de Lijdensgeschiedenis, de eerste dagen
van April aan JEZUS Opstanding ; Hemelvaart en Pinksteren
naar evenredigheid. Wij zouden in bedenking gegeven hebben, om nergens iets van doze drie Christelijke feesten,
waarbij men den Goeden Vrijdag kan voegen, te zeggen,
maar achteraan het boekje afzonderlijke vertoogen te plaatsen
voor die feestdagen, Welke men dan op den vereischten dag,
in plaats van het dagvertoog zelf, zou kunnen gebruiken.
De achteraangevoegde Avondmaalsoverdenkingen gaven ons
tot dit denkbeeld aanleiding.
Wij prijzen dit nette werkje van ganscher harte aan, en
kondigen het daarom nu eerst aan, opdat men, op hetzelve
opmerkzaam gemaakt, er nu het volgende jaar, voor zoo ver
dat nog niet geschied is, gebruik van make.

BOEKBESCHOUWING.
Gewijde Overwegingen voor Vereerders van Rede en Openbaring, door Dr. JOSEPH - OLIVIER JOSSET. Het
Woord is vleesch geworden , en heeft in ons gewooncl.
Te _Amsterdam, bij J. C. van Kesteren. In gr. 8vo.
148 bl. f 1 – 25.

De Schrijver verdeelt zijn work in zes Hoofdstukken , onder de volgende namen: God; de Voorzienigheid ; het
toekomstige leven ; Openbaring; de Bijbel; het Christendom. Doze stukken zijn zoo vele uitweidingen, veelal eene
soort van dichterlijk proza,. minder streng redeneerkundig
dan op het gevoel werkende bespiegelingen. De drie eerste Ovcrwegingen , zoo als de Schrijver dezelve nocmt ,
mocten , naar zijne bedoeling , gehecl wijsgeerig zijn. Het
aanwezen van God , als den Schepper van alles , wat bestaat , Gods Voorzicnighcid en des menschen onsterfelijkheid worden op de ge.wone wijze aangetoond. De vicrde
Overweging is con overgang van de eigenlijk uitsluitend
wijsgecrige behandeling tot de erkentenis en het onderzoek
van eene moor onmiddellijke Openbaring eon onderzoek
a priori tevens van het gebruik,4 hetw elk de menschelijke
Bede van zoodanig eene Openbaring moet maken. De beide laatste, Overwegingen behelzen cone voorstelling van
den Bijbel en het Christendom als die Goddelijke Openbaring, welke aan de wenschen en verwachtingen der Redo
en aan de behoeften van den mensch als redelijk wezen
beantwoordt.
Iedcrc paging, om hun , die lust hebben aan de kennis
van de bier behandelde onderwerpen, cenen leiddraad aan
te bieden , verdient voorzekcr met belangstelling ontvangen
to worden; en gaarne geven wij den Schrijver den lof,, dat
vele gedeelten van zijn work , door het onderhoudende van
den stijl , geschikt zijn, om zelfs zoodanige lezers, die
BOEKBESCH. 1841. xo. 16.
Vv
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anders minder geneigd zijn om zich met afgetrokkene bcschouwingen bezig to houden, hunne aandacht aan zijne
overwegingen to doen verleenen. Maar juist daarom zouden wij sommige onbewczcne stellingen bier hover niet
hebben aangetroffen , zoo als h. v. dat het aantal hometen , die zich can onze aarde hebben vertoond, en die dus
tot ons zonnestelsel behooren , zonder vrees voor overdrijving wel op honderdduizend han geschat worden , en dat
de aerolithen en zoogenoemde vallende sterren , die toch
slechts voortbrengselcn van onzen dampkring zijn, in denzelfden rang geplaatst worden met de vaste hemelligchamen. Op cone andere plaats hindcrde ons de vermenging
der verborgenheden van het Christendom met de vruchten
van het onderzoek des mcnschelijkcn vcrstands. B. v. in
cone voorstelling, die niets dan Natufirlijke Godsdienst bevatten moot, vinden wij , dat de Godheid &en Zoon vOcir
den dageraad der wereld uit haren moederlijken schoot
'Deft gebaard. Op andere plaatsen vindcn wij wel Bens
v-alsch vernuft , zoo als de vergelijking van de maat, welke
de Godheid scheurde, om zijnen zegen uit dezelve to doen
stroomen over de aarde, bij het scheuren van de gordiin
voor het Allerheiligste. — Wat do volgende redenering,
welke wij ook wedcrom aantreflen in dat gedeolte van bet
work, hetwelk , naar des Schrijvers plan, zuiver wijsgeerig moot zijn, beteekent,, betuigen wij niet to begrijpen:
»Gij (God namclijk) zijt trouwens niet Redo allecn. Wij
» zeggen niet vermetel :" » » God is het Woord ;" " » maar
» wij roemen ons geluk, dat de Redo niet vreemd is aan
» uw Wezen, en juichen:" »» In den beginne was het
» » Woord , en het Woord was bij God, en het Woord
»» was God !" "
Ofschoon gewoonlijk de persoon van den Schrijver green
invloed behoort to hebben op de waarde, welke aan zijn
work moot worden toogekend, zoo zijn nogtans de onderhavige Overwegingen van lien aard, dat, wanneer wij
aannemen, dat de Schrijver con kweekeling is van zulk
cene school , in welke de wijsbegeerte door de Godgeleerden op cone onvcrantwoordelijke wijzc wordt vcrwaarloosd,
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zoodat de Sehrij ver verwacht , dat zij hem en zijn geschrijf
zullen verketteren en verdoemen , het hem , naar ons oordeel , tot cer verstrekt , dat hij betuigt , in het oog van
dozen liever een hotter dan eon geloofsgenoot to willen
zijn ; en dan prijzen wij, zonder ons in alles met het door
hem voorgestelde to verecnigen , den liberalen geest, welke
in zijne Overwegingen heerscht , waarvan wij, tot eene
proeve ook van den stijl , onze lezers willen laten oordeelen , door het volgende Kier in te voegen: » Hier ontdekt
mijn zoekend oog, op een' vcrheven troon, con' Gezalfde,
»wiens eerwaardig hoofd cone driedubbele kroon draagt.
»Duizenden buigen voor hem hunne knieen. 1k zie Ko»ningen onder dezelve, beroemde gelcerden en tallooze
» menschen van uitstckende deugd en verdiensten ; zij ge» yen hem kinderlijk den heiligen naam van Trader, en de
» Grooten der aarde kussen met eerbied de plaats, die zijn.
» voet heeft betreden. Rondom hem, in prachtige gewaden.
» gedost, sehitterend van goud en edelgesteenten, zitten
»klcinere Vorsten, die echter al hunne magt en grootheid
» van den ecrsten ontleenen. Hoort! D.aar verheft de
»knielende menigte eenparig hare stem tot den Heilige met
» de drievoudige kroon en tot zijne Vorsten , en zij roepen
»allen to zamen :" »» Heil u , gij Vorsten, met hemelsche
»»magt omkleed! want niemand dan gij kent de Goddelijke
»»Openbaring, en gij zijt alleen in staat dezelve to lezen." "
» Zoo hebben dan toch ook doze gelukkige vereerders der
» Priesteren de zekere overtuiging , dat er hoogere Openba»ringen des Hemels bestaan! Hoe molten zij wel tot die
»overtuiging gekomen zijn? Welke bode des Hemels hceft
»hun die verzekering gebragt, en hoe mag hij zijne God» delijke zending met onmiskenbaar gezag hebben gestaafd?
»Van waar, gij bcnijdenswaardige Geloovigen! hebt gij die
» kennis? Ach , zij is geput uit het bock, dat niemand
» kan lezen dan alleen de Gezalfden, en het gezag dier Ge» zalfden is weder alleen gegrond op het onleesbare bock!
» Wie wie zal mij zeggen , of ik doze schitterende gezag» voerders al of niet hob te gelooven ? Kan dat niemand
» dan zij-zelven ? Kan dat niets dan het bock , dat zijVv 2
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zelven bewaren, en welks verklaring uitsluitend aan hen
»is toevertrouwd?..."
Moge het aan onbekendheid met de vorderingen , welke
do bcoefening der wijsbegeerte op den vaderlandschen
grond gemaakt heeft, toe te schrijven zijn , dat de Schrijver meent , dat doze plant onder ons tot heden toe nog zoo
regt geen aard schijnt te kunnen vatten , dan wenschen
wij , dat hij trachte , zonder partijdige vooringenomenheid
met het buitenlandsche, zich meer gemeenzaam te maken
met het veelvuldige goede, hetwelk door de zoodanigen
onder onze landgenooten, aan wie men hunnen eervollen
rang onder de wijsgeeren niet ontzeggen kan, tot regte beoordeeling en waardering van het Christendom , is bijgedragen.

Gedachten over het ter sprake zijnde sluiten van eon Concordaat met den Pauseljken Stoel , of liever : Over
het in working brengen van het Concordaat, door onze
Regering (in 1827) gesloten voor het voorrnalige Koningrjk der Nederlanden, in ons tegenswoordig [I. tegenwoordig] Koningrjk. Door Christophilus. Eene
bijdrage tot de Zedig-vrzjmoedige Bedenkingen tegen
een in gerucht Concordaat , tusschen Z. 111. WILLEM II en den Pausehjken Stool. Te Amsterdam, bij
A. B. Saakes. 1841. In gr. 8vo. 39 bl. f
40.
De Pragmatieke Sanctie van het jaar 1438, en het Concordaat tusschen LEO X en FRANS I, in 1516. Uittreksel uit Kerkelzjhe Geschiedschrijvers. Ter gelegen,
held van een in gerucht zijnd' Concordaat tusschen
Z. M. WILLEM H en den Pauselijken Stool. Door
een' Roomsch- Katholijk. Te Amsterdam, bij A. B.
Saakes. 1841. In gr. 8vo. 64
f :- 60.

Na ales, wat Referent, in dit Tijdschrift, over de zaak
van het Concordaat en de daartoe betrekkelijke geschriften
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van den dag hij herhaling gezegd heeft , meent hij over de
twee bovcnstaande stukjes , vooral over het eerste, kort te
molten zijn.
Het eerste dan is van inhoud zoo als de titel, dat is,
nog al omslagtig. Eerst op bl. 20 komt de Schrijver tot
de eigenlijke zaak van het Concordaat, nadat hij vooraf
uitgeweid heeft over de staatkundige en, vervolgens over
de Roornsch-llierarchische Propaganda, a]smedc over den
vroegeren toestand der Roomschkatholieken in ons Vaderland. Bij dit laatste verdient intusschen wel aandacht de
juiste opmerking , dat , zonder het ongelijk te willen ontkennen of vergoelijken , dat hun , ten tijde onzer oude Republiek , in sommige opzigten aangedaan werd, de wijze
nogtans, waarop zij van staatswege behandeld werden ,
verre liberaler en voor henzelven voordeeliger was , dan
die , welke de Protesianten in de meeste Roomsche Landen
van Bien tijd ondervonden , die aldaar meestal alle vrijheid
van Godsdienst en van burgcrlijke rcgten misten , en vele
onregtvaardigheden en vervolgingen to verduren hadden.
Onitrent de veel besprokene zaak zelve bevat dit stukje
eigenlijk niets nicuws, maar zet eenige tegen het sluiten
van een Concordaat aangevoerde redenen nog wat meer nit
elkander, en verdient dus, als nalezing op al het vorige,
nog wel in aanmerking genomen to worden.
Van eenen anderen aard, maar tot hetzelfde einde dienende , is het tweede bovengemelde stukje. Het is vooreerst hierom merkwaardig, dat het van een' Roomschkatholiek is , Wiens gevoelen over het bewuste onderwerp men
gaarnc ook eons verneemt , daar de meeste , zoo niet alle
de vorige, nit Protestantsche pennen schijnen gevloeid te
zijn. Ten andere onderscheidt het zich hierin , dat het
nit de Geschiedenis van vroegere eeuwen voorstelt, hoe een
Concordaat met Rome, in eon Roomschkatholiek Land
zclf, door .de hoogste Staatsmagtcn beoordeeld is; namelijk
hoe de Pragmatiehe Sanctie, dat is eon Reglement, gegrond op de meening en uitspraak van vele kundige Regisgeleerden , (Pragmatici genoemd) tot regeling van de belangen der p erk in betrekking tot den Staat , in Frank-
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njk, ten jare 1438, door Koning KAREL VII, op Celle
vergadering van Kerketijke en wereldlijke personen , onder
welke bijzonder de Afgevaardigden van het Concilie van
.hazel, tot stand gebragt werd, en tot handhaving van de
regten des Konings en der Gallicaansche Kerk ingerigt
was; — maar ook hoe, in plaats van hetzelve , in 1516 ,
eon daarvoor veel nadeeliger Concordaat , tusschen LEO X
en rnA Ns I gesloten, door het Fransche Parlement, nict
dan na veel tegenkanting , en eindelijk nog zeer noode,
alleen op een doordrijvend Koninklijk bevel, en onder
openlijk protest tegen inhoud en invocring, ter inschrijving
aangenornen werd. — »Uit dit oude verhaal" maakt de
Schrijvcr , (bl. 54, 55) »als eene slotsom en eene les ,
» voor alle tijden en plaatsen geldig ," op , » dat het eene
»hoogst gevaarlijke zaak is, met Rome to concorderen,
oindat Rome van valsche grondstellingen uitgaat, en niet
»dan heerschzuchtige en baatzuchtige bedoelingen heeft";
en claarenboven merkt hij aldaar op, dat, » volgens het
» ovule Kerkregt, do Bisschop van Rome, buiten de hoogste
»noodzakelijkheid, goon onmiddellijke jurisdictie in Ker»ken en Bisdommen van andere Landen waar het Kerk»bestuur gevestigd is, kan uitoefenen." Op dien grond
toont hij dan verder aan, dat het niet noodig is, de zaken
van het Roomschkatholieke Kerkgenootschap in Nederland
door eon Concordaat met den Paus to regelen; maar dat
zulks door Mannen , nit deszelfs eigen boezem genomen,
zeer wel kan gevonden worden. Over dit een en ander,
zoo wel als , bij gelegenheid, over den inhoud en norm
der Ultramontaansche Pauselijke Bullen , zegt hij zulke
ware, fiksche en hartige woorden, dat een Protestant ze
nict onbewimpelder en vrijmoediger zou kunnen zeggen. —
Gaarne eindigt dus Referent zijn verslag met het slot van
dit stukje over to nemen: » Intusschen zal wel bij elken
» waren Katholiek de overtuiging altijd vaststaan, dat, hoe» danig ook de gang en de alloop der zaken Bens zijn moge;
»hoc zeer ook het Hof van Rome er nicer behagen in yiny■ den moge, met gekroonde Hoofden Concordaten aan to
» pan, dan wel de Bisschoppen en Kerkbesturen bij de
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»geruste en vreedzame uitoefening der aloude en ware Ker» kelijke rcgten to laten ; hoe zeer ook die stroom van uit» vindsels des menschelijken hoogmoeds, die, even als do
» Rijn , van de .All en schijnt of to dalen , tegen de Evan» geliewet en de Apostolische instellingen moge aandrui» schen, ... het echter cenmaal blijken en uitkomen zal:
rVon vis , aut numerus ; — tandem bona causa triumphat.
Is niet 't geweld, 't is niet 't getal; —
='t Is 't refit, dat zegevieren zal."

D t

En hierop zegt Referent , hoewel Protestant, zeer gaarne:
Quod DEUS bene vertat ! God zegene dit al!

De Christelijke Vrijheid. Een woord van waarschuwing
aan mine Gemeente tegen het gevaar der verleiding;
door J. VAN DER zWAAG, Predikant bij de liervorrnde
Gerneente van Foudgum en Raard. Te Dokkunt, bij
D. illeindersma, Wz. 1841. In gr. 8vo. 32 bL f :- 30.

P

at de HON' J. VAN DER ZWAAG het met de belangen
van het Christendom in het algemeen, en met die van de
Ncderlandsche Hervormde Kcrk in het bijzonder,, zeer wel
meent; dat hij daarover Christelijk liberaal denkt en durft
spreken; dat zijne bedoeling en poging, om zijne Gemeente tegen de verleiding der scheurmakerij , die door
het ter onclerteekening ronddragen van het beruchte Adres
van D°. MOORREES ingeslopen was, te waarschuwen ,
zeer loffelijk is; dit eon en ander is Referent uit de bovenstaande Leerrede met genoegen gebleken. — Dat dezelve
desniettegenstaande, uit het oogpunt der Predikkunde beschouwd , zeer veel to wenschen overlaat , zoo als onder
anderen , dat de moeijelijke tekst , 2 Cor. RI: 17, 18 ,
voor het onderwerp en het populaire doel nict gc!ukkig gekozen is; (de Schrijver zelf erkent dit gedeeltelijk, Voorber.
bl. VII; maar waarom denzeive dan gekozen?) dat er in
het cerste deel ter verklaring weinig meer dan cone dorre
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ophaling van het verband , meest met de eigene nog al
moeijelijke woorden van eAu Lus , gevonden wordt ; dat het
twecde deel , aantoonende, hoe de werking van den Christclijken geest zich opcnbaart in de Gemeenten , met het
derde, dat aanwijst , hoe die kenbaar wordt bij derzelver
leden , ineenloopt, en onder eene rubriek had kunnen gebragt, en meer grondig ontwikkeld, en zelfs met het vierde , dat »het zoo behandelde meer regtstreeks op ons zelve
» toepast ," doelmatiger had kunnen vereenigd worden; dat
alles vrij oppervlakkig behandeld is ; dat de stijl , die zich
reeds op zichzclven niet bijzondcr onderscheidt, door de
menigte van droog aaneengeregene Bijbelplaatsen, met aanhaling van kapittel en vcrs , niet veraangenaamd wordt;
dat de correctie niet to best is; ook van dit een en ander
is Referent door de lezing van dit stukje ten voile overtuigd
geworden. Gaarne wil hij dit voor eon gedeelte aan de
overhaasting-, bij het opstellen en uitgeven toeschrijven
waarvan de Schrijver zichzelven bijna beschuldigt, en
waarvoor alihans in het laatste opzigt Beene reden schijnt to
zijn; maar al is het, dat de Schrijver (t. a. p.) aan doze
zijne Leerrede » geenerlei wetenschappelijke waardc" wil
toegekend hebben , zou Ref. nogtans, daar zij nu toch uitgegeven is, om het loffelijk doel ten minste wenschen, dat
zij anders gesteld ware, om meer algemeenen bijval te kunnen vinden , en het voorgcstelde oogmcrk gelukkiger to
kunnen bereiken.

Het ware Christendom, van JOHANN ARND. Op nieuw
uitgegeven , en met ecne ophelderende Inleiding en een
Levensberigt van den Schrtiver vermeerdercl door Dr.
FR. W M. K R MMAcHER, Gereformeerd Predihant to
Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. Ilde Aylevering.
7'e Dordrecht, bij van Iloutrijve en Bredius. 1840. In
gr. 890. N. 97-184. f : -75.

O ver de cerste Atlevering van dit werk heeft Rec. in
N o . VI dezes jaars, bi. 239-2't2, zijne gedachten genoeg-
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zaam gezegd; en door het beschouwen van deze tweede
Aflevering vindt-hij gcene reden, om iets in het minste van
zijn oordeel terug te nemen. Zij draagt, even als de yerige , op nieuw blijken van de hartelijkste welmeenendheid
des Schrijvers, om de beoefcning van de Christelijke Leer
in gemoed en doen le bevorderen, waartoe zij veel goods
bevat , dat altijd verdient behartigd te worden; maar zij
draagt evenzeer de menigvuldigste blijkcn van erne gebrekkige uitlegging en toepassing der Heilige Schrift, van gehechtheid aan eene stijve onevangelische Dogmatiek, van
overdrijving der Moraal, en van zucht tot aliegoriseren en
vergeestelijken, die corder eon' spottenden glimlach, dan
eon' ernstigen blik in zichzelven kan teweegbrcngen. In
korte woorden, zondcr het altijd blijvend goede, dat ook
bier gevonden wordt, te miskennen , houdt Rec. zich volkomen overtuigd , dat dit werk Diet alleen niet op de hoogte
van den tegenwoordigen tijd staat, maar ook, als geschrift
der 17dc Ecuw beschouwd , nict zoo naar zijnen tijd veertreffclijk is, dat het nog heden vcrdient en nuttig is voetstools vertaald te worden.
Handboek der practiseheGeneeskunde, door B. DE JONGE,
Med. Doet Jr en lloogleeraar te Niddelburg. Isten
Deels iste Stuk.
(Vervolg en slot van hi. 643.)

Eene beschouwing der zenuwkoortsen is de inhoud van
het vierde Hoofdstuk (hl. 77-109.)
Wanneer wij de ontwikkeling dozer ziekte van latere en
niet zonder roem bekcnde Schrijvers aan onze ondervinding
toetsen, dan kunnen wij Piet ontveinzen, dat ons de uitkomst dikwerf onbevredigd liet. Geenszins is dit het geval gewecst met de beschouwing dozer ziekte, door onzen
Schrijver geleverd. Hier toch hebben wij den loop en de
toevallen der slependc en heete zenuwkoorts juist geteekend
gevonden. Ook zal het in zijne beschrijving van beide gemakkelijk zijn die vorrnen op te merken , wolke door som-
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mige Schrijvers met den naam van febris nervosa cum erethismo en cum stupore worden bestempeld. Doze verscheidenheid wordt inzonderheid door den Schrijver bij de beschouwing van den aanleg tot de cone en andere soort van
zenuwkoorts woordelijk opgegeven en in duidelijke trekken
aangcwezen (bl. 81 en 82.)
Zeer gepast is verder de opmerking, dat de toevallen ,
welke men wanen zou eene zenuwkoorts aan te duiden,
hunnen oorsprong kunnen nemen uit cone onisteking der
bersenen , en doze dikwerf alleen te herkennen is door de
nadeelige nitwerking dier middelen , welke in het algemcen
tegen de zenuwkoorts met eon' gunstigen uitslag worden
gebezigd. Dergelijke opmerking maakten de ervarenste
Artsen ; en wie, die aan het ziekbed doze koortsen to behandelen had , zal het niet getuigen , dat do hcrkenning
eener zoodanige ziekte somtijds alleen door de nadeelige
uitwerking der gewone zentiwmiddelen mogelijk is, ja zelfs
in enkele gevallen alleen de lijkopening den waren aard
der kwaal aan het licht brengt?
Onder de toevallen , welke zich bij eene zenuwziekte
kunnen opdoen , maakt de Schrijver melding van den
doorloop , welke met eene slepende en onzuivere ontsteking
der darmklieren en van die des darmscheils in betrekking
staat, en onder den naam van dothinienteritis bekend is.
Hier worth dus doze kwaal als eon symptoom der zenuwkoorts beschouwd , en wel op het voetspoor van geachte
Schrijvers. Wij beamen allezins doze wijze van beschouwen. Immers hij , die de zoozeer uiteenloopcnde gevoclens
over doze ziekte van ABERCROMBIE, STOKES, ANDRAL,
LOUIS, CHOMEL, BRETONNEAU, LESSER CH ALBERS

kent , zal wel nimmer beweren , dat zij geheel onderscheiden is van de oorspronkelijke zenuwkoorts, en als eene
afzonderlijke zickie in eon Handbook, als het onderhavige,
moot ontwikkeld worden.
Na de uitgangen dozer koortsen to hebben aangeduid ,
worden de verschillcnde oorzaken genoemd en hare geneeswijz. Onder de middelen , welke hicr geprezen worden,
ontvangt de ipecacuanha cone eerste plaats. Betzelve
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(inerkt de Schrijver op) wordt niet uitsluitend toegediend
met oogmerk om cone stoffelijke oorzaak door den mond
te ontlasten , maar om door deszelfs prikkelend en opwekkend vermogcn eenen weldadigen schok aan het zennwstelsel to geven, en daarna, als de gewone uitwerking van
cen braakmiddel, het zweet nit to drijven enz. (bl. 88.)
Zeer juist is deze aanwijzing , hier door den Schrijver gegeven , en het verraadt voorwaar weinig kennis in eene gepaste behandeling dozer ziekten, om eon ander gevoelen
to durven uiten. Want niet alleen dat do schranderste genceskundigen dit middel, zelfs bij afwezigheid van saburra
of van eene bepaalde smetstof , in de zenuwkoorts gerocmd
hebben , ook in de dothinienteritis wordt de ipecacuanha
cenparig aangeprezen. Irolgens het algemeen gevoelen
wordt door een braakmiddel de koorts dikwerf op eene verrassende wijzc verminderd en hare verdere ontwikkeling
verhoed. Under anderen zag ANDRAL in 22 gevallen na
het braken cone spoedige genezing volgen. Wie tech zal
zich hierover verwonderen ? Do beide vlakten , darmkanaal en huid , weIke aan de buitenwcreld zijn blootgesteld,
hebben zulk eene innige verwantschap onder elkaar,, dat
door het verhoogen van de working der cone de storing der
andere kan worden afgewend.
Zoo doelmatig het toedienen van cen braakmiddcl bij
zenuwkoortsen zijn kan, even nadeelig achten wij met den
Schrijver in doze ziekten buikzuiverende middelen. Dat
men zich vooral to hoeden hebbo voor purgantia , is daarom noodig , dewijI de zoo gevreesde doorloop, do enteritis
syniptomatica, dikwerf alsdan nog in het duister ligt.
De vcrschillende verwikkelingen der zenuwkoorts met
andere ziekten, de maatregelen van zuivering enz. wanneer
zij besmettelijk is, warden aangegeven , en over den aanleg tot doze koorts het noodige gezegd; terwijl dit Iloofdstuk besloten wordt met de opgave van een' gepasten leefregel. IIier wordt ook het toedienen van versterkende en
opwekkcndc spijzen en dranken aangeradcn, maar daarbij
het in acht nemen van den verschillenden toestand des lijders, zijn verlangen en zijnc gevvoonten aanbevolen. Die
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met de in de Nederlanden voorkomendc ziekten bekend is,
en dezelve oordeelkundig heeft waargenomen , zal gereedelijk toegeven, dat men daar,, gelijk tot versterkende geneesmiddelen, ook tot voedende en versterkende spijzen en
dranken spoediger en ruimer dan in hooger gelegene Ianden zijne toevlugt ncmen moet.
De beschouwing der rotkoorts is de inhoud van dit vijfde
Hoofdstuk (bl. 110-129.)
De verzwakte toestand der vaste deelen , en de belangrijke , algemeene , zich spoedig ontwikkelende en tvijd en
zijd verbreidende nciging der vlocibare deelen des menschelijken ligchaams tot die ontaarding , Welke men verrotting noemt , zijn , volgens onzen Schrijver , de kenmerken der rotkoorts.
Met naauwkeurigheid worden daarop de verschijnselen,
aan de rotkoorts cigen , opgegeven , gelijk derzelver nitgangen, voorzegging en behandeling. — Om noodelooze
wijdloopigheid to vermijden, staat de Schrijver niet stil bij
do verschillendc aanwijzingen in het bestrijden der bijkomende verwikkelingen in deze ziekte; alleen hiervan de
bloedvlocijingen uitzonderende , als meer bijzonder aan de
rotskoorts eigen. Immers de ecrstgenoemde verwikkelingen , alsmede de behandaing eener algemeen heerschende
en besmettelijke rotkoorts, hare complicatie met andere
koortsen, en de wijze om den invloed der smetstof te keeren , laten zich uit vroegere beschouwingen gereedelijk
afleiden.
Van de uitterende koorts, de inhoud van het zesde
floofdstuk , wordt slechts met cen woord gcwag gemaakt ,
als zullende later het onderwerp eener opzettelijke beschouwing uitmaken.
Onder de nalatende koortsen worden de gastrische, zinking- en rheuniatische koortsen genoemd (bl. 132-161.)
Vroeger (bl. 57) gaf de Schrijver reeds to kennen, wat
men door nalatende koortsen to verstaan hebbe. Thans
bepaalt hij zich bij het opgeven van den oorsprong der gastrische koorts, to weten: cone tegennatuurlijke ophooping
van onzuiverheden in de eerste of tweede wegen , of in bei-
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1e tevens; terwijl hij later (b1. 142 en 143) de gesteldheid
des ligchaams, waaruit dezelve voortvlocit, ontwikkelt. Hij
onderscheidt haar in drie vormen ; eene eigenlijk gezegde
gastrische, eene slijm- en cone galkoorts. Het zamenvoegen der wormkoorts met de slijmkoorts achten wij doelmatig.
De slijmkoorts moge al in hare verwikkcling met wormen
eigenaardige verschijnsclen opleveren , welke de behandeling dozer koorts wijzigen ; de ziekelijke aandoening van
het slijmvlies der ingewanden is echter clezelfcie bij slijmen wormkoorts, en geenszins zijn de wormen van deze aandoening de oorzaak. (*) Bet is dus , naar het ons toeschijnt, nicer met de eenvoudigheid overeenkomstig, de
wormkoorts als eerie verwikkeling der slijmkoorts in dit
Handbook op to nemen. Van het meeste bclang is het ,
hier de geneeswijze aan to geven eener zoaclanige verwikkeling. Daarom verwijst dan ook de Schrijver (hi. 156) op
de behandeling , welke hij vroeger bij de verwikkeling der
zenuwkoorts met wormen zoo doelmatig heeft aangeprezen.
De Schrijvcr beschrijft verder den gastrischen toestand ,
zoo als deze zich in de cerste en tweede wegen en in ieder
afzonderlijk ontwikkelt ; hij doet ook den slijmachtigen en
galachtigen toestand duidclijk kennen.
De vcrschillende wijze, waarop genoerude koortsen eindigen , benevens hare oorzaken, voorspelling, bellandeling
en verwikkcling met andere ziekten , besluiten dit Hoofdstuk.
Het achtste Hoofdstuk bevat de beschouwing der zinkingkoorts (bl. 162-178.)
»De zinkingkoorts is cone nalatende koorts, gepaard
»met eene plaatselijke aandoening der slijmvliezen in het
»algemeen , en , in eenen mcer bepaalden zin , van het
»slijmvlies, dat den ncus , de neusholten, de keel, lucid»pijp en longen bekleedt , welke aandoening doorgaans met
(*) PRINGLE schreef reeds : When the sickness was at
the worst, many voided round worms, which were not the
cause of the fevers, but, as we observed before, concurred
with other circumstances to retard the cure." — Observations on the Diseases of the Army. London, 1775. pag. 181.
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»de koorts ontstaat , maar dezelve ook somtijds voorafgaat
» of volol "
In doze juiste bepaling der zinkingkoorts maakt de Schrijver melding van eene plaatselijke aandoening der slijmvliezen , zonder zich over den aard dier aandoening uit to
laten. Eerst in het vervolg blijkt het, dat hij dezelve onderscheidt van de onzuivere ontsteking. De Schrijver omheist derhalve het gevoelen van vele geneeskundigen, die
de verkoudheid geprikkelden toestand, gcenszins
eene onzuivere ontsteking der slijmvliezen noemen. Eent
dan ontstaat volgens hem doze laatste, nadat de geprikkelde
toestand dezer vliezen eenen hoogeren graad bereikt heeft
(bl. 169.) Zoodanig gevoelen laat zich zeer good verdedigen , to meer daar kundige Schrijvcrs , zoo als onder andeze aandoening in het algemecn meetderen
als eon staat van congestie , dan van inflammatie beschouwen. Later, wanneer de gesteldhcid des lijders of het
algemeene zicktckarakter zulks medebrengt , bereikt volgens onzen Schrijver, doze aandoening eene hoogte, aan
de zuivere ontsteking grenzende. Te regt zegt hij derhalve,
dat de zinkingkoorts in cone ontstekingkoorts overgaan, en
alzoo , in daartoe voorbeschikte gestellen, met luchtpijp- ,
long- en slijmtering cindigen kan.
Met de opgave eener doelmatige hehandeling der zinkingkoorts wordt dit Hoofdstuk besloten.
In het laatste Hoofdstuk beschouwt de Schrijver de rheumatische koorts (bl. 179-190.)
Zonder eene bepaling der rheumatische koorts to geven,
merkt de Schrijver op, dat doze zickte, in aard, oorzaken
en ontwikk cling , met andere ziekten van de zinkingkoorts
niet onderscheiden is. Gelijk in doze de slijm , worden in
gene de fibreuze vliezen aangedaan. Bij de naauwkeurige
beschrijving dozer koorts maakt de Schrijver van de min
of meer hevigc smart melding, welke gelijktijdig alle
wendige declen des ligchaams, of bij voorkeur eenige derzelven aantast, en naar gelange der verschillende voorwcrpen verschillend is. Ook van de niet zeldzamo verplaatsing dozer ziekte naar belangrijke inwendige ligchaamsdecb •
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len wordt gewag gemaakt , waarbij wij echter de opzettelijk.e vermelding van het hart en het hartezakje ongaarne
misten. — Na de beschrijving der rheumatische koorts
doet de Schrijver de overeenkomst tusschen deze en de zinkingkoorts duidelijk in het oog vallen. Voorts worden de
verschillende uitgangen der rheumatische koorts vermeld,
hare voorbeschikkende en opwekkende oorzakert genoetnd ,
en bij de voorzegging, vooral met betrekking tot het plaatselijk lijden , nuttige wenken gegeven.
Niet minder doelmatig is eindelijk de behandeling dozer
koorts , door onzen Schrijver aangeprezen. Inzonderheid
verdient hier zijne waarschuwing genoemd to worden tegen
het misbruik en bet overdrijven der ontstekingwerende geneeswijze , en vooral tegen de aderlatingen, »dewijl de
»rheumatische ontsteking evenrnin zuiver is als de zinking» achtige , en bij gevolg dit middel ook bier niet uit den
»aard der ziekte, maar slechts bij toeval en, uithoofde
» dat daarbij over het algemeen minder edele deelen lijden ,
» zelfs nog minder dan in de zinkingkoorts is aangewezen ,
» alsmede dewijl dit middel , ontijdig of ondoelmatig aan» gevv end, den lijder onnoodig verzwakt, de schciding der
ziekte verhindert of stoort , derzelver overgang in cone
» zenuwkoorts bevordert , of in het slepend rheumatismus,
»welke laatste ziekte altoos mocijelijk to herstellen is."
Onder de geneesmiddelen , welke door den Schrijver
tegen de rheumatische koorts worden aangeraden , noemt
hij de kamfer, » wanneer dit middel, uit hoofde van den
»bijzonderen toestand des lijders , niet is tegenaangewe»zen , en hetzelve steeds in geringe giften en in verbinding
»met verkoelende , verdunnende en inwikkelende middelen
» wordt toegediend." — Voorzcker is het nut van de kamfer in doze ziekte en onder genoemde voorwaarden genoegzaam bekend; zij vermindert koorts en pijnen , door de
working der huid to regelen en ecne heilzame scheiding to
bevorderen. Ook aan de gunstige uitwerking van dit middel in deze gevallen schrijven wij het toe, dat geachte
Schrijvers gemeend hebben, dat hetzelve verkoelende cigenschappen bezit.
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Wij meenen genoeg te hebben aangevoerd, om het werk
van den Hoogleeraar DE JONGE te doen kennen. Uit hetgeen wij betrekkelijk deszelfs inhoud hebben medegcdeeld,
blijkt het tevens , dat , bij Gene gepaste eenvoudigheid , dit
gedeelte van zijn Handbock met zaakkennis is geschreven.
Voor zijne leerlingen zal het een der veilige gidsen zijn op
hunne zoo moeijelijke loopbaan , en welligt is voor meer
ervarcnen in de kunst de lezing van hetzelve niet geheel
nutteloos.
Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, door Mr.
lVden Peels
J. C. DE J ONCE, Archivarius van het
2de Stuk. Van het jaar 1695, tot aan den 1Jtrechtschen
Vrede A. 1713. In 's Gravenhage en te Amsterdam, bij
de Gebr. van Cleef. 1841. In gr. 8vo. XV en, 582 b/.
f 5 - 20.
Meer van, St. Aldegonde, bzjzonder aan
de hand van, WILLEM I. Door W. BROES, rustend Leeraar.
IIden Deals 2de of laatste Stuk. Te Amsterdam, bij
J. van der Hey en Zoon. 1840. In gr. 8vo. XXXII en
421 bl. f 4- 20.

FILIP VA N ntAnxrx,

Schetsen van de Friesch<Geschiedenis in het' algemeen, en
wegens het Strafiegt in het bijzonder, door Mr. DAAM
FOCREM A Lid van. wetenschappclijke Genootschappen.
IIde Dee!. 775 –1150. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1840. In gr. 8vo. VII en 345 bl. f 3 - 50.

H et behoeft naanwelijks vermeld to worden, dat de Hoer
Archivarins DE JONGE met dezelfde juistheid en onpartijdigheid, waarmede hij al het voorafgaande bewerkt heeft, ook
dit tweede Still van het vierde Dee! zijner Geschiedenis van
het Nederlandsche Zeewezen heeft behandeld. Het is eene
gesehiedenis van toenemende ontwik1“-ling geweest tot aan
het tijdperk der DE WITTEN; onder de Gebroeders DE WIT
vene voorstelling van den hoogsten bloei; onder WILLEM III
een tafereel van minder schitterende, maar nog altijd blijvende grootheid; na diens overlijden eene geschiedenis van
langzaam verval. Dat langzame verval wordt in het hier
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aangekondigde Stuk ons afgemaald; en alwat verder verschijnen zal, meet ons de daaruit ontstane kwijning en het
bijna geheel te gronde gaan van ons Zeewezen schilderen.
Tot aan 1713, hoe veel verval er was, is er nog altijd iets
van de vorige grootheid overgebleven. In 1706 b. v. had
het Gemeenebest nog in werkelijke dienst 30 schepen van
50-94 stukken, 5 van 36-44 st., 2 van 24 st., 2 branders, 2 bombardeerschepen, 2 hosp. en J beh, schepen,
zamen 2213 stukken geschnt, en bemand met 11547 koppen ; terwijl de door Particulieren uitgeruste Commissievaarders of Kaperschepen zoo talrijk waren, dat er in hetzelfde
jaar, alleen uit liiiddelburg en, Vlissingen, 74 Commissievaarders voeren, te zamen voorzien van 1722 st. en 36 mortieren , benevcns 11747 mansebappen. Twee steden, geenszins de voornaamsten van ons Vaderland, konden toen nog
zulk eene magt ten tcon spreiden. Hoe groot was Nederland
nog in den tijd van deszelfs verval, in vergelijking met de
nietigheid, waartoe het tegenwoordig is afgedaald!
Met betrekking tot den r it. IP VAN IKARNIK, door den
Weleerw. tuk o Es, blijven wij bij ons vroeger gevoelen. Men
vindt er bij voortduring schrandere opmerkingen, en veel,
dat van des chrijvers belezenheid en oordeelkunde getuigt;
maar, als geheel beschouwd, is het een werk.zonder eenheid en orde. Indien des Auteurs naam, door bevQrens
uitgegevene schriften, niet reeds zeer gunstig ware bekend, zou
hij met zulk eene verzameling, als zijne Voorlezingen over
FILIP VAN NA nxix zijn, zijnen room wel niet hebben gevestigd.
Zeer lezenswaardig is het tweede Deel van Mr. DAAK
rocxEmA's Schetsen van, de Friesche Geschiedenis in het
algetneen en wegens het Stralregt in, het bijzonder ; loch
's mans gehechthcid aan allerlei overleveringen en zijn geloof aan allerlei boeken van zekere wezenlijke of schijnbare
oudheid, straalt ook Mier weder door, en daarom mag de
lezer wel telkens het voorgedragene toetsen, of het op genoegzame gronden steunt. Men weet, dat de zoogenaamde
KLAAS KOLIJN algemeen vaor onecht gehouden wordt. Maar
telkens, b. v. hl. 244 en elders, wordt de hem toegeschrevene Rijmkronijk aangehaald, als een stuk, hetwelk volkomen vertrouwen verdient, ja naar welks uitspraak de Sehrijver duistere punten in de Geschiedenis beslissen wil. Indien een Geschiedschrijver van een algemeen aangenomen
w
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gevoelen afwijkt, en daardoor de beroemdste mannen van
gemeensehappelijke dwaling beschuldigt op een punt, waarover zij allen het eens zijn geworden, dan is hij ten minsto
verpligt, de gronden van zijn gevoelen te staven. Dit duet
rocKEHA Met ; maar daardoor steunt ook alles, wat hij nit
KLAAS xo LuN bewijzen wil, ten beste genomen, op een'
zandgrond. Iroorts ontkent hij alle regt der Graven van
Holland, zoo wel op 'Vest-Friesland, als op Friesland aan
gene zijde van het Vile ; mar als men het door r ocxr nt A
aangevoerde met de gronden van BILDERDIJK, in het eerste
en tweede Deel zijner Geschiedenis des Vaderlands, verge=
lijkt, dan voelt men zich door de oplossingen, welke o cREMA tracht te geven, in bet geheel niet bevredigd. Hoe
zouden de vrijheidlievende Friezen, ook in Oostergo en
Westergo, er ooit toe gekomen zijn, al ware het Huns
ondanks, nu en dan Graven van Holland als hunne Heeren
te huldigen, indien de aanspraak der Graven zoo geheel nit
de lucht ware gegrepen geweest? — Men leze dus dit werk
met oordeel des onderscheids!

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door A. J. VAN DER AA, enz. lick Deel,1-4de
Afievering. Ts Gorinchem, bij J. Noorduyn. in gr. 8vo.
640 bl. f 6 - :
Proere eener staat-, aardrijks- en geschiedkundige Beschrijving van het Groothertogdom Luxemburg. Door P.
WITICAMP. Net Afbeeldingen in bout. Te Amsterdam,
bij J. H. Laarman. 1811. In kl. 8vo. 95 bl. f 1 -:
De opperrlakte der Aarde, of .h'andleiding tot Herinneringslessen over de Aardrijkskunde, door J. VAN IVIJK, RZ.
Tweede, geheel omgewerkte Druk. Te .Kampen, bij K.
van Hulst. 1341. In kl. 8vo. 175 bl. f 1 - 25.

Deze Brie aardrijkskundige stukken, vervolg of herdruk,.
voegen wij bijeen, ter gemeenschappe]ijke kortc aanmelding.
Het Aardrijkskundig Woordenboek, dat door den Meer
VAN DER AA zamengebragt wordt, prijst zich ook in het voor
ons liggend gedeelte, hetwelk loopt van het begin der letter
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B. tot in het artikel: Bovenkarspel, door dezelfde naauwkeurigheid aan, als waarvan wij den lof aan de vorige stukken gaven. Wij vonden geene leemten, voor zoo ver eene
doorloopende lezing en hier en daar opzettelijk onderzoek
ons die zouden liebben doen ontdekken, en blijven dan ook
dit wel kostbare maar toch hoogstbelangrijke werk zeer aanprijzen.
De beschrijving van het Groothertogdom Luxemburg van
den Heer ;WITT( A MP is, met eenige uitbreiding der geschiedkundige bijzonderheden van de hoofdstad, afgedrukt uit het
begin van het vierde Deel van: de Aardbol , 111agazija van
hedendaagsche Land- en Volkenkunde ; een work, dat in
zijn geheel alle aanprijzing verdient, en waarvan inzonderheid ons llijk met eene naauwkeurigheid is bewerkt, die de
afzonderlijke uitgaaf althans van sommige, bij voorkeur de
minst bekende provincien, b. v. .Friesland, Groningen,
Drenthe, Zeeland, onzes inziens, zeer wenschelijk zou maken, vooral tot prijzen op de scholen. Bij deze gelegenheid
moedigen wij daartoe den uitgever aan, te meer, daar het
aan het debiet van het hoofdwerk niet schaden zou. De,
zoover wij kunnen nagaan, goede beschrijving van Luxemburg voldoet daarom vooral aan eene bestaande behoefte,
omdat er zoo weinig als niets over bestond. De uitvoering
is net, gelijk aan die van het werk, waarvan het eon gedeelte is. Sommige houtsneden laten nog al wat te wenschen over.
Het werkje van den verdienstelijken VAN WUK heeft bij
de omwerking gewonnen. Wanneer men het uit bet regte
oogpunt beschouwt, en het aanmerkt, niet als een leerboek
der Aardrijkskunde, maar als eene handleiding bij repetitie
van het geleerde, zoo als het ook ten doel heeft, dan zal
men niet ligtelijk iets hruikbaarders vinden. De statistieke
tabellen van de vijf werelddeelen vermeerderen die bruikbaarheid. Het weglaten van kaarten keuren wij volkomen
goed. Zij zouden de kosten zeer hebben vermeerderd, en er
zijn goede schoolatlassen genoeg.
Aannterkingen over de Zierihzeesche en Brouwershavensche
Zeegaten en de daarstelling van een Dok ter bereiliging
der Koopvaardijschepen. Door G. A. E. N. To _Rotterdam,
bij van der Meer en Verbruggen. In gr. Boo. 34 bl. f : - 50.
Ww2
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D eze Aanmerkingen, met grondige kennis van zaken ge-

schreven , dienen ter wederlegging van bet gezegde, voorkomende in eene Memorie, tot betoog, dat, in de tegenwoordige omstandigheden , de Handel van Rotterdam en
Dordrecht moot verkiezen het binnenvallen van derzelver
sehepen in het zeegat van Zierikzee, gedrukt, maar, zoover de Schrijver dezer Aanmerkingen weet , niet in den
Boekhandel verschenen, onderteekend door den Burgemeester
en Secretaris (in naam van den Raad) der stad Zierikzee.
De Memorie van den Raad der stad Zierikzee heeft tot
strekking, de voordeelen op te sommen, welke het Zierikzeesche zeegat, onder verschillende omstandigheden, den
binnenkomenden schepen in het algemeen, en meer in het
bijzonder boven het Brouwershavensche zeegat, aanbiedt.
De Schrijver van deze Aanmerkingen treedt hier op als
verdediger van het Brouwershavensche zeegat, niet voor het
belang van Broutcershaven, maar voor het belang der zaak,
niet om ter neder te schrijven, wat•hij van anderen vernomen heeft, maar als deskundige.
De aard dezer Aanmerkingen laat niet toe, dat wij, door
aanhaling van het een of ander gedeelte derzelve, de juiste
en nette bebandeling der zaken kunnen doen uitkomen; wij
zouden vreezen de opinie over het geheel daardoor schadelijk
te zijn. Alles draagt de kenteekenen van waarheid, kunde
en besehaving ; en wij verheugen ons voor den Handel, dat
er deskundigen zijn, welke hun gevoelen met zulk eene
klaarheid, zelfs voor den minkundige, verstaanbaar kunnen
maken.
Wij kunnen deze Aanmerkingen niet genoeg ter lezing aan
alle bij den Handel belanghebbenden aanbevelen, dewijl dezelve met eenige kennis van onzc kusten en binnenwateren,
en voorgelicht door de Kart van den Heer KEUCHENIUS,
goed begrepen zullen worden. — De uitvoering is, zoo als
het geheel, net.
Dr. Katzenberger's Badreis. JVaar het Ilooyduitsch van JEAN
PAUL (RICHTER). Te Arnhem, bij J. A. Nijholf. 1841.
in yr. 8vo. 235 M. f 2 - 40.

J

EAN PAUL to ver Lai en , is voorwaar Been gemakkelijk werk.
Men vrage dat maar eens aan Mr. J. A. WEILAND, die ons
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eene bloemlezing, uit des diepdenkenden Schrijvers Gedachten
gaf, en die in de bekende luimige Inleiding voor die overzetting veel waars en schoons over den Duitschen Humorist
gezegd heeft. Door dat werk vooral is JEAN PAUL bij onze
landgenooten bekend geworden. Dat. verdient hij. De Heer
KREENEN heeft het onderhavige werkje gelukkig vertaald,
en zien wij niet verkeerd, ook eene gelukkige keus gedaan.
Daarover, en over de moeijelijkheid, om dezen * hyper oorspronkelijken Germaan" te vertalen, heeft de smaakvolle en
vernuftige LIIBLINIC WEDDIK, in eenen vooraan geplaatsten
brief aan den overzetter, veel, maar niet to veel gezegd.
Jammer maar, dat hier ook wij, digtgemantelde en zwaar
gemaskerde Recensenten, weder niet zonder eenige vegen
uit de pen (dit is geene drUkfout voor pan) vrij kwamen.
Men heeft het dan schrikkelijk op ons geladen. Hier zouden
wij kunnen zeggen, met een bekend sermoen: schreeuw
maar niet voor dat je wordt geslagen." Zal dit boekje lezers vinden? Ongetwijfeld. Menschen, die het begrijpen?
Alle lezers zijn toch gem doorvliegers van boeken. Menschen , die het niet begrijpen? Genoeg; maar gelukkig durft
niemand zeggen, JEAN PAUL niet mooi to vinden.
Als de [leer KREENEN, zoo als wij hopen, ons meer van
den vernuftigen Sehrijver der Vorschute der Aesthetik geeft,
dan schrijve hij niet meer betrachten voor beschoutren, zoo
als bladz. 85; en dan bedenke hij, dat * NIESS, de ster van
de eerste grootte in het rijtuig, schitterde heneden in den
drakenstaart van zijne loopbaan," onverstaanbaar is voor
ieder, die niet weet, dat men in sterrekundige kunsttaal
door den drakenstaart verstaat den dalenden knoop, zoodat deze laatste uitdrukking duidelijker ware geweest. Zie
bladz. 52.
Men vergunne ons een klein proefje mede te deelen: * Van
* nu af zal de massa van mijne lezers zich in twee groote part ijen
* deelen: de eene ml -to gelijk mij, en de andere, en deze
* bladzijden verlaten, om op de laatste na te zien, hoe de
* zalten wel afloopen; dit zijn de lezers van het einde af,
* die van verhalen, even als van kikvorschen, slechts het
»aeliterste gedeelte gebruiken, en, als zij maar konden,
* ieder uitmuntend bock in twee hoofdstukken zonden zamen* stellen, het eerste en het laatste; en die aan elk hoofd
* van een bock, als aan eenen op tafel gebragten snoek , den
* staart in den belt steken, omdat jnist doze bij verhalen en
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snoeken de minste graten heeft; personen, die maar zoo,dang bij wijsgeerige en schertsende schrijvers blijven, als
het vertellen duurt , zoo als de Noord-Arnerikanen slechts
zoolang luisteren naar den predikendcn Zendeling tot hekeering der Ifeidenen, als zij brandewijn krijgen." Bladz.
— die zoeke men zelf.

Geschiedenis van de Togten en Ontdekkingen der Nederlanders, in .Azien, Africa, America en Australia, van het
laatste der 16de EOM() tot op onzen leeftijd. Den Leesbock voor de Jeugd. Door r. WEEDA, Onderwijzer to Zuidland. Te Dordrecht, bij Blussê en van Braam. 1840. In.
kl. 8vo. 215 M. f 1 - 20.
De wegen van deugd en ondeugd. Twee Verhalen, der
Jeugd ter aansporing en waarschuwing geschonken, door
0. HERRMANN. Naar het Hoogduitsch. Te Amsterdam,
bij J. de Boer. In kl. 8vo. 212 bl. f 1 - 50.
Herinneringen nit het jeugdige leven, in leerzame Verhalen ; door ANALIA SCHOPPE, gab. WEISE. Naar het Hoogduitsch. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. In.
hi. 8vo. 220 bl. f 1 -50.
NiettwGeschenk aan de lieve Jeugd, van hare heilbedoelende
Vriendin r. no ENS. Te Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. in 16mo. 164 bl. f 1 -:
Be goede Grootntoeder met hare Ileinkinderen, door dezelfde. Te Koevorden, bij D. II. van der Scheer. In kl.
8vo. 31 N. f : - 125.
lets voor de lieve Kleinen, die eerst beginnen to leven, door
en bij dezelfden. In ht. 8vo. 20 bl. f :- 08.

I n het eerste der bovenstaande werkjes voor de jeugd geeft
verdienstelijke Onderwijzer w cri A eon zeer good geschreven vcrhaal van de voornaamste ontdekkingsreizen en
incrkwaardigste zeetogten der 1Vederlanders, beginnende met
de pogingen tot het vinden van eene vaart naar Oost-India,
henoorden om Azie keen. De bier en daar aangehaalde
do
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woorden der reizigers zelve bewijzen, dat de Schrijver zich
niet overal met nieuwere werken vergenoegd, maar de bronnen zelve geraadpleegd heeft. Het boekje is allezins geschikt
tot schoolprijzen, waartoe het nette voorkomen en het viertal nette plaatjes het zijne doet. Op bladz. 44 schijnt de
Schrijver aan de buitensporige opgaven van de ligchaamslengte der Patagoniers (10-12 voeten) niet alle geloofwaardigheid te ontzeggen; en op bladz. 86 verwonderde het ons,
dat hij na het verhalen der ongelukkige reis van BONTEKOE
zijne jeugdige lezers niet heeft herinnerd, dat eene algemeen gebezigde spreekwijze nog heden ten dage de herinnering aan die reis bewaart.
Ofschoon het N°. 2 genoemde werkje van HERRMANN niets
bevat, dat niet even good door eenen vaderlandschen Schrijver kon gezegd zijn, laat bet zich met genoegen lezen. Dat
het tooneel in het verhaal: de kleine li:ooplieden, in Italie'
is, helpt, vooral door de voorstelling, de aardrijkskundige
kennis der jeugdige lezers uitbreiden. De gekleurde plaatjes
zijn slechts redelijk.
A MAILIA SCROPPE, geb. wEisE, is eene te gunstig bekende
kinderschriffster, dan dat hare werkjes onze aanprijzing zouden behoeven. Het eerste der zevem in dit bundeltje verzamelde vertellingen is eene zoogenoemde Robinson, die to
weinig van vele dergelijke verschilt, om bijzonder de aandacht te kunnen spannen; en het tweede beviel ons geheel
niet, omdat wij niet van die Feeen- en tooversprookjes houden. Overigens schenken wij aan dit nuttige boekje gaarne
onze aanprijzing.
De werkjes van Jufvr. moErt s zijn moor kinder-boeljes.
Het eerste is ecn regt lief boekje van vermakelijken en nuttigen inhond. Van de heide anderen is bet laatste niet
voor kinderen, die eerst beginnen to lezen, daar in dit
val wile moeijelijke woorden hadden moeten vermeden zijn,
waarop de welmeenende Schrijfster in bet geheel gcen acht
schijnt geslagen te hebben. Zij beat het boekje: de goede
Groottnoeder, opgedragen can JonoE kinderen. Voor deze
zijn woorden en denkbeelden als: morgenstond van het leven, tnede-erfgenanten der eenteige zatigheid, enz. veel to
bong. Voor jonge kinderen to schrijven, is eene groote
kunst; er min gelukkig in to slagen, achten wij eon oordeel, waardoor zich niemand kan gekrenkt gevoelen.
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L. S C HIPPER , VERS./ES.

lirieuwe Versjes voor Kinderen, door L. sc HIPPER. To Haar8vo. 68 bl. f 1 -20.
lem, bij de Erven F. Bohn. In

IJ eze nieuwe versjes voor kinderert van den Heer scIIIPPER
leslaan eene niet onwaardige plaats in de rij der goede kinderboekjes, en zijn niet minder doeltreffend dan zijne Gedichtjes voor Kinderen, in 1838 uitgegeven. De toon der
meesten is regt kinderlijk, en de moraal rigt het hart op
vele beminnelijke deugden. Hier en daar troffen wij wel
eens eene minder gelukkige uitdrukking aan:
Moeder is weer heel genezen
bevalt ons niet.
Het Knaapje en de Pomp een gelukkig versje. Bartjes
herinnering aan vin' vader roerend. Be Doodsklok regt in
den goeden toon. Ter proeve:
Noem dat plegtig klokkenbommen,
Kindjelief I geen aaklig brommen ;
't Is een teeken, dat ons meldt:
* Weer verliet een mensch deze aarde;
.'t Sterven wordt ook eens uw lot;
Streef naar deugd, want deugd houdt waarde ;
Al uw goedren laat ge op aarde,
Maar uw deugd vaart mee tot God !"
Wil dan nooit, neen nooit meer beven
Voor de doodklok, lieve meld!
't Is een roepstem in dit leven,
Die ons naar den weg leert streven,
'Waarvan 't doel ten hemel leidt.
Hoewel minder gebruik van verkleinwoordjes, dan in het
vorige bundeltje, hier aantreffende, schijnt de Meer set:HYPER hiervoor toeh een' bijzonderen smaak to behouden: slapensuurtjes, Heron Beertje, hwaitierties e. d. komen ons
ongepast voor. Ter snede gebruikt, vervalt het zoetsappige. Wel wat zwarte, maar anders, buiten het vignet,
redelijk goede plaatjes versieren het boekje.
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i%lonniken en Nonnen enz. Amst. bij J. C. van Kesteren. 621
, Jacob:,. (J.) Merkwaardigh. uit de Gesell. van Jere1
mia. 's Hag. bij /V. P. van Stockum.
Moorrecs , (B.) Adres aan mijne Geref. geloofsgenooten.
273
Amst. bij J. H. den Ouden.
Uitnoodiging enz. Amst. bij J. H. den
280
Ouden.
N.
Nacheriius , B. Fil. (B.) Disputatio Theol. Exeg. 4mst.
apud Stokmans et Rijnders.
533
Naschrift , bij het Stukje over het grondwettige enz. Gron.
bij J. B. Wolters.
280
Nassau, (II. J.) P. Hofstede. Koev. bij D. H. van der
Scheer.
198
't Lager - Onderwijs enz. lste Afd. van Onderwijs. Assen , bij T. J. van Tricht.
256
Natuurlijke Historic der Zoogdieren. lste Afl. Gron. bij
J. Oomkens.
115
Navolgingen van William Couper enz. Breda bij F. P.
Sterk.
215
Nederland bij cenen Algemeenen Oorlog. Haarlem bij V.
Loosjes.
121
Nederlandsche Zendelinggenootschap , (Het) in 1841. Rott.
bij M. Wijt en Zonen.
404.
Nepveu , (J. J. D.) Bertha Coppier 's Hage bij K. Fuhri. 313
Nes, (A. L. van) Woorden van broederlijke onderwijzing
enz. Gron. bij J. Oonzkens.
595
Nieritz, (G.) Alexander Menzikofr. Amst. bij Ten Brink
en de Vries.
666
Nieuwe Werken der Holl. Maatsch. Iste D. Leyd. bij D. du
Morlier en Zoon.
516
(Yervolg en Slot.) 556

REGISTER.
Nieuwenhuis , (J) Ph. W. van Heusde de Socratische
School enz. IV D. Leid. bij C. C. van der Hoek. 11
Nokt de Branwere , Ambiorix. Leuven bij van Linthorst
568
en van de Sande.
0.
Oorspronkelijke Aanteekeningen cnz. Kamp. bij K. van
499
Rulst.
Oosterzee, (J. J.) Disput. Theologica etc. Traj. ad Rhen.
50
typ. Schultze et Voerrnans.
(II. M. C. van) Viertal Leerredenen. Zierikz.
537.
bij J. van de Treble Olivier.
Orphea , 3de St. Hoorn, bij Gebr. rerrnande.
169
159
Over vrijheid van Handel enz. Dev. bij M. Ballot.
P.
600
Nijhoff.
Paul, (Jean) Badreis. Arnh. bij
Pliester, (G.) Aanteekeningen op de Ned. Burg. Wetge
156
ving. Arnh. bij J. A. Nijhoff.
Gebr.
rermande.
147
Pol, (J.) Leerrede. Hoorn, bij
Pohnan, _dz., (II.) Christelijke Voorstellen. 's Hag. bij K.
6
Fuhri.
K.
Fuhri.
Ecn Vcrhaal. 's Hag. bij
5't
Posthumus , (R.) Gedachten van Blaise Pascal. Gron. bij
200
J. Oonikens.
Potgieter,, (E. J.) Het Noorden. II Deelen. Amst. bij
29
G. J. A. Beijerinck.
Liedekens van Bontekoe. Amst. bij H.
576
Frijlink.
Potter, (de) De Belgische Omwenteling. Dordr. bij H.
607
Lagerweij.
Pragmatieke Sanctie. (De) Amst. bij
B. Saakes. 672
Prins, (J.) Christelijk Jaarboekje. Tsveede Druk. Amst.
668
bij S.
Prins.

REGISTER.
Prisma. I—IIIde D. Gorinch. bij A. van der Mast. 481
212
Proza en Poezij. Haarl. bij de Erven F. Bohn.

Raadt, (P. de) Lager Onderwijs enz. 's Hag. bij J. P.
390
Beckman.
Rachjs , (A.) Leerredenen. Doesb. bij Lets en Lam357
brechts.
Bens, (F.) Gedichten. Gent, bij D. J. van der Haeghen73
Ihtlin.
Rochernont (G. L. de) en J. Bischoff , Geschiedk. Beschrijv. der Ridderorden. Amst. bij Jb. da Cunha en
259
Comp.
I—Vde Aflev.
bij dezelfden.
644
Rij neveld , (J. C. van) Celebes. Breda, bij Broese en
471 .
Comp.
S.

Sackreuter , (K. L.) Gesch. der Christ. Godsd. en Kerk
enz. Gron. bij R. J. Schierbeek.
45
Scheltenza , (S. P.) over het Gevoel voor het Schoone enz.
Arnh. bij G. van Eldik Thie,ne.
191
Schipper,, (L.) Nicuwe Versjes. Haarl. bij de Ervcn F.
Bohn.
692
Schmid, (C.) Josaphat. Amst. bij Ten Brink en de Vries. 35
Schoppe , geb. Weise (A.) Marat. Amst. bij ten Brink en
de Vries.
135
Herinneringen. Haarl. bij de
Wed.
Loosjes, Pz.
600
Schotcl, (G. D. J.) Kerkelijk Dordr. Dordr. bij van Houtrijvc en Bredius.
154
Levensschets van J. C. Schotcl. Haarl.
bij
Loosjes.
374
Schukking, (L.) De mogelijkheid, dat het Koningrijk Gods
enz. Gron. bij C. M. van Bolhuis Hoitsema.
325

REGIS T E R.

SAW, (J. A.) Dric Verhalen. Gron. bij R. J. Schierkeek,
530
Jr.
Sebastian , (A. A.) Alg. Natuurkunde van den Mensch.
336
Gron. bij J. Oomkens.
Siegenbeek, (ilL) Brief aan Mr. Groen van Prinsterer.
297
Leid. bij D. du Mortier en Zoon.
Singels , (J. C.) Ontwerp van Sluisdeuren enz. Gorinch. bij
16
H. Horneer.
Sloos, (A. R.) De Procureur. II Deelen. Amst. bij J. C.
van Kesteren.
478
Soetbrood Piccard , (R. A.) Disquisitio Ethico–Theoligica.
Traj. ad liken. aped C. Bielevelt.
489,
Someren , (R. H. van) De St. Elizabeths Nacht. Utr. bij
527
L. E. Bosch en Zoon.
Sonstral, (J. H.) Evangeliebladen. Iste Deel. Amst. bij
630
G. J. A. Beijerinck.
Spall, (T. van) Vader en i\Ioeder Stroomdal. Schoonh. bij
S. E. van Nooten.
314
Sp ker, (H. J.) Leerredencn. Dordr. bij Blusse en van
Brawn.
181
Steenbergen van Goor, De Mensch en de Misdaad. Iste Deel.
Lceuw. bij G. T. N. Suringar.
397
Hde Dee!.
659
Stemregt (Het) van de Gouvcrncurs vcrdedigd. 's Hag. en
Amst. bij Gebr. van Cleef.
4 64
Sterren , (J. H.) Lucr&ceBernandin. Amst. bij G. L. Koopman.
178
Stolle, (F.) De Wereldburger. Gron. bij R. J. Schierl) eek. 83
Starch, (W.) De Nederlanders bij Chattam. Dev. bij M.
Ballot.
661

i

T.

Taylor,
Bekentenissen van con Boosdoener. II Deelen.
Amst. bij J. C. van Kesteren.
176
Teenstra , (Ill. D.) Volksverhalen en Legenden. 'sic Stuk.
Gron. bij J. Haftenkanzp.
436

REGIS T E 11.

Tegne'r , (E.) Redevoeringen. Utr. bij C. van der Post. 611
Teuton , (F. van) Redevoering. Utr. hij C. van der Post. 299
Thorbecke, (J. R.) Oratio. Lugd. Bat. apud P. H. van den
Heuvell.

464
Thouars, (G. A. C. IV. de) Verwelkoming enz. Dev. bij
601
J. de Lange.
Hulde aan den Koning. Sneek ,
601
bij F. Holtkamp.
Toelichting van den Brief van C. R. A. van Bommcl enz.
Gron. bij J. Oomkens.
297
Toevallige Gcdachien. Gorinch. bij A. van der Mast. 192
Tronditz, (A. von) De Schoone Blanca. Amst. bij J. C.
van Kesteren.
179
Juanita , cnz. bij denzelfde.
179
487
Twee Buren. Middelb. bij A. C. Hoyt.
U.

(Tilden , (II. 11) Het Leven van IV Wilberforc4. Gron. bij
469

Utberg , (S.) Twaalftal Leerredenen. Amst. bij
.Artfteriek.

IV. van
628

V.

Vastrik, (C.) Hcidebloempjes. Rott. bij T. J. Wijnhoven
396
Ilendriksen.
Vegt , (A. Helm% van der) Kinder-Rijmkronijk. Amst. bij
666
P. II. Dunker.
Verhandelingen door Teylers Genootschap. XXIIIste D.
317
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
Yerhoeven , (P. F. Timmers) Handb. voor alle Standen cnz.
Dordr. hij Blusse en van Braam.
119
593
Vertrouwelijke Brief. Utr. bij H. M. van Dorp.

REGISTER.
Verzameling der jaarlijksehe Verslagen enz. Arnh. bij C. A.
Thieme.
120
Ballot. 272
Yilliel =s, (Cit.) Vargas. II Deelen. Dcv. bij
Vredewoord voor Roomsch- Cath. en Prot. enz. Amst. bij
456
J. IL en G. van Hefei-en.
VI-cede, (G. IV.) Neduland en Zweden enz. Utr. bij N.
van der Monde. 61.)"
Vries, (J. de) De Atheist. Amst. bij J. M. E. Meijer: 312
rriesaard, (IV.) Schetsen uit de Regtzaal enz. Schoonh. bij
438
S. E. Van .7.Vnoten.
400
Kloots.
Vrouwenspiegel. 's Hag. bij
Vrije Steenhouwers. (De) Amst. bij J. C. van Kesteren. 528
w.
Waldow , (H.) Oscar en Julie. Kamp. bij K. van Hulst. 486
Walraven, (A.) Verzam. van eenige vraagstukken enz.
60
Gron. bij I1L &nit.
Blusse
en
Togten
der
Nederlanders.
Dordr.
bij
Weeda , (P.)
600
van Brawn.
Wereld (De) en het Menschelijk Leven. Dev. bij A. ter
310
Gunnc.
Weytingh, (J. II. A.) Beknopt Woordenbock enz. Amst.
203
bij IFeytingh en van der Haart.
Wichers , (A. L.) en Gleuns, Jr. (IV.) Het Hartzgebergte
en de Rijnstroom. Hde Deel. Gron. bij J. Oonthens. 21
Wilde, (N. J. de) De Vragener Kapel. Dev. bij A. ter
662
Gunnc.
R.
J.
Sehierbeek.
136
Woorden nit den Bijbel. Gron. bij
IVtjk, (J. van) Beknopt aardrijksk. Schoolboek. Zutph. bij
227
W. J. Thicntc.
-- De Oppervlakte der Aarde. Kamp. bij K.
686
van Ilulst.

REGIS T E R.
Z.

Zaanlandsch Jaarboekje. Zaand. bij J. Heynis , Tsz. 356
Zedig-vrijmoedige Bedenkingen over het Concordaat. Amst.
bij A.13. Saakes.
220
Zceuwsche Balling. (De) Gorinch. bij II. Horneer.
618
Zwaag, (J. van der) De Christelijke Vrijheid. Dokk. bij
D. illeindersma, Wz.
675

Antikritiek van M. J. de N.
Antwoord op cone Antikritiek van Dr. J. de Koning.

314
624

VADERLANDSCHE

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENI NGEN,

LETTEROEFENINGEN,

voor

TOOT

1841.

VADERLANDSCHE

1841.

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN

LETTEROEFENINGEN,

VOOT

voor

1841.

1841.

IL

VADERLANDSCHE
LETTEROEFENINGEN,
voor

1841.

1.

VADERLANDSCHE
LETTEROEFENINGEN,
voor

1841.
IL

MENGELWERK,
V0011.

1841.

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN,
OF

TIJDSCHRIF T
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DIE DAGELIIICS IN ONS VADERLAND EN
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BENE \TENS
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1841.
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DER

en.

J. W. IJNTEMA.
1841.

KROE

INHOUD
VAN HET

MENGELWER K.
Briefwisseling met eenen Jood. Door N. S.

Bl. 1
Misbruik yan Thee en Koffij erger dan Cholera. Door
Dr. R. te N.
17
De Struikroovers in den Kerkelijkcn Staat. Door FR iDERI c
MERCEY.

23

De Oudhedenzoekers.
34
De gang te middernacht naar het Kerkhof. Verhaal.
44
De goede oude tijd.
51
PETER de Groote te Astrakan en Koopman KUROTSCH52

en de Zangeres CATALAN!.
54
Gemocdelijke Raad.
55
Onverwachte Gasten.
55
Voorwaarde van Grootheid.
55
De Tooneelspeler BARNES.
55
Geleerdheid en Wijsheid.
56
56
Tweederlei Staatkundc.
Bedenkingen over de zoogenoemde Yrijheid van Onderwijs.
Door P. HOFSTEDE DE GROOT.
57
Een blik op Frankrijk en Europa , sedert de Omwenteling
van het jaar 1813. Door c. J. v. R., te 's Gravenhage.77

GOETHE

I N II 0 U D.
De Struikroovers in den Kerkelijken Staat. (Very°lg van
bl. 34.)
84
Twee Brieven. Brief van Tante EMMERENTIA en Antwoord van Neef JACOB.
92
98
Huiselijk Leven van het Portugesche Hof.
NAPIER.

99

Vliegend Postkantoor.

100

De gevatte Pastoor.

101

Huishouding zonder uitgaaf en toch te duur.
101
Vergankelijkheid. Door J. VAN HARDERWIJK, RZ. 102
Twee Gedichten op Illuminatiedoek te Berlin.
104
Stroomgedichten.
104
Over den geest van c LAUD it s. In een' Brief aan***. 105
De Noordoostelijke Kust van Siberie. (Vervolg van No. XII
des verstreken jaars.)
113
Hedendaagsch Griekenland.
122
De Struikroovers in den Kerkelijken Staat. (irervolg van
bL 92.)
135
Bij het Gra mijns Vaders. Door G. TEN BRUGGENCATE,
n z. Dicntstukje.
150
Simplex sigillum [Teri. Medegedeeld door W. H. WARNSINCR, BZ.
152
Oordeel van Prins EUGENIUS over Roem- en Oorlogszucht.
155
Het Beroep van den Stenograaf.
156
lets over de vermeende herleving van het Treurspel bij de
Franschen.
157
De zonderlinge Vischvangst.
159
Aardappel-Jubeljaar.
159
Naïve Inval.
160
RIJMER en hrt Publiek.
160
Over het ongepast en overdreven vereeren 'van menschen , als een kenmerk van onzen leeftijd. Door
J. BOEICE.
161
De Struikroovers in den Kerkelijken Staat. (Vervolg van
bl. 150.)
182

I N 11 0 U 1).
Ontzettend Voorbeeld van een' Gcregtclijken Moord in
Schotland.
191
Als God het wil! Vertelling.
en de Storm.

197

209
Dr. BAHRDT.
210
210
KANT.
Kostelijk Hulpmiddel.
210
De kleine Duitsche Despoot.
211
Joodsche Geestigheid.
211
De Koning en de arme Vrouw. Naar het Hoogduitsch van
J. F. C A ST E L L I. Dichtstukje.
211
Proeve, ter oplossing van eenige bedenkingen , welke de
deelneming aan de pogingen ter zedelijke verbetering van
veroordeelde Misdadigers uit een mingunstig oogpunt
doen beschouwen , en daardoor derzelver weldadige bedoeling verhinderen. Door W. H. WARNSINCK, BZ. 213
De Noordoostelijke Kust van Siberie. (Fervolg en slot van
227
bl. 121.)
De Struikroovei in den Kerkelijken Staat. (Vervolg en
234
slot van bl. 1.91.)
De Zanger. Door w. H. WARNSINCK, EZ. Dichtstukje. 244
Drie Grafliederen. , door Mr. A. F. siFFL E naar het Hoog245
duitsch gevolgd.
Gevoelens en Gezegden van DIEHEMED- A LI.
248
De Slavenmarkt te Tunis.
249
253
De troostende Droom.
Wonderbare Redding.
256
TURENNE ' S Prachtbegrafenis.
257
De Duiker SCOTT.
258
Tooneelklucht.
259
260
Zangers-inkomen te Paris.
Gods wijsheid en weldadigheid in het Water. Vom gedragen
in de Maatschappij Felix Melitis , door N. SWART. 261
Een paar bladzijden uit het Werk van den Heer Mr. J.VA
' SGRAV,ENWEERT: Het Noorden en het Oosten. 276
ROBBERT CLIVE, de Grondlegger van de Britsche Rijks282
magt in Indie.
HAYDN

INHOUD.
De Fransche Jury.

Naar ALPHONSE KARR.

Schiphreuk en Broederliefde.

Verhaal.

Door

295
ALT

297
304
Snelheid van gemeenschap in de XIXde Ecuw.
304
Geboorte van cenen Prins in vroegere dagen.
306
Zonderlinge wilsbeschikking en. gelukkige vond.
307
Ambtenjagers.
307
Welbestrafte Coquetterie.
307
Lente. Door A. II. A. EKKER. Dichtstukje.
De Personele Belasting.
308
Puntdichten.
Waaijer-sui rogaat.
Een woord over de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen ,
beschouwd als eene Christelijke Vereeniging. Door
309
W. H. WARNSINCK BZ.
Jets over den Wedren der Grieken en Romeinen. Door
M. H. DE GRAAFF, te Leeuwarden.
320
ROBBERT CLIVE, de Grondlegger van de Britsche Rijks330
magt in Indie. (Vervolg en slot van b/.`295.)
De Slag bij Lutzen in 1813. Een Verhdal uit dat 7Y jd343
perk.
Regtsoefening bij de Ylvaren en Tartaren van den Kaukasus.
350
356
De Turksche Almanak.
Bet Lid der Staten.
358
PHARAO ' S Droom.
358
359
De Paruikmaker en de Kapper.
Zij zullen hem niet hebben!
360
Eens Bedelaars Grafschrift.
360
De roeping van MOZES een Spiegel van Gods deugden of
volmaaktheden. Door den Eerw. A. L. KIERS, Predikant
te Gieth000n.
361
Dc Beurs van Pars.
374
Fragmenten uit WALTER SCOTT 'S Briefwisseling over en
met Miss CARPENTER, naderhand Lady SCOVT.
388
ABD — EL — KADER.
397
De Fransche Pachter en Vorst SCHWARTZENBERG. 399
Kinderarbeid in de Engelsche Fabrijken.
403
MANN.

De Slag bij Lutzen in 1813. (Vervolg van bl. 319.) 401
Cuba. Dichtstukje.
412
Het quid pro quo.
414
HENDRIK DE IV op415
reis.
Regtmatige Rangordc.
416
Ongelukkige Misvatting.
416
Wien past de schoen?
416
De Heerschappij van het Eigenbelang over 's Menschen
Verstand. Eene Voorlezing. Door S. K. DE WAARD,
Leeraar der Doopsgezinden to Haarlem.
417
De Geneeskunde op Java.
436
De Koning en de Landlieden in Zweden ten tijde van
GUSTAAF DEN IV.
445
De Slag bij Lutzen in 1813. (Vervolg van bl. 412.) 451
POPE als Schilder.
460
Spaansche Logementen.
461
Visites en Contravisites.
462
SCRIBE.
462
Tegenwoordigheid van Geest.
362
Goddelooze hoop , het uitwerksel van angstige beschroomdheid.
463
461
Te laat.
Letterkennis geen Vernuft.
464
Gissing naar den ouderdom van het bock Job. Door Dr.
BUDDINGH, Th. Dr. en Predikant to Batavia. 465
s.
470
Madame MARA.
Fragmenten Bit WALTER SCOTT 'S Briefwisseling over en
met Miss CARPENTER., naderhand Lady SCOTT. (Vervolg en slot van hi. 397.)
480
De kleine Redder des Yaderlands. Zwitsersche Geschiedenis.
489
De Slag bij Lutzen in 1813. (Vervolg en slot van bl.
460.)
505
De Camellia's.
512
De Barmeciden-stokjes.
513
DALAYRAC ' S cerste Viool.
513
515
lets rakende ROSSINI.

1 N It 0 U D.
Anecdote van den Geneesheer

515

FRANK.

Kamcraadschap.
Gedachten bij het Graf van

515
A.

c.

STARING.

Vorden. Dichtstuki e.
De Bouwkunst. Eene Voorlezing.
E. SCHIPPER, to

Nog lets over

FREDERIK DE HOUTMAN.
UTRECHT DRESSELHUIS.

Door

Door
516
517

J. AB

529
Waarnemingcn omtrent cenige Vogelsoorten , inzonderheid
de Zwaluwen.
535
De Noordkaap. Door MARMIER.
545
Het Standbeeld van DE RUYTER. Door W.
W AR NSINCK, BZ.
556
Prins MONTO SARCHIO en lITICHIEL ADRIAANSZ. DE
RUYTER. Door J. VAN HARDER WIJK, RZ. Dichtstukje.

(1 Aug. 1841.)
561
Feestdronk aan Neerlands Koning en Koningin. Door Mr.
B. A. SPANDAW.
564
Aan * * *. Dichtstukje.
565
567
Jammerlijk Bijgeloof in de XIXde Eeuw.
Eerlij ke Diefstal.
568
De praatzieke Dame.
568
Verhandeling over de Dronkenschap , bijzonder over de
maatregelen , die, ter wering van deze ondeugd , in vroegere tijden , bij onderscheidene Volken , zijn genornen.
Door w. F. BUCHNER , Med. et Chir. Doctor to Gouda. 569
De Opgraving van het Lijk van NAPOLEON. Volgens cchte
Beschciden.
599
BEETHOVEN van 1770 tot 1827. 597
De Deserteurs. Een Voorval uit den Zevenjarigen Oorlog. 600
Keizer JOZEF in Holland. Oorspronkclijke Anekdote. 615
619
Oculisten.
Levensredding door een' kwinkslag.
620
Redevoering over Mr. JOHAN VAN HEEMSKERK, bijzonder
als Prozaschrijver,, aangetoond uit zijne Batavische Arcadia, en het gewigt derzelve voor de kennis van de
Zeden en Gewoonten onzer Voorvaderen. Door J. VAN
HARDERWIJK, RZ.
621
BEETHOVEN van 1770 tot 1827. (Vervolg van bl. 603.) 642

IN H 0 U D.

Dc Toledo- straat te Napels. Eene Reisherinnering van
LUDWIG AUGUST FRANKL.
653
Het Vuurfeest in Oostindie.
659
Een Huwelijk uit Liefdc ! Verhaal.
661
De vrolijke Schoen]apper.
665
Op den dood tens Nachtegaals. Naar HOLTY, door w. n.
BOER.
667
Nut van een' kwaden Naam.
663
Een Duitseh Paradijs.
668
Een Oudduitsch Rijmpje op het Geweten.
668
Briefwisseling met eenen Jood. Door N. S. (Ten vervolge van bl. 17.)
669
BEETHOVEN van 1770 tot 1827. (Vervolg en slot van
bl. 653.)
676
Waarnemingen omtrent cenige Vogelsoorten , inzonderheid
de Nachtegalen. (Vervolg en slot van hi. 545.)
687
lets over den staat der Negerslaven op het Eiland Cuba,
vol g cns de Gravin MERCEDES MERLIN.
692
Wat leert men hieruir? Een waarschuwend Verhaal. 700
SALOMON DE CADS.
711
Bezoek van het oude Serail te Adrianopel.
712
Knoeijerij. Door P. VAN ZUTPHEN, AZ., te Gorinchem.
Dichtstukje.
715
lets , rakende JOHN LOCKE.
718
718
Monsieur DE LATOUR.
Dankbaarheid van cen' llond.
720
Over de Zucht tot Volmaking. Door J. A. BARKER. 721
Bezoek in het Krankzinnigengesticht te Siegburg , bij Bonn.
726
Door M. H. DE GRAAFF, to Leeuwarden.
Togt naar het hoogste bewoonde punt van Europa en
nachtverblijf aldaar.
741
VINCENZ, gezegd: de Overwinnares. Doe wel , zie niet
om. Verslag van een nieuwuitgekomen curious Bock. 752
I.iefde zockt list. Verhaal.
762
Volkslied. Aan Koning WILLEm II. Door Mr. A. F. sIFF L 1.774
775
Zeldzame Kunstgreep.
Oordeel van cen' der Hindoes , in Engeland verblijf hou775
dende.

INHOUD.
Treffend Antwoord.
776
776
Aardig Gezegde.
Voorlezing, over de Levenswijsheid, die s ALOMO ' S Pre777
diker ons leert.
Briefwisseling met eenen Jood. Door N. S. (Ten vervolge en slotte van bL 676.)
786
Iets over het Christelijk Kerkgezang. Door W. H. WARNSINCH, HZ.
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BRIUWISSELING MET EENEN JOOD.

M

et ongemeen genocgen , geeerde Vriend! denk ik telkens
aan den avond terug , dien wij met de Heeren D. en B. en
G. onlangs ten huize van den laatsten doorbragten. Gij
wect , het gesprek hop een' geruimen tijd over de Godsdienst ,
en wel bijzonder over de voorkeur,, aan het Catholicismus
of aan het Protestantismus to geven; eon gesprek, dat to belangrijker was, omdat niet alleen elk van do twee zijnc voorstanders in den kring vond, maar er ook zoodanig eon was,
die geheel op onzijdigen grond en toch niet op dien van het
ongeloof of der koude onverschilligheid stond, met ingebeelde wijsheid en spotzucht op de anderen nederziende. Ik
behoef niet to zeggen, dat ik u bedoel, in wien ik , ik erken het gaarne , in weerwil van den familietrek , die toch niet
geheel ontbreekt , geenszins aan den man kon denken, die
noch het gezag der Christelijke kerk noch dat des Nieuwen
Verbonds eerbiedigt. Hoewel natuurlijk niet tot de voornaamste sprekers behoorende, liet gij toch niet na , zoo wel als ik
en anderen, er uwe aanmerkingen tusschen to voegen; en
doze getuigden van eenen ernst en kennis der zake, zoo
wel als van cone onpartijdigheid en toegevendheid, welke
mijn hart innamen. Hoe is het mogelijk , dat iemand, die
het Christendom zoo wel kent, nogtans geen Christen is,
goon Christen wordt? Hoe is het mogelijk ? dit hob ik
mij na met uwe geloofsbelijdenis bekend to zijn geworden,
telkens wederom en wederom gevraagd, en, verschoon do
stoutheid, de onbescheidenheid , zoo het or cone is, dat ik
doze vraag regtstrecks tot u rigt , u echter daarbij cenige
gronden opgevende, waarom ik mijne verwondering over
doze zaak niet kan betoomen.
Ik sla hierbij eon aantal zaken over , op welke bij eon
gewonen Jood natuurlijk het eerste zou to lotten zijn. 1k
zal u, b. v., de verbastering van het Jodendom, zoo als het
A
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thans bestaat , nict voor de scheenen werpen. Ik vertram ,
dat gij ecn leerling van Mom en de Profeten, niet van Dahl of Schamai zijt. En ik erken met u de voortreffelijkheid
dier leer ; ik maak geene zwarigheid , met David van dezelve to zeggen: de wet des Heeren is volmaakt — voor
tijd en yolk , voor doel en omstandigheden volkomen herekend. In het licht beschouwd , waarin zij zishzelve plaatst,
als cone bewaarster van dat kleinood, de kennis en dienst
des Eenigen Waarachtigen , als de leidsvrouw en voorbereidster tot Oat hoogere en betere, waarop alle hare profelien doelen, verdient zij Mina geene mindere hewondering
en dankzegging des Allerhoogsten, dan de openbaring van
Gods Zoon zclven. Maar ik vraag haft zij dan nu niet
nitgediend? Is zij niet door eene Godstlienstvervangen, die,
althans even zuiver in hare beginselen, daarenboven de geschiktheid bait om zich tot alle volken nit to breiden en
dezelve metderdaad meer en moor =vat ? Verdient doze ,
sedert zij mogelijk en werkelijk geworden is, niet ongetwijfold de voorkeur boron gene , ons eenen Vader van alien
verkondigende , die alleen in geest en waarheid wil gediend
zijn? En is uwe kerk dan niet eon hors d'oeuvre , cone
tot niets ]queer dienende, doel- en zinlooze wort van ending
geworden, dat sleehts eenige rnillioenen zielen in duisternis
en onbeschaallheid terughoudt, welke gij self tech niet suit
ontkennen meestal het lot uwer geslachts- en. geloofsgenooten to zijn?
Waarom dat verouderde, vermolmde gebouw door uw
voorbeeld langer ondersteund? Waarom niet met woord
en daad aan den dag gelegd, dat er cone Mere toevlugt
voor de bekommerde ziele bestaat ? Waarom, inzondorheid
zoo velem uwer meer aanzienlijke breeders, die, zoo als
men zegt, het ijdele uwer plegtige instellingen voor dozen
tijd inziende, en daarenboven in hunnen,Bijbel geenpn go,
noegzamen grond voor het geloof in de onsterfelijkheicl yindonde, veelal tot twijfelarij en verregaande aardsgezindheid
overslaan, niet aangewezen ., welke de weg, de waarheid
en het leven zij?
Inderdaad , ik, moot mij to meer over deze onverzettelijk-

MET EENEN 3000.

3

held van u en uws gelijken verwonderen, omdat uw uitwendige
toestand als Joden mij voorkomt alles behalve zeer aangenaam to zijn. Gij bevindt u midden in eene Cluistenwereld ; uw handel, uw verkeer , alles brengt u in gestadige
aanraking met Christenen, en deze zien u, in honelerd gevallen, tech als eon vreemdeling, ja door God geteekende
wan, voor wien men zieh wachten moot , wien men naauwelijks burgerlijke belecfdheid verschuldigd is, uitgesloten
van de voornaamste , niet slechts bijzondere, maar zelfs
openbare- gezelschappen, en in verre de rireeste Staten van
albs openbare betrekkingen.
Of dit regt zij, wil ik hier niet onderzooken. Grootendeels zeker neen. Maar is het onnatuurlijk wanneer gij
u zoo gelled, atzondert; door zeden en feefwijae , door hondad eigenaardigheden, meestal niet van de, ganstigste soort ,
onderscheidt, en in deze afzendering als met- den %ringer op
den tijateru.gvvijst, dat deze zelfde Onehristenen deswerelds
Hoer en Reiland zoo jammerlijk vermoordden? En loch,
zoo lang gij en anderen aarzelt openlijk tot de Christenen
over to gann; zoo lang. er Joden blijven , en in weerwillan
wat to hunner verligting en: verlichting (em eons regt
Siegenbecksch to onderseheiden) ook wordt gedaan, afgezoinderde, aan allerlei kenbare , den meesten vreemde, Joden bestaan, zal ook die klove blijven , welke voor alien,
mar inzonderheid voor de uwen, eon bezwaar voor levensgeluk, veredeling en alwat den mensch dierbaar is meet
uitmaken.
Ik wil dozen niet meer doen uitdijen. Misschien is hij
reeds to uitgebreid. Misschien, ik herhaal het , is hij in
zijn geheel eene onbescheidenheid. Dock ik vlei mij, van
u , met eon gunstiger ()onkel, en zal mij althans hoogst
vereerd tinder', wanneer ik er eenig antwoortt op magontvangen. In alien gevalle noen'i ik mij met opregte hoogachting, enz.
Gij legt mij daar eene geheele taak op, waarde Vriend !
want uwe belangstelling is to warm en te vriendschappelijk,
A2
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dan dat ik daarop zwijgen en geene reden geven zou, waarom ik, in weerwil van al het aangevoerde, Jood ben en
Jood blijf.
Ja, Jood ben ik. Het is waar, do vraag, of or wonderen bestaan, en de Mozaische instelling in dien zin, als men
dat doorgaans opvat, Goddelijk zij te noemen, is bij mij niet
uitgemaakt. Zoo wel wijsgeerig als geschiedkundig , is daartegen, zoo als gij weet , niet weinig ingebragt. Is de voorstelling van de Godheid, zoo als die gewoonlijk geldt, en
zoo als misschien Mozes zelf die het eerst begrepen en gebezigd heeft, als van een persoon met verstand en wil
uitgerust, het in alien opzigte onbepaalde ideaal van den
mensch of wel van den mensehelijken geest, volkomen
juist, en komt het verhaai van de schepping : »God zeide,
daar zij licht en daar was licht!" »Laat ons menschen maken ," enz. enz., zoo na mogelijk met de waarheid overeen ,
dan is er tegen het bestaan van wonderen geenerlei zwarigheid in to brengen ; dan kan Hij, die het leven gaf, ook het
leven teruggeven , en de wetten der natuur bestaan voor Hem
niet; nog spreckt Hij en het is cr, gebiedt en het staat er.
Maar is ditto stout omtrent denOnbegrijpelijke gesproken,en is
hot aangehaalde cnkel bead, in den grond wel kinderlijke inbedding; is het dwaashcid, aan eenen tijd to denken, dat er
behalve God, den ledigen en in zichzelf verzonken God,
niets bestorid; is die scheppingsgeschiedenis in het bijzonder
als een voortbrengsel van onkunde omtrent den waren toestand van het heelal duidclijk to erkennen; mooten wij ons
Schepper en schepping als onafscheidelijk voorstellen , en de
laatstc als 't ware de openbaring, ja de verwezenlijking van
den Gersten noemen, — Jan valt het moeijelijker, aan zoo
iets, als wij wonderen heeten, to denken. En ik kan niet
ontveinzen, dat, op den tegenwoordigen trap van allerlei
kennis, ligt zulke denkbeelden den geest bekruipen, ja in
den Bijbel zelf,, die zoo veel van Gods onbegrijpelijkheid
spreekt , zoo het mij toeschijnt , bevestiging vinden.
En wat do geschiedenis betreft, ik behoef u niet to zeggen , wat uwe eigene Godgeleerden gedaan hebben, om het
gezag derzclve to doen wankelen. \Vie heeft de boeken ge-
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schreven, tot hiertoe aan Mozes toegekend? Wanneer zijn
ze geschreven? Dat ze in den vorm, waarin wij ze bezitten,
van hem afkomstig zouden zijn, is blijkbaar onmogelijk.
De een denkt aan den tijd van David, de ander zelfs aan
dien der Babylonische gevangenis of nog later. Welke zekerheid valt er aan verhalen toe to kennen , die honderde
en duizende jaren als mondelinge overleveringen moeten
hebben bestaan, zullen ze niet geheel voor verdicht gehouden warden ?
Het is niet to ontkennen, dat de wonderteekenen uwer
Christelijke geschiedenis dan nog veel vaster grond van zekerheid bezitten. De tijd, wanneer die zullen zijn voorgevallen , is niet zoo heel lang verleden , en vooral in omstandigheden der wereld geplaatst, dat men waarneming en
opteekening , zoo wel als beproeving en wederlegging, indien
het verhaal ongegrond ware, met reden kon verwachten.
En toch hoe veel is er, zoo in als buiten de kerk , tegen
dezelve ingebragt ! hoe ongeloofelijk is het inderdaad, dat
dezelve, indien ze alzoo hadden plaats gehad, geene meerdere uitwerking zouden hebben gedaan, ja dat ze zoo hebben kunnen plaats grijpen , enz. enz. ! 1k kan mij dan ook
met het mythische stelsel wel bijna vereenigen , — al goof
ik ook gaarne toe, dat hetzelve, pas door Strauss in het
licht gesteld, nog slechts in zijne kindschheid is. Hij geeft
blijkbaar to weinig toe. De held Bier geschiedenis moot
buiten tegenspraak eon geheel buitengewoon man, verstandclijk en zedelijk eon phenömkne geweest zijn, die ook wel
verbazende mag gedaan hebben, en, op Welke wijze
dan ook, door zijne Apostelen moot geacht wezen na zijnen
dood aan hen verschenen to zijn. Quantum est, quad
nescimus! Hoeveel raadsels leveren geschiedenis en ervaring voor ons op — schoon wij het ons met de meesten genoon zijn gemakkelijk to maken!
Maar, in welken zin Mazes dan ook de knecht Gods moge
zijn geweest, het work, door hem tot stand gebragt, verdient den eerbied der wereld. Hij heeft, het is waar, zijne
inrigting, op de kennis en dienst van den Eenige , Almagtige
gegrond , tot zijn yolk bepaald. Kon hij anders? En kon
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het missen, dat dit yolk, indien het voorspoedig was, met
zijne magt en gezag, tevens zijne kennis en denkwijzo slang
verder uitbreidde? En ware het minder voorspoedig , wat
wel bezwaarlijk enders dan uit ongetrouwheid aan zijne in.stellingen kon voortvloeijen, (waarom hij het ook reeds van
voren als eene straf dier ongetrouwheid voorstelde, waardoor het van solve tot een middel van herstel wierd) dan
kon toch het voorboeld niet nalaten een holder licht to verspreiden. Daarenboven zorgde hij , door de instelling van den
Profetenstand, dat de trap van kennis en verliohting, naar welken hij zich had moeten schikken, niet stationecirbleef. Zij riepen den geest , die er in heersehte krachtig to voorschijn ; zij
deden niet slechts het rein zedelijke hoe langs zoo meer
komen, maar toonden ook de besternming dozer heilige wet
aan voor het geheele menschdom, dat dan eerst regt gelukkig kon vvorden , als het van alle kanten naar Jebova's heiligdorn toestroomde. Inderdaad, welk een kweektuin van
de vorlichtsto kennis, van het schoonst ontwikkeld gevoel,
van de verhevenste gedachten omtrent God en zijne dienst,
is dit kleine rijk en Yolk geworden! Wear vindt gij bij
eenige natio iota , dat daarmede kan vergeleken worden ? Waar
vindt gij sulk een volksgeloof, zulk cone ware en refine godsvruoht? En 4ijn doze voorregten tot benzelven bepaald
gebleven? Vindt ge niet in Imo Christelijke geschiedenis
zelve de veelvuldige voorbeelden van Heidenen , tot de dienst
van den Eenige bekeerd? Ja, is dat Christendom niet
eene vrucht van het Jodenclorn? Is er een belangrijk leerstuk in het eerste aan to vvijzen, dat gij bier of daar bij de
Profeten of andere heilige mannen niet vindt?
Gij spreekt misschien van het toekomende levels. Het is
zoo, Moses leert dat niet; het lag niet in den acrd zijner
wetgeving, die rich tot deze aarde bepaalde. Hij wist misschien ook wel , dat zoo vreemde en afgelegene beelden.,
ketzij van ramp of van geluk , op zijne zinnelijke land- en
tijelgenooten niet seer krachtig zouden werken. Wij vinden
dit daarom ook bij de Profeten , waar zij regtstreeks dreigen
of beloven, niet. Voor zoo verre er sporen van dit geloof
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in do boeken des Ouden Verbonds worden opgemerkt , moeten
die als eigene ontwikkelingen van het monschelijk gevoel
en denkvermogert worden beschonwd , die later , in de
varstrooijing ender andere volken , bevestiging vonden. In
Jezus tijd was het volksgeleof ; sehoon de aanhafig der
Sadduceers het schijnt ontketid to hebben, en a, over het
geheel , iets ofibepaalds to dozen opzigte blijkt to hebben
bestaan, — of alleen de regtvaardigen , bij de komst van
den Messias, zouden opstaan , — of zij , vooraf in het Paradijs verplaatst , die komst daar zouden afwadlitexi — dan
of er ZOO 301 Gene opstanding ter verdoethenis als ten leven zoti zijn , dadelijk of eerst later plaats hebbende. Hoe
(lit zij , ik moet bekennen, als duidelljke openbarifig komt
doze leer in de schriften onzer Vaderen niet voor ; hetgeen
met het aristaidoth daarentegen het geval is. Maar is dit
zulk eon groot voorregt? Is doze leer inderdaad zoo rijk
in troost of verschrikking, als men elkander gaatile diets
tnaakt? Vat de zinnen geheel niet treft , wat op eon' onbepaalden afstand van ons ligt , wat altijd kan betwijfeld
worden, Naar men tich gelled geen dénibeéld van kan vormen , iou dat den mensch zoo zeer ter harte gaan ?
lb krees, dat de ondervinding het tegended leett. °ridertassehen wordt daardoor de aandacht van het ware en zebij onze heilige dickkere gevoig van deugd of ondeugd
welsprekénd
geschetst moor
zoo
ters en wiisgeeren vaak
en Meer afgetrokken. En allerlei wanbegrippen, alsof er
andere rniddelen dan bradfheid en verstand %varen , oniduurzaarn golukkig to worden , krijgen maar al to Iigt vtiedsel.
Ik wêet wel, men beweert , dat dit levers geene regtvaaroplevert: doch is dit zoo zeker? Let
tlige
filen dEiarbij genoeg, en op de duurzaamheid dan het
got& of kwade, en op het wezerilijk gelak des voorspoedigen; op de rust, de kalmte van het hart, don vrede met
God en alle die onzigtbare zaken , welke meestal meer dan
de zigtbare plegen of to doen? Of, zoo wij al mbgten Meehen uitzonderingen op den regel aan to treffen , — nimmer in
staat zijtde, van des werelds loop, als het work van eon'
wijzen en goeden Maker , geheel rekerischap to goveti, — wat
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beduiden die enkele uitzonderingen , tegen den repel? En
wat de vertroosting aangaat, het zou, geloof ik, nog te
bezien staan, of er niet meer menschen zijn, die voor
de eeuwigheid schrikken, dan die or naar verlangen. Een
mijner bekenden althans verhaalde mij , dat hij in zijne
jeugd , ter kaap varende , cenen kapitein had, die, zelf op
dit punt ongeloovig, zijn best deed, de manschap tot hetzelfde gevoelen te bekeeren , als den regten weg om den
dood niet to ontzien. En schoon men in condoleanties en
dergelijke doorgaans veel spreekt van het geluk der afgestorvenen, ja van wederzien en ik weet niet welke vrolijke
tooneelen zijn dit niet meest complimenten, waar do
koele wijsgeer bij grimlacht , en de treurende , even als
Martha in het Evangelic, op antwoordt: Ja, ik weet, dat
hij zal opstaan in de opstanding ten jongsten dage," maar er
niet minder treurig om blijft.
1k voor mij ken gem schooner , menschelijker ideaal
van eon' waren geloofsheld, dan b. v. Abraham, die niets
to lief heeft om het Gode to offeren, die Hem als zijn'
besten vriend beschouwt en Hem volkomen vertrouwt — niet
omdat Hij hem de ceuwige zalighcid beloofd heeft, neon ,
maar, omdat Hij met hem zijn wil en met zijnen zade
na hem, omdat Hij hem tot cen groot yolk wil maken,
hun, om zijnentwil, dit land tot eene vaste bezitting geven , en , wat meer nog zegt, in dat geslachi alle volken
wil zegenen. Hij leeft en gevoelt niet voor zichzelven
slechts, maar ook voor zijne kinderen , ja voor de geheele
wereld. Dat is zijn uitzigt en zijne hoop , dat zijne onsterfelijkheid ! En is het zulks niet voor alle waarlijk groote
en goede mannen? Gevoelen wij niet allen zoo lets in
ons , dat ons naar de duurzaamheid en den zegen van
onzen naam en nagedachtenis doet wenschen ; of Bever, dat
ons in de vreugde doet deelen , die onzen arbeid eerst
in de toekomst zal verwekken
Doch, ik meet u nog op eon voornaam bezwaar antwoorden. Het Jodendom heeft uitgediend, zegt gij ; de
afzondering dezes yolks door allerlei geboden en verboden — bovendien voor onzen tijd , dit land en den te-
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genwoordigen trap van beschaving niet meer berekend —
is nutteloos geworden. Misschien zult gij er thans bijvoegen , dat ik dit zelf heb toegegeven. En waarom dan ,
zegt gij, dat vermolmde gebouw door uw voorbeeld nog
langer ondersteund? Waarom u zoo zonder eenig nuttig
Joel aan al de onaangenaamheden onderworpen, met het
Joodzijn in een Christenland verbonden? Waarom het verachte en veelzins te regt verachte yolk niet verlaten en u
bij de heerschende partij gevoegd?
Het is zoo; het Jodendom bestaat nog slechts op cone
gebrekkige wijze, en heeft zeker ook het meeste nut, daarvan to wachten , sedert lang bewezen. Het heeft u uwen
Verlosser, het heeft a onze heilige boeken, het heeft u onze
taal in handen gesteld, om die to verstaan. Joden waren
bet , aan Welke gij uwe Evangelien en al het overige to danken hebt ; Joden, die u in het stichten en regelen van godsdienstige bijeenkomsten, en, voor zoo ver de Catholijken
hetreft, de geheele inrigting uwer kerk , zijn te hulp gekomen. Het zou kunnen schijnen, dat er niet meer voor
hen to doen was. Wie weet dit echter? In de Middeleeuwen
- poogde men ze te vuur en to zwaard uit to roeijen; en ,
zoo ze toen al niet, uit hoofde hunner verspreiding en
naauwe vereeniging tevens, in alle landen , als bankiers en
wisselaars, voor handel en industrie onontbeerlijk waren,
na de herleving der letteren althans en de zuivering der
Christenkerk waren zij het, die de kennis van Oostersche
taal en oudheid aan de uwen moesten leeren. Misschien
bestaat er nog eenig verder oogmerk der Goddelijke Voorzienigheid, al ware het ook maar om dit yolk als eon levend
gedenkstuk van de voornaamste wereldgebeurtenissen , vooral
op het veld der Godsdi-enst , in stand te houden.
En wat aangaat, dat ik het zou verlaten om daardoor
smaad en nadeel te ontgaan, — neon , waarde Heer , dat
kome nimmer bij mij op! Ik ben trotsch op eon yolk, zoo
oud en zoo zegenrijk voor de wereld, als bet mijne. En
lijdt het, ja Iced het sedert ceuwen onuitsprekelijk veel, te
meer gevocl ik mij aan hetzelve gehecht. Ik zou het schande
aehten , daaraan to denken. Een yolk van broederen, zoo
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als er nooit bestond, door geene tijden, geene afstanden ,
geene verscheidenhedcn van klimaat of leefwijze vaneengescheurd , kenbaar aan elken trek en als 't ware van den
eersten menseh of zijn geslacht tellende, oin ligt niet dan
met den laatsten op to houden.... Hoor uvten eigen' bevalligen dichter
Wie smalend tot uw hutje kwam,
Ik niet, o kind van Abraham!" enz.
Neon, ik verheug inij hartelijk in de wetking van tijd en
omstandigheden , die den scheidsmuur tusschen hod en
Christen gedurig meer van zijne s'teilte doer! vetliezen, —
in de toenemende besehaving en verlichting *1111 mijn yolk,
zoo als zich die , voorel in het geleerde buitschland ,
meer en Meer doen kennen; en *aarom zouden wij de
hoop niet mogen koesteren, dat beide eens zaMensmelten , ja de geheele aarde vol wordt van de kennisse des
Hoeren? Waarom zouden wij doze hope en vetwachting
onzer Vaderen laten varen? Waarom zouden wij het intzigt op cone gouden eeuw zelve geheel verliezen, al stollen wij ons dezelve ook onzer andete beelden ilah de
nog onwetensohappelijko en in de gesehiedkunde zoo veel
minder bedreven Godsman? Maar den raad Gods vooruitloopen, den vlindet van de pop uitbreken, ongetrouw aan
alsof dat getronwheid'aan den Memel
de mijnen worden
ware, neon dat niet ! Mogt ook de Godsdienst On zedeleer van het Oude Verbond (gelijk gij het noetnt)niet volkomen zijn; mogt dezelve nog vetdete ontwikkeling vorderen, gelijk zij die door de Profeten , door Salerno an anderen ontvangen heeft, zoo kart zij ie ligt nag altild ()Alvangen. Waarom zou ons eene vooronderstelling ontzegd worden, aan welke zieh de Catholijke Christen zoo vol vertrouwen overgeeft, dat de Geest immer werkzaarn blijft ter volmaking en toepassing op de omstandigheden? Het is waar,
onze tempel bestaat met meer , onze offers zijn van zelve
vervallen ; maar wat zwarigheid ? wij behoeven dezelve
niet; het was tijd, dat zij ophielden; wij danken de zorg
der Voorzicnigheid daarvoor. En was de ondergang van

MET EENEN JOOD.

11

-den Staat en Jeruzalems verwoesting eerie straf, welnu ,
zoo was het eene vaderlijko straf, om de kinderen wijzer en
beter to =ken.
In het kart, Mijnheer,, ik erken oneindig veel goeds in
het Christendom, maar even zoo min als het Jodendom
heeft het de ergste verbasteringen kunnen voorkomen. Wij
hobben elkander to dien opzigte niets to verwijten. En wie,
de uiterlijke omstandigheden gelijk gesteld zijnde , de beste
of de gelukkigste zou zijn, de Israeliet of de volger van het
Evangelic, zou ik liefst niet beslissen. Bij al den dank voor
uwe goede meening , moet ik mij dus verschoonen uw bekeerling worden, dat mij echter niet belet met de meeste
achting to zijn , enz.

Ik ondervond het alweder ook to uwen aanzien, mijn
Vriend! elke ketter heeft zijn letter. Van het standpunt,
dat men zich gekozen heeft , of meestal door het lot zich
heeft zien aanwijzen, beschouwt men de zaken elk op zijne
wijze, en zoekt daarin zoodanige orde en regelmat , als
ons verstand, door anderen van gelijke denkwijze geholpen,
daarin vinden kan. Men moest daarom billijker jegens elkander zijn, dan men veelal is, en zeker geheel anders to
werk gaan, out anderen heter to onderrigten en, zoo men
meat, to bekeeren, dan men gewoon is te doen. Ik
begrijp het, ja, ligt, dat de twijfelarij, welke, sedert eene
halve eeuw , onder de Godgeleerden in Duitschland is ontstaan, ten opzigte van den oorsprong en den ouderdom der
Heilige Boeken van het Oude Verbond , u heeft medegesleept. En schoon gij erkent , dat het wondergeloof der Christenen op vaster bodem berust, de gedachte: »deugt het
onze niet, dan zal dit met dat van anderen ook wel het geval zijn," dezelfde, welke bij Lessing's fraaije verdichting
(Nathan der Weise} ten grand ligt , zal u over het onder
zoek daarnaar te ligter hebben doen heenstappen , aan
dezulken under de Christenen, als bier zelve voorgangers
waren , u hebben doen aanslniten. En zoo mag ik dan uw
antwoord eenigzins in denzelfden zin opvatten, als een Am-
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sterdamsche Jood , naar men zegt, den Engelschman antwoordde, die hem poogde te bekeeren: » Ware ik een
Jood, (een ware, openbaringsgeloovige Jood) ik zou ligt
niet aarzelen een Christen to worden." Het is echter min
het gewone rationalismus, dat het voorondersteld wonderdadige natuurlijk meent te kunnen verklaren , dan wel het
denkbeeld van Strauss: » dat alles , eerst na verloop veler jaren te bock gesteld zijnde, vreeselijk overdreven , ja
bijna geheel verdicht zou zijn ," wat u voornamelijk toelacht en, wat meer beperkt , genoegzaam zou bevallen.
Het zou mij te verre afleiden , dit geheele onderwerp
met u te behandelen. In alien gevalle zult gij mij wel
toegeven , dat het Jodendom dan toch eon wonderbaar
verschijnsel is , niet alloen omdat de kennis en dienst van
den eenigen God, Schepper van hemel en aarde, ender
alle zoo veel meer beschaafde , magtige, nooit veroverde
volken , slechts bij dit eerie is bewaard gebleven , maar
ook omdat de denkbcclden daarover,, bij deszelfs Godsmannen to vinden, zoo veel schooner en verhevener zijn,
dan hetgeen de wijsgeeren elders leveren. En gesteld,
gij erkendet, dat het eenige waardige oogmerk van zulk
cone bijzondere zorg der Godheid voor eon eenig yolk
zijne vervulling vindt in den Man , die deze Godsdienst
van alles ontkleedde , wat Naar voortaan slechts zou hinderen , om die in volle zuiverheid tot de Godsdienst der
wereld to maken , — en dat doze , om tot dat oogmerk
to geraken , op nieuw wonderen bezigde, ja zelf, in zijne
gansche verschijning , als een wonder is aan to merken, —
{zoo althans, dat de schranderste bestrijder dozer waarheid
u niet genocgzaam voldoet) zou het dan zoo onverstandig
zijn, die waarheid to laten gelden ? Immers , wat gij ,
wijsgeerig , als tegen de mogelijkheid der wonderen aanvoert , komt mij voor van wcinig belang to zijn. God is
groot , en wij begrijpen Hem niet ; ik goof u dit gaarne toe.
Maar , geeft ons onze kortzigtigheid te dozen eenig regt ,
em nict to gelooven , wat Hij zelf, lange den weg der geschicdenis , ons zou willcn openbaren ? En omdat wij wel
inzicn cene zaak nict re fi t te doorschouwen , mogen wij
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daarom niets omtrent dezelve aannemen, noch er het gebruik op vestigen , dat er voor ons van to maken is ? Wij
kennen ten deele, zeker omdat cone gedeeltelijke kennis ,
althans vooreerst, genoegzaam voor ons is. Moge er dan
aan de voorstelling van het Opperwezen in den Bijbel veel
zijn, dat langzamerhand wegvalt, als Schaal en kleed nutteloos wordt , daarom behoeft echter niet ales en ligt dus
ook datgene nict weg to vallen , wat Hem in staat stelt
wonderen to doen.
Wat mij betreft, niets is zoo wonderbaar in mijn oog ,
als de Heiland zelf. Zijne taal , zijn onderwijs en denkbeelden , zijn gedrag van den beginne tot het cinde — hoe
wilt gij het noemen? Onberispelijk, vlekkcloos, zegt veel
to weinig; verhtven, hemelsch, Goddelijk, komt u onwillekeurig op de lippen. En wie is deze grootste aller Profeten? Eon timmermanszoon uit eon klein, weinig geacht
stadje, in het afgelegene , boersche Judea. Daar is hij van
der jeugd aan bpgevoed , dat heeft hij nooit voor eenigen
tijd verlaten, en zijne stadgenooten staan het meest van
alien versteld, dat doze de Schriften verstaat , die hij (zeggen ze) nict geleerd heeft.
Het is waar , Strauss ontkent ook de waarheid van dit
verhaalde. »Jezus is noch zoo wijs noch zoo deugdzaam
geweest; men heeft hem al dat groote langzamerhand maar
toegedicht; het is een roman ...." dien echter niemand
gemaakt heeft! Waarlijk, Kier doct de man ons aan zijn'
naam , struis , struisvogel , denken , van welken men verhaalt ,
dat hij, vervolgd wordende , den kop in den grond steekt ,
en, nu niets ziende, waant, dat ook andercn niets zien!
Maar , meet ik aan die voortreffelijkheid gelooven, waarom zou ik dan oak datgene niet gelooven , wat mij dezelve eeniglijk verklaren kan ? Waarlijk, het cone en het
andere hangt bier zoo aancen , dat gij wel genoodzaakt
zijt Of alles to ontkennen Of ales aan to nemen. Desgelijks leert het vervolg , dat het waarheid moet geweest
zijn. De Handelingen der Apostelen , de Brieven , de
schriften der cerste Kerkvaders , de voortgaande geschiedenis , de kerk zelve, zoo als zij tot hicrtoe aanwezig
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is ..... zijn gewrochten zonder oorzaak, zoo wij de gosebiedenis van Jesus wegnemen of ontkennen. Die geachiedenis is de sluitsteen, die het ver1edene en het toekomstige aaneenhecht. Met dezelve is er verband in Gods
wegen , zonder dezelve niet.
Doch gij zult mij, misschien antwoorden: In alien
wat kan het schelen? Wij gelooven hunters. tomb,
wat de hoofdzaak betreft , beiden hetzelfde. God: is een
Geest, en die Hem aanbidden , moeten Hera aanbiddcn
in geest en in waarkeid. De Godzaligheid is tat alle
dingen nut , hebbende de belofte des tegenwoordigen en
des toekomenden lcvens. Den Heere uwen God zult gij
liefhebben. boven alles uweri naasten uzelven,, ens.
onz, — Ik kan bierin editor zoo gaaf niet berusten. Wij ,
die ons overtuigd houden , dat Jesus inderdaad soodanig
geweeat is, en dat alias gedaan en geleden hoeft, wat wij in
de Evangelien. lezen, zien duarin cone stellige openbaring
van God , die ons alien Nigel omtrent zijn bestaan , zijne
almagt zijne liofde, zijne vergevensgezindheid ontneemt,
on ons tevens onze bestemming tot deugd en eon eewerig
leven in een zigtbaar voorbeeld aanwijst. Dat is met u het
geval niet, zoo als uit uwo redenering reeds op moor dan wine
pleats gebleken. is. Het is wear, gij poogdet het to doen
voorkomen , alsof de leer van eon toekomend leven niet van
zoo groot belang ware. Gij meent, dat bet meestal niet de
drigveren , van hier ontleend , zijn., die de menschen tot
een deugdzaam gedragnansporen. Gij beroopt u , els.% ware , op Abraham, — waarbij ge. Josef en anderen zoudt
kunnen voegen — om de mogelijkheid der volkomenste. en
des to !neer onbaatz.uehtige, beminnelijke deugd te betoogen. Ik ontken doze mogelijkheidniet. Maar of de lieftle
van Hem. daarbij zou in de schaduw. geplaatst warden , die
ziohzelven overgaf tot in den: dood , ja den dood des kruises,
opdat Hij. het mensehdom sou verlossen. van tijdelijke en
eeuwige ellende, en zijn loon en zaligheid vinden in dat
geltik to kennen en to aanschouwen , zult gij tech wel niet
beweren. En Hij , hoezeer in oneindig hoogeren sin , is de
eenige niet gebleven, wiens leven bier geheel voor anderen,
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in betooning der liefde was, hun loon. vindende in de goedlouring van hunnen Heer en God, met welken zij tot in
eeuwigheid hoopten vereenigd to worden, als deelgenooten
van geen ander geluk , dan hetwelk op het hoogste en beste
in onze natuur berust. Dit is het. geestelijke leven, hetwelk
in godsdienstige menschen meer en meer ontwikkeld worth
en hen inderdaad boven deze aarde verheft. En is heizelve
bij velen ook zwak en onzuiver, het ontbreekt toch niet list
ergens onder de Christenen geheel.
Welke de drijfveren onzer handelingen en vooral onzer
onthoudingen en beperkingen zijn , is in: vele gevallen
naoeijelijk aan to wijzen. De geese,
iernand
die hem van der jeugd aan ingeboezemd als van anderen, die hii eerbiedigde en beminde, op hem overgegaan
is, besliat hier voor eon groot duel. Maar, kondt gij tock
in de ziel van allerlei menschen, de minder beschadde en.
ontwikkelde niet hot minst, duidelijk lozen, gij zoudt,
ondervinden , dat het ontzag: voor de eouwigheid hitnne
begeerten niet weinig in thorn houdt. »Hij gelooft aan
niets ," is, in hun oog een man , die tot alles, in stem ibs;
gelooft aan niets ," is bij hen wederom heten (let: )4
zelfde als: »dood in zijn oog, » good." En wat gij,
daarvan zegt, dat het geloof in onsterfelijkheid meer Trees
dan vreugde zou verwekkon , het is moeijolijk, aulke godachten, bepaaldelijk to wederleggen; maar ik. goof u mijn
eigen voorbeeld als zoodanig. Een jongeliug zijacle van
even twintig jaren , werd ik gevaarlijk ziek , , dear ik,
volkomen bij mijn verstand was , konde ik nietalleon mijn
gevaar „ maar had ook gelegenheid. , veel over mijnen toostand na to donken. 1k was omtrent, donzelven geenszins
gerust, Ixf strenge beginselen opgevoed, had ik dezelve
niet altija in het oog gehouden , en ik gevoelde , dat mij
veel ontbrak ;. maar welken angst mij dit baron moo., de
gedachtc aan vernietiging , die ook bij mij opkwarn , was
mij veel vreeselijker. Dit is eene daadzaak, zoo als men
thans spreekt. Doch wat betreft de vertroosting bij
smartelijk verlies , ik weet niet, waarom doze voor geloovigen eon bloot compliment zou zijn, en waarom de
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Christenwijsgcer daarom zou lagchen , al wordt de veelzins onbekende toestand ook met bekende klenren geschilderd, die toch het wezen der zaken niet veranderen.
Zeker zou eene dadelijke teruggaaf, als van Lazarus, doorgaans nog meer vreugde baron.
(Vergeef mij, o Gij , die het leven en de onsterfelijkheid hebt aan het licht gebragt , dat ik over deze grootste uwer weldaden zoo flaauw en zoo twijfelachtig spreke !
Helaas! het is de zonde, die ook dit licht tot duisternis
maakt — de zonde, welker wortel uw woord niet heeft
kunnen uitroeijen , welker wrange vrucht uw lijden ter
verzoening nict heeft kunnen weren. Hoe toch zou het
anders den mensch , met zijne gevoeligheid en weetgierigheid , onverschillig kunnen zijn , of hij het leven , het
voor verhooging en veredeling immer vatbare leven , als
eene vaste bezitting , dan als een leengoed voor weinige
oogenblikken , zou mocten beschouwen ?)
In een woord , het geloof aan stellige openbaring van
die groote waarheden , welke het Christendom bevat , —
eon geloof, op geen' anderen grond , dan het Evangelic ,
vast to bouwen , — is in mijn oog noodig , om des menschen behoefte te bevredigen en hem, reeds hier,, volkomen gelukkig to maken. En gelijk dat Christendom reeds
nu oncindig veel bijgedragen heeft, om de kennis onder
de menschen to vermeerderen , en hetzelve alwat liefelijk
is en welluidt to doen betrachten , zoo verwacht ik de
volmaking van dit heil meer en meer van hetzelve.
Ik kan dus in uwc verschooningen , om tot ons over
to komen , niet berusten. Uwe oude geloofsgenooten voor
to gaan in hetgeen hun tot heil en core kan verstrekken,
is geen laaghartig verlaten. En wat gij zegt tegen het
vooruitloopen der Voorzienigheid , dat loopt maar al to
ligt op trage werkeloosheid Gaarne erkennen wij
onze groote verpligting aan Israel ; ook ontken ik nict ,
dat deszelfs voortdurend bestaan mij belangrijk voorkomt ,
zelfs. voor de geschiedenis en blijkbare waarheid van onze
eigene Godsdienst ; (loch dit mag geene reden zijn , waarom gij uw licht niet zoudt mogen volgen. Niet Gods
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geheime raad , maar zijn geopenbaarde wil moot het rigtsnoer onzer daden zijn.
Ik zie intusschen , dat doze reeds te lang geworden is.
Het zal mij aangenaam zijn , uw antwoord op denzelven
to mogen ontvangen , en , zoo noodig en gewenscht, vender met u dit onderhoud voort to zetten , ten einde u
ecnmaal te kunnen noemen broeder in Jezus Christus.
Vaarwel
N. S.

MISBREEK VAN THEE EN xorrri EAGER DAN CHOLERA.

Waarschijnlijk doet dit opschrift bij eenen denkenden lezer
de gedachte aan vrij algemeene overdrevenheid, zoodra men
vOOr of tegen eene zaak is ingenomen, of wel aan zouteloos
gebruikmaken van een bekend gezegde, opkomen. Van beide echter ken ik mijzelven vrij. 1k wil de gebezigde vergehiking dan ook niet in den striktsten zin hebben opgevat,
wijl zaken, zoo zeer verschillende als thee, koffij en Cholera,
onmogelijk kunnen vergeleken worden. Het opschrift wensch ik
dan ook niet anders begrepen te hebben, dan dat het genoemdo
misbruik zeker niet minder lijdende slagtoffers maakt, dan
de Cholera doodelijke.
Als Geneesheer meen ik uit ervaring de zaak to kunnen
beoordeelen, zonder mij door een partijdig idle fixe to laten
medeslepen. Als Mensch, die verlangt aan den eersten pligt
der humaniteit, bevordering van menschengeluk, te voldoen,
zie ik een mij welkom middel daartoe in het aantoonen van
het nadeelige van een misbruik , dat door smaak en gewoonte
algemeen in ons Vaderland, vooral onder vrouwen, heerschend, en door deszelfs langzame working des te gevaar]ijker
is. 1k schep mij geene idealen van algemeene hervorming
to dezen opzigte. Kunnen de Jeneverstokers het merken,
dat Do. it z zinc I N G zoo teregt tegen hun product tivert ? Maar
welligt zijn er toch enkelen, wie dit geschrijf eene hun minder bekende bron van onheil doet opmerken, en die den mood
hebben doze to stoppen. Die hoop deed mij de pen opvatten;
die hoop schenkt mij nu alreeds een streelend genoegen.
Het is eigenlijk niets nieuws, wat ik to zeggcn hob. Bijna
iedere leek weet, dat — ieder Geneesheer, waarom het overMENGELW. 1841. NO. 1.
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rnatig thee en koffij slobberen zoo nadeelig is. Op doze hoogte
Wilde ik mijne lezers trachten te plaatsen, opdat zij als 't ware met eigene oogen dat ligchaams- en , zielswelzijn ondermijnende mogen aanschouwen, hetgeen welligt meer afduet,
dan de niet betoogde uitspraak van hunnen Doctor.
Voor iemand, die genoeg opgelet en nagedacht heeft, om
te weten, dat alleen het natuurlijke goed en heilzaam is,
zou het voldoende zijn aan te toonen, dat de Natuur niet dan
kouden drank geeft : het geheel tegenovergestelde — niet dan
warme dranken drinken — kas dus niet goed zijn. Men moge
zonder groot nadeel eenigzins van de Natuur afwijken ; geheel tegen haar in handelen, dat doet men nooit ongestraft,
omdat hare wetten, door den Schepper geordend, vo/maakt zijn.
Naar, al gelooven velen dit, omdat zij er niets tegen in
weten te brengen, bij weinigen klimt dit geloof tot overtuiging en tot aanwending op hunne leefwijze; zij hebben handtastelijk bewijs noodig.
Gij hebt zeker wel Bens op'gemerkt, mijne vrienden, hoe
week, bleek en rimpelig uw vel wordt, wanneer ge het een
poosje in warm water hebt gehouden. Nu, zoo pat het met
de maag eveneens, wanneer ge daarin 3 of 4 maal daags 4,
5 of meer warme koppen thee, koffij of melk giet. (Ik
spreek altijd van het misbritik.) In de maag zijn ook , even
als in de hand, spieren, welke haar zamentrekken, om er
het voedsel uit te drijven. Die spieren zijn met eenige vliezen overdekt. Natuurlijk; dat ge deze verweekt door den
velen, telkens herhaalden, warmers drank. Uit die slapte
ontstaat, ge begrijpt het ligt, mindere kracht en werking
van de spieren der maag. Daarbij is er in deze laatste een
vocht — het maagsap — hetwelk, even als het speeksel door
de klieren in den mond, door de vliezen, waarvan ik u
sprak , wordt voortgebragt. Dat vocht brengt, door deszelfs
prikkeling op de ledige maag, het gevoel van honger voort,
en is voor de vertering der spijzen, die daarin worden opgelost, onmisbaar. Zoodra ge dit vocht, door vele warme
dranken, te zeer verdunt, wordt het onvrerkzaam. Ge kunt
nu zelf de gevolgen nagaan, waarin de ondervinding u wel
helpen zal. Gemis van eetlust, een flaauw gevoel in de maagstreek of in den zoogenoemden hartknil, het opstijgen van
een waterig, zuuraehtig vocht, hierdoor een branderig, pijnlijk gevoel, van de keel door de borst (de loop van den
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slokdarm) tot in de maag, bezwarend gevoel na het eten,
enz. zietdaar de voornaamste verschijnsels. Dat zuur, dat
bijna .altijd nit het misbruik van warmen drank ontstaat, is
scherp, (getuige het pijnlijk schreijen uwer daarmede geplaagde kinderen) en natuurlijk voor verweekte ingewanden
erger dan voor sterke. Daaruit komt veel lucht voort, hetgeen gij zeker dikwijls gemerkt hebt door een gevoel van
opzetting, spanning en rommeling in den buik, vooral als ge
diep inademt, ja hetgeen misschien wel zoo erg bij u werd,
dat ge geene drukking op de maag kondt verdragen, en uwe
kleederen daar moest losmaken. lloofdzakelijk ontstaat vandaar de zoo veelvuldige maagkramp en maagkramphoest,
Welke kort achtereen, veelal na het eten of na het gebruik
van thee, en des morgens bij het ontwaken zich vertoont,
en meestal met drukking en spanning in de maagstreek gepaard gaat. En als ge nu weet, hoe het daar binnen door
uwe warme dranken verslapt is, dan zult ge wel niet meer
vragen, waarom ge vele spijzen, vooral waterachtige of ook
meer zvvare, niet verdragen kunt. De eerste verergeren
de oorzaak, verslapping ; tie andere kunnen, door de maag
enz. niet verduwd wordende, niet kleingemaakt worden.
En het is u nu zeker ook niet meer vreemd, waarom het
laatste gedeelte der spijsvertering zoo traag is, en dat daarin
niet zelden de in de nabijheid liggende werktuigen en derzelver verrigtingen deelen. Van zulke verslapte deelen kan
men niet anders verwachten. De maag en het darmkanaal
zijn inwendig met een slijmvlies bekleed, om den doorgang
der stoffen gemakkelijkor te maken. Door verslapping wordt
eT 'van dit slijm Of te weinig, of (als bij de slijmtering in
de Borst) te veel voortgebragt. Uit beide toes tanden ontstaat voor uwe gezondheid veel nadeel. En dat nu eindelijk,
door al die plaatselijke gebreken, mindere voeding, zure
scherpte en slijm, het gansche ligchaam lijden moet, spreekt
wel van zelf. Iloofdpijn, fietse kleur, vermagering, klamheid der handen, slaperigheid of ook slapeloosheid, spoedige vermoeidheid — ge moet dat alles voor een groot gedeelte aan de warmwatercuur toeschrijven ; en het gebeurt wel
eens, dat nit dat aanhoudende zuur en de daardoor veroorzaakte kramp der maag in 't einde maagkanker ontstaat.
Vraagt het uwen Doctor, maar nog beter, omdat ge hem,
als partijdig, missehien minder gelooft, uwe eigene ondervinding en die van anderen, of ik de verschijnselen overB

20

➢IISBRUIK VAN KOFFIJ EN THEE

drijve. Voor de oorzaak derzelven sta ik u ter goeder
trouwe en met overtuigiug in.
Maar wij zijn nog niet daar, waar wij wezen moeten. Misschien hoort ge vreemd op, als ik u zeg, dat ook uw zielswelzijn en geluk onder het genoemde misbruik lijden. En
toch is het, zonder eenige overdrijving, zoo. Als uw anders vrolijk kind over alles knorrig en ontevreden is, tast ge
dan niet naar het wormkruid, om die humeurbedervers to
verjagen; en het gelukt u immers vaak op die wijze, om
hunne opgeruimdheid te herstellen ? Is er niet dikwijls in
een once Engelsch zout eene blijmoedige levenswijsheid besloten, welke de met verstoppingen gekwelde vruchteloos bij
de wijsgeeren in zijne boekenkast of in verstrooijing zoekt?
Gij ziet dus, dat het welzijn onzer ziel nog al naauw verbonden is met dat van den japon, waarin zij huist. Ik wil
u in 't voorbijgaan ook wel zeggen, dat ik mijne geneeskundige en ziels-menschenkennis, inzonderheid in verband met
elkander, gedurig poog to verrijken. Gij zoudt niet gelooven, hoe dit het verontschuldigen van de gebreken der menschen in de hand werkt. Waarlijk, dan valt men den galachtige om zijne drift en hardheid, den bloedrijke om zijne
levendigheid en wuftheid, het phlegmatisch gestel om zijne
koude bedaardheid veel minder lastig.
Maar, om op het misbruik van warme dranken terug te
komen, gij gevoelt, dat, als het ligchaam daaronder zoo zeer
lijdt, ook de ziel er maar zelden geheel vrij van blijft. Dat
zuur in do maag kan hetegoedhartigste, vergenoegdste mensch
knorrig en ontevreden over en met zichzelven en anderen
maken; en slechts zeldzaam ondervindt men niet meer of
minder dit gevolg. Al hindert zulks anderen niet zoo erg,
dan is het toch niet zelden de, den leek onbekende, oorzaak
van zekere anders onverklaarbare lusteloosheid en ongedurigheid. Ilet verwonderde mijzelv' wel eens, dat er zoo veel
opwekkends en vergenoegdmakends in een doosje magnesia of
kreeftsoogen stale ! Anders gebruikte men niet; maar — men
liet thee en koffij staan, of dronk , voor de gezelligbeid, een
enkel •opje kond. 0! 't is zoo natuurlijk, dat er op dameskransjes, vooral die van zekeren leeftijd, zoo veel kwaad
gesproken wordt; want, met zoo veel zulfr in de maag, hoe
kan daar in de ziel iets zoets, iets vergenoegds zijn ? Alles,
wat in en uit beide komt, verzuurt, verscherpt, bijt !
Wanneer het misbruik van warme dranken, door verslap-
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ping, veel slijm heeft voortgebragt, kenbaar aan de steeds
witbeslagen tong, den flaauwen smaak, gemis van eetlust,
het vooral des morgens opgeven van een taai slijm, tragen
stoelgang, hoofdpijn, enz. enz. dan heeft er ook meesttijds
in de ziel zekere gedruktheid plaats. Men is wel niet altijd
knorrig, maar ook verre van opgeruimd. Alles weegt en
drukt zwaar, zelfs kleinigheden. Bekommerd ziet men op
tegen alles, wat eenig verdriet of eenige moeite kosten zal.
Men durft geene ferme besluiten nemen, schuwt menschen,
vooral vreemden to zien, omdat zulks eenige inspanning vereischt. Het gansche in- en uitwendige leven draagt den
stempel van gebrek aan veerkracht. Het is voor den zieke,
voor de hem omgevenden en voor den Geneesheer een aangenaam verschijnsel, wanneer de rustige opgewektheid wederkeert, door de warme dranken met koud of met Fachinger-water en versterkende maagmiddelen te verwisselen.
Een derde nadeelig gevolg van het genoemde misbruik is
de zwakke zenuwgevoeligheid, die kwelgeest der vrouwen
en Doctoren ! 1k bevind mij altijd in eene moeijelijke omstandigheid, wanneer de vrouw meent, dat zij niets — de
man, dat zij alles daartegen vermag, en beiden mij vragen:
.Wat zegt gij, Doctor?" — Beiden hebben meestal ongelijk. Dat bij eon zenuwachtlg mensch viagen van opgewondenheid en neerslagtigheid elkander als zomerbuijen opvolgen, ligt in den aard der kwale, en is in zoo verre buiten
zijne schuld. Ik houd gaarne vrede met de schoone sekse,
en daarom zeg ik liefst niet, dat er evenwel somwijlen wel
eens wat theaterspel onder loopt, hetgeen de ervaren Arts
gemakkelijk van het wezenlijk ziekelijke weet te onderscheiden. Maar dit is in alien gevalle waar, dat het eene ziekte
is, waartegen meer door de leefwijzo, dan wel door geneesmiddelen , valt te doen. Alwat het ligchaam natuurlijk vetsterkt , werkt haar even zeker tegen, als het verzwakkende
haar bevordert. En her staat algeheele terzijdestelling van
warme dranken bovenaan. De kwijnende toestand van het
ligchaam heeft van zelve meerdere zenuwzwakte ten gevolge; maar daarenboven maken die warme dranken de zenuwen
too gevoelig en zwak, dat zij alle veerkracht verliezen.
Daardoor worden de vrouwen zoo lijdelijk en tevens prikkelbaar,, dat zij door elken indruk worden aangedaan , en
aan denzelven, of aan eene onwillckeurige droefgeestige stemming zonder oorzaak , geenen weerstand kunnen bieden. Ge-
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not van de zoo natuurlijke frissche lucht en water, een glas
roode wijn, of enkele zenuwsterkende middelen, doen haar
voor zichzelv' en anderen veel gelukkiger zijn.
Zoo ziet ge, hoe zuur, slijm en zenuwzwakte de gevolgen
zijn van het misbruik van thee en koffij, en tevens den nadeeligen invloed, welken zij op uwe zielsgezondheid en geluk oefenen. Dat er enkelen zijn, die van deze treurige
gevolgen bevrijd blijven, of liever tot heden nog bevrijd
bleven, bewijst het tegendeel niet. De Natuur is niet zelden
weldadiger voor ons, dan wij zelve. Maar dat dit de zwakkeren niet verleide, en dat vooral zij, die in de opgegevene
trekken zich ook maar als in de verte herkennen, zich nog
tijds wachten voor de stellig zeker steeds toenemende nadeelen ! Neemt geene halve maatregelen, maar zet, ten
zuinste voor eenen tijd, den warmen drank geheel ter zijde,
en drinkt kond water, of dit met melk of wijn gemengd.
Gaat gij er naderhand weer toe over, laat uwe thee of koffij
dan toch koud of ten minste laauw worden, en neemt niet
sneer dan een kop: het is immers geene behoefte, maar
slechts sets tot streeling van den smaak. Waarom zoudt ge
van uwe maag een' zeemlederen lap maken? Gebruikt er
altijd eene beschuit of sets dergelijks bij; dat vermindert het
vcrweekende. Drinkt ze niet te slap: het is eene dwaling,
dat sterke thee of koffij voor de maag nadeeliger is; het
schadelijke is voornamelijk in het warme van den drank gelegen , waartegen juist het sterkere aftreksel nog een zekere
weldoende prikkel is. De maagkramp verdraagt meesttijds
zeer goed sterke koffij, maar geen slappe, of thee. Men versta mij Wel; ik bedoel hier inzonderheid zwakke lieden, of
die reeds door het misbruik laden. Ik zelf drink bij het
ontbijt en des namiddags te gaarne een paar koppen goede
thee, onttrek mij te ongaarne ten 12 ure aan de koffijtafel,
ben te zeer van de leer der oude school, dat, gelijk den
reine alles rein, den gezonde alles gezond is, (nitgenomen
het to zeer onnatuurlijke) om ook hierin, buiten noodzaak,
iemand eene angstige bezorgdheid of onverbreekbare orde
to willen aanjagen of aanraden. Elk regele zich naar zijn
bijzonder gestel, en vermijde, wat hij bij ondervinding
weet, dat hem sehaadt.
llet is een belangrijk gedeelte der Geneeskunst, ziekten te
roorko,nen, vooral de zoodanige, welke, cans ontstaan, den
lijder veel en Lang kwellen, en niet gemakkelijk genezen
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worden. Daartoe behooren die ongemekken en kwalen,
welke door het misbruik van warme dranken ontstaan. En
daarom schreef ik het bovenstaande, in de hope, dat het
welligt eenen enkelen tot waarschuwing en baat moge verstrekken.
N. December 1840.

R. —
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DE STRITIHROOVERS IN DIN KERKELIJICEN STAAT.

Door FREDERIC NERCET.

Den 27sten April 1557 verkondigde DESIDERIO &IND rrx
Commissaris van Pans PAULUS IV, in deze bewoordingen een besluit van staatsban of buiten de wetstelling af tegen de stad Monte Fortino: Het is bewezeu , dat
sedert eene reeks van jaren de inwoners van Monte Fortino
een misdadig en ongeregeld leven geleid hebben, gemeene
zaak makende met zijner Heiligheids vijanden, deszelfs getrouwe onderdanen gevangen nemende, deszelfs soldaten om
bet leven brengende, en allerlei soort van roof en moord
begaande, om welke misdaden zij zich de geduchtste straffen waardig gemaakt hebben; en opdat deze straffen ten
afschrik mogen strekken van alien, zoo is het, dat onze
Heer PAULI:Ts IV , door Gods genade Paus, wenschende de
rust in zijne Staten te verzekeren, door dezelve aan het
gezag van den Heiligen Stoel te onderwerpen, en bovenal
willende, dat de stad Monte Fortino niet langer eene schuilen verblijfplaats van dieven en roovers zij, verklaard heeft,
dat gemelde stad gesloopt en ganschelijk onderstboven gekeerd zal worden; dat Naar grondgebied, als ook de cigendommen der bijzondere personen, aan de Apostolische Kamer vervallen, en alle hare inwoners voor geheel hun leven verbannen zullen zijn."
Overeenkomstig dit edikt, werd de stad Monte Fortino vernield; een ploeg, door ossen getrokken, werd door PIETRo
ZALARETO DR VALNONTONE over de plaats gevoerd, waar
hare muren gestaan hadden; terwijl NENICO FRANASCI hem
volgde, zout zaaijende in de vorens van den verlaten stadsgrond.
Op den 18den Julij 1819 kondigde de Kardinaal ERCOL A
GONs A rvi een decreet af, in bijna gelijke bewoordingen verDE ASCOLI,

24

DE STRU1KROOVERS

vat: Zljne Heiligheid, door de geloofwaardigste verklaringen
overtuigd zijnde, dat sedert lange jaren, en zelfs sedert verseheidene eeuwen, de bandieten, welke de Staten van den
Heiligen Stoel onveilig maken, te Sonnino geboren zijn; dat
nog onlangs de inwoners dier stad de roovers van het koningrijk Napels uitgenoodigd hebben , eenen inval in den Kerkelijken Staat te doen ; dat de benden van LENOLA en van
FONDI door eenen inwoner van Sonnino aangevoerd worden;
bewust eindelijk, dat die bandieten to Sonnino eene schuilplaats vinden; dat zij van daar hunnen leeftogt trekken, zich
daar verzamelen, om to raadplegen over hetgeen hun te doen
staat ; overwegende, dat de ondervinding van het verledene,
gevoegd bij die van het tegenwoordig oogenblik, bewijst,
dat, zoolang dit dievennest bestaat, het onmogelijk zijn zal
aan hunne rooverijen een einde to maken, enz. zoo gelast
zijne Heiligheid, dat de inwoners van Sonnino elders van woningen voorzien worden; dat hunne stad geslecht, en derzelver grondgebied onder die steden in de nabuurschap verdeeld
worde, welke de roovers niet ondersteund hebben ; veroorloyende aan de eigenaars, die verhuizen zullen en niet in staat
mogten zijn zich bij hunne bezittingen te vestigen, hunnen
grond aan de Apostolische Kamer af to staan, welke hun
daarvoor een altoosdurend jaargeld betalen zal, volgens eene
door deskundige schatters op te maken begrooting."
Geheel de gesehiedenis der Italiaansche struikrooverij is,
als 't ware, in die beide edikten vervat. Van 1557 tot 1819,
dat is gedurende omtrent drie eeuwen , heeft dezelfde staat
-van zaken in de gebergten, welke zich van Aquila naar Terracina , tusschen den Tiber en den Garagliano , uitstrekken, loortgeduurd. De trap van besehaving is in die, met
digte bosschen overdekte, met diepe dalk/oven doorsnedene
gewesten, welke van onheugelijke tijden af den bandieten
tot wijkplaats gediend hebben, dezelfde gebleven. Daar was
het, dat SPARTACIIS en zijne muitende medeslaven zich verschanst hadden; daar hadden 'MARCO SCIARRA en zijne benden, die meer dan eens Rome in gevaar bragten, hun hoofdkwartier. Nog heden ten dage zijn de zeden dier bergbewoners dezelfde, `welke zij omstreeks de helft der zestiende eeuw
geweest zijn, en dezelfde misdaden hebben dezelfde wijs van
bestraffing ten gevolge had. Maar kan er wel jets zonderlingers
wezen dan de noodzakelijkheid, waarin een Pans, het opperhoofd derRoomsch-Catholieke Godsdienst, zich bevindt, om eene
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stad van zijne Staten to doen slechten, ten einde derzclver
inwoners te straiten? Zoo wel de kastijding als het vergrijp
behooren tot de tijden der barbaarschheid.
Al illustrissimo signore MARCO ANTONIO, ai bagni di Civita-Vecchia (*), zoodanig was het opschrift der brieven ,
welke MARIA GRAllIA, dochter, zuster en vrouw van een'
roover, aan MARCO ANTONIO, haren man, zond , die als galeiboef in den slavenkerker van Civita-Vecchia opgesloten zat.
MARCO ANTONIO, de roover, was illustrissimo, niet alleen in
het oog zijner vrouw, maar ook in dat zijner vrienden, en
zoo al voort, van den een tot den ander, in de meening van
een groot gedeelte der bevolking.
Die soort van roem en van volksgunst, die in Italic aan
den titel van struikroover verknocht is, brengt misschien
meer dan de voordeelen van het handwerk toe, om er het
rooverstelsel te doen voortduren. Doch de eenige oorzaak
van dien voortduur is zij niet ; nog vele andere oorzaken werken daartoe mede. Wij zullen ons vergenoegen, hier de
voornaamste daarvan op te geven ; zij zijn, de geringe afschrik des yolks voor moord, de verkeerde toepassing van zehere geloofsbegrippen , en eindelijk het gemis eener verstandige en krachtdadige beteugeling van den kant der regering.
De weinige afschrik der geringere standen voor moord is
te gelijker tijd erf- en eigene zonde. In de eerste plaats is het
een uitwerksel dier woeste aandrift van het bloed, die hen
aan hunne hartstogten doet botvieren, liever dan hunne veerkrach t to gebruiken om ze te beteugelen : het valt hun gemakkelijker, een mensch dood te slaan, dan eene opwelling van
thorn te bedwingen. Vervolgens ontstaat doze ondeugd nit
eene verkeerdheid van geest en oordeel bij het gemeen, volgens welke bij hetzelve de vermoorde altijd ongelijk heeft.
Waarom heeft hij den ander' getergd; waarom heeft hij hem
beleedigd? IIij moist, waaraan hij zich blootstelde; hij had
beter op zijne hoede moeten zijn. De doodslager, daarentegen, wordt steeds als eon man van moed bewonderd, of althans beklaagd als iemand , dien de regering zal gaan vervolgen. Poverino! ha amniazato un uomo! (.1-) zeggen de Trasteverijners bij zulk eene gelegenheid. Eindelijk komen die
(*) Aan den Hoogedelen Beer MARCO ANTONIO, op de Galeijen to Civita-Vecchia.
(1-) Die arme man! hij heeft iemand gedood!
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goedkeuring van moord en die deernis voor den moordenaar
ook nog voort nit een kwalijkbegrepen punt van eer. Door
de (zeer betwistbare) leer van het punt van eer te overdrijven , door in de plaats van het tweegevecht eene soort
van oorlog in te voeren, man tegen man, stamhuis tegen
stamhuis, een' oorlog, die niet eindigde dan met de verdelging van een der strijdende geslachten, en in welken alle
middelen, om zijnen vijand te schaden, gif en dolk zoo goed
als andere wapenen, geoorloofd waren, hadden de Spanjaarden moord als iets natuurlijks en gewoons doen beschouwen. Die leer, welke eerst slechts onder de hoogere rangen der zamenleving in Italic heerschte, verspreidde zich
er weldra onder alle volksklassen. Het gepeupel , buitendien door temperament daartoe overhellende, aapte weldra
de groote heeren na, en moordde met even weinig bedenking als zij. De aanzienlijken zijn met den tijd tot zachtere
zeden teruggekeerd; het graauw heeft die woeste gewoonten behouden.
Men heeft gezegd, dat moorden het duelleren der arme
lieden was. De vergelijking is niet volkomen juist. De man,
die in een krakeel zijne tegenpartij overhoop steekt , doet
dit meestal, wanneer een woord of een gebaar hem in woede
brengt; hij treft, eer zijne tegenpartij den tijd heeft zich in
verdediging to stellen, en zonder het minste gevaar voor zichzelven. Het is eene gewelddadige verrassing; de kansen zijn
niet gelijk ; derhalve behoort er weinig moed toe, een moordenaar te zijn ( a ). Wat hier ook van zij, in Italie neemt
(*) En staan dan de kansen gelijk in het duel, over de
vergelijking waarvan met den moordstrijd der Italianen
de Heer INERCEY verontwaardigd schijnt ? Kan men, zoo
lang de zoogenaamde regelen van het fatsoenlijk duel bestaan, zoo lang er scherm- en sehietscholen zijn, waar
de rijke lediglooper eene behendigheid opdoet, welke ieder
ander moot missen, ter goeder trouw beweren, dat de eene
kampveehter gem voordeel heeft boven den ander' ? Duelleert niet menigeen in de laaghartige hoop, of met de nog
laaghartiger zekerheid, dat hij behendiger is dan zijne tegenpartij ? Waarlijk, reeds lang had juist het punt van
eer, dat in bijna geheel Europa zoo veel vermogender schijnt
dan zedelijkheid of Godsdienst, deze soort van tweegevechten
met schande behooren te brandmerken! Moet de misdadigc
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onmisbaar het gepeupel den moordenaar onder zijne bescherming. hen eerste moord maakt hem tot iemand, die belangstelling inboezemt; een tweede moord geeft hem den
naafi] van een dapper man; een dercle verheft hem tot een'
held. B A co heeft geschreven: wraak is eene soort van
wilde regtsoefening (justice sauvage). — De wraak, die op
eenen eersten moord volgt, sleept onvermijdelijk eene reeks
van volgende moorden na zich; want de nabestaanden van
den vermoorde stellen er eene eer en eenen pligt in, to
doen, wat zij als eene daad van regtvaardigheid beschonwen, en den genen to dooden, die een' der hunnen gedood
heeft ; de regering zou hen te lang laten wachten, en misschien zou zij hen vergeten. Het kort regt van den dolk
behaagt hun beter, en hierin hebben zij de volksmeening
alweder voor zleh.
Eerie eeuw geleden telde men te Rome elken dag vijf of
zes moorden, en somwijlen heeft, daags na de groote kerkfeesten , het gasthuis der Consolations tot honderd en vijftig gekwetsten opgenomen, hetgeen de onderstelling wettigt, dat er ten minste een twintigtal dooden gevallen waren. Den avond -V6Or die feesten werden de zalen van het
gasthuis ontledigd, om plaats to maken voor de gekwetsten, welke men 's anderendaags , verwachtte; dit was eene
vaste gewoonte. In de eerste tijden, nadat Rome door de
Franschen bemagtigd was, waren de moorden nog menigvnldiger geworden; het was voor de Romeinen een dubbel
genoegen, eenen vijand to dooden, die nog daarenboven een
vreemdeling war. Daar echter eindelijk eens honderdtwintig Franschen op eenen enkelen dag verdwenen waren, nam
de Generaal sI I otzts zoo strenge maatregelen van policie,
dat gedurende de achttien maanden, Welke deze eerste inbezithouding duurde, van Februarij 1798 tot Julij 1799,
dwaasheid van het duel blijven voortduren, dat men dan ten
minste zuiver het lot beslissen late, of dat men bij dit gebruik , de woestheid van barbaarsche wilden waardig, ook
de veel edeler gewoonte dier wilden volge, bij welken de
beleedigde zijnen beleediger nederschiet, maar met de zekerheid, dat hij het, misschien op het oogenblik self, door
den naasten bloedverwant van den gevelden zal gedaan worden. Zoo ten minste zet hij zijn leven voor het wreken
van den onderganen boon. -- Vert.
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geene Hen moorden begaan werden. Onder de Fransche
heersehappij, tot in 1814, zijn moorden steeds jeer zeldzaam geweest ; maar toen de Pauselijke regering hersteld
was, begonnen zij drukker dan ooit. Vijfentwintig jaren
geleden verging er nog geen dag , waarop niet een moord
gepleegd word. &den ten dage wordt er, dank zij de meerdere waakzaamheid der policie, misschien minder gemoord;
maar de volksvooroordeelen blijven daarom dezelfde. Dit komt
ongetwijfeld daaruit vOort, dat de justitie zelden anders onderzoek doet, dan wanneer een aanzienlijk persoon vermoord,
of de moord op den grooten weg gepleegd is; met de messteken, die het kanaille zich onderling toedient, bemoeit
zij zich niet.
Onder de menigte dier moordenaars uit toorn of uit wraakzucht, uit temperament of uit ingebeelden pligt, hebben to
alien tijde de rooverbenden hunne recruten gevonden. Gedwongen zich te verschuilen en levensonderhoud te zoeken
zoo zij best konden, maakte doze soort van lieden er zich
weinig gewetensbezwaar van, de handen aan een andermans
goed te slaan. De regering plaatste hen buiten de wet, en
zij, op hunne beurt, verklaarden oorlog tegen wet en maatsehappij. Men doet den Italiaanschen struikroovers eene te
groote eer, waneer men hen als eene op den duur onder de
wapenen zijnde oppositiepartij beschouwt. In den beginne,
na de lange oorlogen der Italiaansche Gemeenebesten tegen elkander, en toen een geregeld dwanggezag zich vestigde, hebben sommige groote opperhoofden zulk eene houding kunnen
aannemen, en boven slaafsche onderwerping de onafhankelijkheid en het avontuurlijke leven van den bandiet kunnen
verkiezen. De zwakheid van het staatsgezag en de gelegenheld van het land begunstigden zulke ontwerpen uitnemend.
In het hart der Apennijnen vonden zij overal door de natuur
gevormde sterkten. In onze dagen zijn dezelfde oorden de
schuilplaatsen van nieu.we benden geweest; maar de MASTRILL o,
de FRA DIAVOLO, de DE' CESARIS, de BAR BONE, de DIECI
o v s en de GASPAR ONE kunnen in geenen deele met de groote
aanvoerders van vroegere tijden vergeleken worden. Ook de
bestanddeelen , waaruit de benden zich vormen , zijn niet meer
dezelfde. Ifeldenmoed en hartstogten van edelen aard hebben
over het algemeen niets to maken met de drijfveren , die
hen tegen de maatschappij de wapenen doen opvatten. De
hedendaagsche bandieten zijn voortvlugtige moordenaars, ont-
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snapte galeiboeven, of doodarme lieden, de slagtoffers hunner eigene luiheid en hartstogten; een woord, zij zijn het
schuim en uitvaagsel der dorpen en landsteden van MiddenItalie , bij hetwelk zich eenige veehoeders voegen, door eenzaamheid en eene woeste levenswijs verhard en verbasterd.
De daden diet edele strijders zijn hunner waardig I Enkele
hoofden, het is waar, hebben moed getoond; maar derzelver
bender gaven eer bewijzen van behendigheid en van volharding, dan van onversaagdheid; zij omsluiten opene vlekken,
zonder daarin to durven doordringen, speculeren op de bangheid, en tasten meestal slechts vrouwen of eenzame reizigers
aan. Dertig karabiniersmonteringen zijn altijd toereikend geweest, om de talrijkste rooverbenden uiteen to drijven of ten
minste op de vlugt to jagen.
Die toegeeflijkheid, welke de gemeene man in Italie voor
het moorden gevoelt, schijnt door de regeringgedeeld te worden , die even gemakkelijk vergeeft , als de moordenaar moordt.
Gelukt het dezen, de bloedverwanten van zijn slagtoffer to
bevredigen, en betaalt hij dan eenige scudi boete aan de policie, dan kan hij vrijelijk weder to voorschijn komen, zonder
dat hij gevaar loopt in hechtenis genomen to worden, en het
duurt niet lang, of hij heeft zijne formele gratie. Onder het
gouvernement der kerk is dit een natuurlijk gevolg van do
leer der absolutie. Wat, God vergeven heeft, behoort de
mensch dat nog to straffen? Een moordenaar nu verzuimt
nooit to biechten de priester zegt hem wel, dat hij eene
zware zonde gedaan heeft; maar, daar de schuldige berouw
betuigt, kan de geestelijke hem de absolutie niet weigeren.
Een moordenaar, die absolutie heeft, treedt , naar het begrip
des y olks, in de klasse der geamnestieerden; de regering, die
hem nu nog vervolgde, zou aan hetzelve dwingelandisch
en onverzoenlijk toeschijnen.
Overdrijving en verkeerde nitlegging van sommige punten
der kerkleer kunnen dus als eene der oorzaken van het
voortduren der rooverijen, ik zal meer zeggen, als eene ware
aanmoediging tot moord beschouwd worden. Het bij de lagere standen kwalijkbegrepen Catholicismus heeft de zedeIijkheid bedorven, door zich tot den al to gemakkelijken
waarborg der Goddelijke barmhartigheid to waken. De Italiaan heeft in de biecht slechts een eenig ding gezien , de
vrijspraalr, die op de erkentenis volgt, en de vergiffenis, die
het berouw verzelt ; hij heeft begrepen, dat eene enkele
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akte van boetvaardigheid toereikend was, om kwttschelding your de gedrogtelijkste gruweldaden te erlangen. Zeker van vergiffenis, is hij dus misdadig geweest zonder
wroeging, en zichzelven belovende berouw te zullen hebben, heeft hij gemoord.
Die bijgeloovige begrippen hebben de zonderlingste gevolgen gehad. bus b. v. is de doodstraf van groote misdadigers, bestemd, om, door den afschrik, dien zij verwekken. moet , de misdaad te voorkomen, integendeel eene aansporing tot misdaad geworden. In Itali4 sterft een misdadiger Steeds als berouwhebbend zondaar De rnoordenaar, alvorens het schavot te betreden, biecht, communiceert in het
openbaar,, en, demoedig het crucifix kussende, biedt hij zijn
hoofd aan den beul. Het was een groote zondaar, maar hij
is gestorven als een heilig !" roept tie priester op het oogenblik, dat de scherpregter zijn ambt versigt .heeft. Zietdaar
dus den. struikroover van zoo even in' een' martelaar verkeerd ; men betwist elkander de lappen zijner kleederen als
heilige overblijfsels ; de regt godsdienstige toekijkers benijden
zelfs zijn lot, en het is niet zonder vocrbeeld, dat ellendige
dweepers eenen Inoord begaan hebhen, om op die wijs de
eenwige gelukzaligheid deelaehtig to worden. Drift al de
groote hoop den Godsdienstijver zoo verre niet, zoo zal een
goed gedeelte dergenen, waaruit hij bestaat, met weer gerustheid misdadig worden, zich voorbehoudende, op Ininne
beurt, als goede Christenen to sterven.. Eens de misdaad
begaan hebbende, pogen zij slechts Ran de menschelijke geregtigheid to ontkomen, het beste vertrouwen stellende in
die van God, en zij worden struikroovers, in afwachting
dat zij heiligen worden zullen.
Ann soortgelijke ooriaken is het, dat .men die mengeling
van bijgeloof en van wreedheid moet toeschrijven, welke een
eigenaardig kenmerk van den Italiaanschen struikroover is. —
.11et is bijna gewis," zeggen zij, .dat wij eenen geweldigen
dood zullen sterven ; maar is eenmaal het gevaar dame, zoo
hebben wij dit om ons to verdedigen (en zij wijzen op hun
sehietgeweer) en dit om ons troost to geven in ons sterven
(en zij kussen het beeld der Moedermaagd)." — Behalve dit
beeld dragen de roovers ook nog, bij wijs van scapulier, het
heilige 'kruis en deszelfs legenden op de borst ; dit is voor hen
een teeken van zondenvergeving , en, daar de Zaligmaker aan
den eenen der nevens hem gekruiste moordenaars vergiffenis
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geschonken heeft, beschouwen zij dozen bijna als luinnen
beschermheilig. Begeert men er een bewijs van, zoo hoore
men. slechts de vergelijking, welke zij tusschen hen en den
Beiland durven waken : dit is, eene der volksoverleveringen,
die aan de , struikroovers aller .landen gemeen zijn: .De
Deere J a z us had in deze wereld veel te lijden, en ook wij
moeten daarin 'reel ondergaan. llij was voortvlugtig, wij zijn
het ook ; hij trok verzeld door zijne jongeren, wij
trekken in gezelschap onzer kameraden,-, hij ging barrevoets,
orts, schoeisel is niet veel beter ; hij. had slechts een onderen een bovenkleed,. wij hebben nets anders•dan.ons wambuis
en onzen mantel; hij Iced honger, en dorst, wij kunnen hetzelfde van. ons zeggen ; .hij vastte veertig dagen Lang in de
woestijn, wij . doen het alle dagen.in-wildernissen, die niet
Yeel . beterzijni word door den Duivel. verzoeht , die hem
pp, eenen, hoogen berg voerde., de Booze verzoekt ons ieder
nur van den.dag, .en..voert ens, op de bergen, om er de voorbijgangers. te belaeren;. hij. word door de wereld gehaat en
verstooten, ook ons verstoot en .haat de wereld; de Joden
legden hem lagen, om hem te vangen, ons belagon de sbirren ; a u TiA s , yerkecht zjjnen meester,, ender ons is er menigeen, die zijne broeders. verkoopen zal; . hij werd gevangen,
ens za.l. men yangen; hij,'word ypor ANNAS en'CAJAPIIA S gevoerd, ons zal men voor,den bnrighel (*) en den regter voerely; hem sloeg men met roeden, ons zal men stokslagen
geven; men fling„ hem, op lusschen twee moordenaars, eens
zullen wij in , dergelijk gezelschap ,hanger; hij daalde ter
belle, en wij zullen er ook Bens kpmen .; gene de, Hemel,
dat wij, in plaats van er in eeuwigheid bij de Duivelen to
wonen, even als hij eenmaal mogen ten hemel stijgen, om
er neder te zitten bij den Vader .en :den Heiligen Geest !” (;)
Wat nu gedaan, om zoodanige vooroordeelen nit to roeijen
en verandering te brengen in zulk eenen gang van denkbeelden ? Nen heeft hiertoe vole, deels gewone, deels heroisehe geneesmiddelen veorgeslagen. Onder het getal der
gewone middelen moet men in de eerste plaats opvoeding
en onderwijs tellen, die wel Beene roovers verbeteren, maar
(*) Het hoofd der sbirren.
(t) Wij hebben ons geweld aangedaan, doze schandelijke
profanering ter neder to schrijven; maar — de plaats word
vereischt tot voltooijing der schilderij. — Vert.
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die beletten, dat anderen het worden. Ongelukkiglijk zijn
deze middelen, die slechts op tijd werken, naar den
smaak der bestuurders noch der bestuurden. De heroische
middelen zijn weinig in getal: de doodstraf, binnenskamers
nitgeoefend, voor elken met opzet gepleegden moord; de
doodstraf, met weigering, van absolutie, voor elken roover
en moordenaar van beroep, ziedaar die, welke men als
de krachtdadigste beschouwd heeft. Het laatste dier middelen van bedwang is verworpen geworden als afschuwelijk en
strijdig met de leer, welke verbiedt den boetvaardigen zondaar absolutie to weigeren. Wat over het geheel de doodstraf betreft, de Romeinsche regering, die zich evenwel op
hare philantropie niet veel mag laten voorstaan, past die
straf slechts zelden en als 't ware met weérzin toe ; de publiele meening moet er haar als toe noodzaken, en die publieke meening verschilt zelden van de meening des yolks,
hetwelk nooit eenen moordenaar ziet ophangen of dollen (macellare), zonder een gevoel van afgrijzen tegen den regter en
van deernis met den lijder to doen blijken.
Zonderling voorwaar ! De Romeinsche regering, die eene
soort van mededoogen voor moordenaars toont, en als van
gelijke tot gelijke met de bandieten onderhandelt, daar zij
eenen Minister afzendt, om, in diplomatieken vorm, met
hen te confereren, aarzelt weder op eenen anderen tijd niet,
eene stad te doen slechten. Dit steden-slechten is nogtans
iets zeer onstaatkundigs. In plaats van een Foot brandpunt,
dat men gemakkelijk zou kunnen gadeslaan, doet men er
eene menigte kleine ontstaan, die de strekking hebben om
grooter te worden; men smoort de besmetting niet, men verspreidt ze.
Ziehier nog eene andere inconsequentie der Pauselijke regering verbiedt allerstrengst de werken van VOLTAIRE,
MONTESQUIEU en zelfs van DE CIIATEAUBRIANT, en laat toe,
dat er in het gebergte eene menigte blaauwboekjes rondgevent worden, alle, in rijm of onrijm, de lotgevallen van
vermaarde roovers verhalende. De jonge lieden verslinden
die boekskens, welker helden zij tot voorbeeld nemen. En
wie zijn die helden ? Het is een GIUSEPPE MASTRILLI, die
begint met zijnen medevrijer om hals to brengen, daarna
struikroover wordt, eene Prinses redt, vergiffenis erlangt en
op zijn bed sterft. Het is een PIETRO NA NCIN o, die op zekeren dag een half millioen in gond bemagtigt, in Dalmatia
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als een Prins gnat leven, iervolgens, even gelijk MASTRILLI,
aan eene ziekte sterft, en, met den Priester nevens hem,
zijne ziel Gode aanbe-veelt. Rose l'aitima 'a Dio col sacerdote. Het is een GOBERTINEO, die negenhonderd vierenzestig volwassenen benevens zes kinderen om het leven brengt ,
en stervende nog zijn leedwezen betuigt, dat hij er geen
duizend heeft kunnen dooden, gelijk hij er de gelofte van
gedaan had. Het is een ORONZO ALBEGNA, die vader en
moeder vermoordt, zijne twee 'broeders verworgt en zijn in
de wieg liggend zusje het hoofd afsnijdt; deze ten nsinste
sterft op het schavot. Het leven dier helden, b. v. dat van
STEFANO SPADOLINI, de BARTOLOMEO ' S, APiGELO DEL DUCA,
VENERANDA PORTA en STEFANO FANTINI, is in verzen en
niet zelden in zuiver Toskaausch geschreven. Tallooze andere kleine boekjes, die in overvloed onder het yolk verspreid worden , vertellen in proza, -maar met even veel belangstelling , de lotgevallen van latere roovers, die somwijlen zelfs persoonlijk bij derzelver lezers bekend geweest zijn,
de MAINO, PERELLA, RONDINO, FRANCATRIPA, CALABRESE,
BARBONE, CORAMPONO, IRA DIAPOLO, MEZZA PINTA en
vele anderen , alien meer of min befiamde struikroovers, die
meestal ook op eene stichtelijke wijs gestorven zijn, het
kruis kussende en met den priester aan hunne zijde.
Vol van zulk eene lectuur,, zijn de jonge bergbewoners
natuurlijkerwijs de bevl'onderaars en nanhangers der roovers,
alvorens zelven roovers te worden. Zij treden in verstandbonding met hen, verschaffen hun schuilplaatsen, hooren uit
hunnen eigen' mond het verhaal hunner bedrijven, verhitten
zich daardoor meer en meer den geest, en bij de eerst voorkomende gelegenheid gebruiken zij hun , mes en vlugten in
het gebergte, waar zij zeker zijn vrienden te zullen ontmoeten. Die met meer verstand begaafde en boven den stand
hunner plundergezellen verhevene lieden zijn menigmaal tot
rooverkapiteins of ten minste tot onderbevelhebbers eener
bende opgestegen. Bij deze toegenegenheid der bevolking,
het gevolg eener verkeerde opvoeding , voegde zich de slapheid en besluiteloosheid der Pauselijke regering, de onbehendigheid en domheid van derzelver beambten , zoodat nibs
scheen zaam te werken om het kwaad te doen voortduren.
Men behandelde als verdoolde schapen, Welke men tot de
kudde terug inoest brengen, booswichten , wier handen drovan
"van bleed; men trad in mondgesprek , men handelde
MENGELW. 13i1. NO. 1.
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door ainbassadeurs met bandieten, die zich buiten het regt
der volken gesteid hadden ; men nam liunne wapenschorsingen aan ; een Kardinaal, Minister van Staat, verleende hun
vrijgeleide, hield zamenkomsten met hen, en beraadslaagde
met hen, even alsof zij vijandelijke veldheeren waren, over
de bedingen van den vrede. Eindelijk , men deed meer nog ;
men schonk aan bandieten, die zich nog niet onderworpen
hadden, amnestie ; men gaf hun, die de wapenen nederlegden , voordeelige ambten, en men behandelde als de getrouwste onderdanen openbaar bekende moordenaars, welken,
in plaats van vergiffenis, de onverbiddelijke arm der geregtigheid had behooren to treffen. — ,Wij zijn geene vestingen , welke men met geschut kan platschieten; maar , even
als roofvogels, zwieren en loeren vvij , onbereikbaar, rondom
de hoogste rotsen," zeiden de roovers tegen de afgezondenen
van den Pans. Deze bragten die woorden over, en bij wijs
van verontschuldiging der voordeelen, welke zij hun toestonden, zeiden zij dat , om zulk gevogelte meester te worden, het beter was kleefstof te gebruiken, dat hen vasthield, dan buskruid, dat hen schuw maakte. Naar, wat
gebeurde er meestal, na onderwerpingen van dezen aard? Die
zelfde lieden, die zich soms alleen daarom met onderhandelen
hadden ingelaten, wij1 zij in de engte gedreven waren, verbraken het verdrag, en traden versehrikkelijker dan ooit te
voren ten tooneele. — RIENZI, SIXTUS DI V en de Franschen hezigden, om de rooverbenden nit te roeijen, geene
andere dan maatregelen van strengheid; en DTEITZI, szx Tu s
D s V en de fransclaen slaagden althans v(ior eenen tijd. Eindelijk , indien al van 1820 tot 1827 de voornaamste benden
vernietigd geworden zijn, zoo is die gelukkige uitkomst minder toa te schrijven geweest aan de vergiffenis, welke men
hun, die zich onderwierpen, schonk, dan wel aan twee of
drie voorbeelden van allergestrengste beteugeling.
(Het vervolg hierna.)

DE OUDHEDENZOEKERS.

Steeds hardenk ik met genoegen den avond, toen na
eenen warmen dag , op onze voetreis , in het bekoorlijk Beek
aankwamen. Dubbel welkom was ons , vermoeiden, de be-
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ker, gevuld met Rijnwijn, die ons zoo gulhartig word aangeboden, en waarbij wij ons den braven CLAUDIUS dankbaar
herinnerden:
Gesegnet soy der Rhein!
, Da wachsen sie am Ufer kin, and geben
Uns diesen Labewein."
Wij gevoelden ons verkwikt, en dachten niet meer om de
vermoeijenissen van den dag. Aangenaam klonk ons tevens
het gelui van eenige, molodieus zamenstemmende, klokken
tegen, die den aanstaanden rustdag aankondigden. Zij deden wijd en zijd hooren, dat de avond der ruste (der Feyerabend door de Duitschers genoemd) gekomen was en dat do
arbeid kon gerekend geworden afgedaan to zijn; het uur der
rust was daar.
Ook voor ons zoude de volgende dag eon rustdag wezen.
Wij zouden eenen vriend het woord des levens hooren verkondigen. Om onze krachten te herstellen, begaven wij ons
spoedig ter ruste, en de wandeling van den dag werkte op
ons zoo weldadig, dat wij ongestoord sliepen, tot dat het
herhaald klokkengelui ons in den vroegen morgen op eene
aangename wijze deed ontwaken. Eerlang mengde zich daaronder het geluid der klok , die ook ons naar den tempel opriep. Liefelijke klokken, moogt gij nog lang de geloovigen
tot derzelver verpligting aansporen,
Und rahren vieler Menschen Ohr,
Und wird mit dem Betrabter klagen,
Und stimmen zur der Andacht Cher!
Hoe vaak herinner ik mij uwer nog, wanneer de wanklank
eener zoogenoemde poortklok de lucht, door haren schellen
klank, op eene het trommelvlies krenkende wijze, in beweging brengt i Terwijl ik u toewensch, dat gij nog lang
tegen elk dreigend gevaar moogt bewaard blijven, zoude ik
er niet tegen hebben, wanneer die andere klok wedervoer,
hetgeen jaren geleden aan de klokken te Logchem door JAROMIR berokkend werd. Wij zouden alleen den Boozen beleeidelijk verzoeken, ons de klepels niet naar het hoofd to
werpen, gelijk men zegt dat hij nit kwaadheid aan JABontz
gedaan heeft. (*)
(*) JARODIR

te Logchein. Nederl. Muzen, - Almanak,

1S29. b/. 10.
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Nadat wij een treffend woord van welbespraakte iippen,
nit en met een warm hart, gehoord hadden, besteedden wij
het overige van den dag met de fraaije omstreken te bezoeken. Die streken zijn thans to zeer bekend, om aan de
reeds voorhanden beschrijvingen nog eene to willen toevoegen. Wat den indruk betreft, dien zij op ons gemaakt
hebben,
Id populus curat scilicet !
Lever derhalve iets over hetgeen, waarmede wij ons den
volgenden dag bezig hielden. Alvorens daartoe echter over
te gaan, een enkel woord over ons reisgezelschap. 1k zal
tevens een kort verhaal voorafzenden ter verontschuldiging
van het menschelijkc, dat een en andere onzer togt- en reisgenooten mogen aan den dag gelegd hebben.
Wij waren met ons vieren; onder dezen een jong Heelmeester en een Oudheidzoeker, ook nog van jengdigen leeftijd; stand en leeftijd van de twee overigen is van minder
belang.. Van de betrekking der beide eersten kon niet gezwegen worden, daar.zij, ondanks zichzelven, het incognito
loch niet zonden kunnen bewaren.
Wat nu het verhaal betreft, ik zou den weetgierigen kunnen verwijzen naar The Life and Opinions of Tristram
Shandy. Dewijl welligt ieder lezer de vertaling van dit vernuftige boek niet bezit, of het Engelsch niet verstaat, en
het geheele werk ender de verouderden behoort, zoo zal ik
de vrijheid nemen, een der in hetzelve gesehilderde tooneelen in deszelfs geheel medo te deelen.
God zegene uwe Ifoogedelheid !" riep TRIM, drie stappen
voorwaarts tredende, toen hij dit zeide ; ,,denkt een man
om zijn' doopnaam, als' hij naar den slag gaat ?"
.Of als hij in de loopgraven staat, TRIM ?" riep mijn oom
TOBIAS , stout kijkende.
als hij op de bres inbreekt ?" zeide TRIM, tussehen
twee stoelen indringende.
,,Of als hij de liniën forceert ?" riep mijn oom, opstaande,
en zijne kruk als een pick vellende.
Of als hij voor het front van een peloton staat ?" zeide
TRIM, zijn stok als een snaphaan presenterende.
.0f als hij de glacis opmareheert?" riep mijn oom TOBI A s,
vurig kijkende en zijn' voet boven op den stoel zettende.
,,Mijn vader was van zijne wandeling naar den vijver te-
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,,ruggekeerd, en opende de kamerdeur in het hevigste van
" de attaque, juist toen mijn own TOBIAS de glacis opmarcheerde, — T and herstelde zijn geweer — nimmer werd
.mijn oom in zijn geheele leven op eene zoo desperate wijze,
.op zijn stokpaardje rijdende, betrapt.
.Ach! oom TOBI A s, indien niet eene zaak van weer ge.wigt al de welsprekendherd van mijn' vader had tot zich
getrokken, wat zoudt gij dan en tevens uw stokpaardje uitgejouwd zijn geweest 1"
Zoo verre het verhaal omtrent oom TOBIAS; en wat de
toepassing betreft, moge ik dit er nog bijvoegen: Zoo zet
ik zelf, onder ons gezegd, mij wel eons op 'een stokpaardje,
en ga, zonder mij te bekreunen, wie mij ziet, nu en dan
daarop uitrijden, om een luchtje te scheppen, en het zal
spoedig blijken, dat der stokpaardjes vele zijn, en er onder
ons gezelschap waren, die er ook op nahielden. Mogt iemand, niet zoo bezet als wijlen de Heer SUANDY, daarbij
lust tot uitjouwen gevoelen, dit genoegen zij hem gegund,
mits hij zich wachte, niet zelf terstond op zijn stokpaardje
uit rijden te gaan.
Zoo als het den dag te voren was afgesproken, togen wij
reeds vroeg er op uit, en bereikten spoedig eene fraaije lustplaats, waar alles van ontwikkeling ten leven tot ons scheen
te spreken. De voorkomendheid van den eigenaar deed ons
eenen gereeden toegang verwerven, en wij hadden aldra gelegenheid, de bedrijvige weelde te bewonderen, die tevens
den behoeftigen daglooner werk en daarmede brood verschaft.
Zeventig menschenhanden waren hier dagelijks werkzaam,
zoo wel tot nut als tot vermaak , en verdienden op eene eerlijke wijze brood en nooddruft voor zich en de hunnen. Wij
wandelden geruimen tijd te midden van den sehoonen natuurlijken aanleg , door de kunst hier en daar geholpen ? en
merkten ook met belangstelling de pogingen der laatste op.
Zoo naderden wij eindelijk ook eenen ouden toren of grot,
die achter geboomte als verscholen stond. Wij werden beleefdelijk verzocht, ook hier binnen to treden, en kwamen
in een' donkeren en lagen gang, zoodat wij eenige oogenblikken gebukt en als in het onzekere voortgingen. Eene
Elle lucht, als uit een grafgewelf, woei- ens tegen. Het
duurde echter niet lang, of wij stonden in een klein vertrek,
in hetwelk de lichtstralen van haven vielen, door weiker
flaauwe verlichting wij vooreerA nicts konden onderkennen.
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Het duurde eenigen tijd, eer wij aan het licht zoo verre gewoon werden, om behoorlijk voorwerpen te kunnen onderscheiden. Wij bemerkten toen, dat ons voorgevoel ons niet
misleid had; wij stonden voor een aantal, mag ik zoo zeggen, attributen des doods. Een nog al aanmerkelijk getal
urnen, wie weet hoe vele eeuwen in den grond bedolven geweest, stonden in een' balven cirkel voor ons gerangschikt.
Ook hier had de dood alle onderscheid van rang en stand
nog niet uitgewischt. Ook de Romeinen hadden derzelver
escutcheon' d world (met wapenschilden behangen wereld.)
Eene enkele fraaije urne stond te midden van vele gewone,
alsof zij wilde zeggen: De asch, die ik bevat, is edeler,
dan die van mijne geburen ! Bit is zeker , de stof der tune
zelve scheen beter ; althans de kunst had meer aan haar te
koste gelegd. Dit kan echter geene bevreemding wekken bij
hen, die, hoewel in den Christelijken tempel opzingende:
Stof, door eeuwen zaamgelezen,
Houdt hetzelfde graf bewaard,

't

bedenken, dat order hunne voeten dat stof in versierde en
onversierde, gladde en ongeschaafde kisten, gesloten door
gepolijste schroeven en eenvoudige taaije spijkers, en gedekt
door gebeeldhouwde en ruwe zerken, in vakken verdeeld,
rust. Het is al wel, wanner men het niet zoo verre drijft,
van den kalen schedel, die vroeger te midden van een aantal
wapenschilden boven het graf geplaatst was, om aan den
dood te doen gedenken, met lauweren te kroonen. Een
doodshoofd, een memento mori, met lauwerbladeren omgeven !
Ik mag echter al aanstonds niet onopgemerkt laten, dat,
ofschoon alles, wat hier bewaard werd, tot een vroeger geslacht behoorde, al de voorwerpen evenwel niet tot het doodenrijk betrekking hadden. Doch hierover straks Rader.
Onze jonge Heelmeester, die, in zijne onnoozelheid omtrent ottdheden, deze urnen misschien voor musgehenpotten
had aangezien, scheen niet weinig verwonderd-, toen hij derzelver eigenlijk doel vernam; dat zij de verbrande overblijfsels van oude Romeinen bevatteden, en dat in de asch bier
en daar wel een niet geheel verbrand beenstukje zou gevonden worden. ,Zoude het ook geoorloofd wezen," begon hij
met die schroomvallige zedigheid, welke den jongeling zoo
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wel staat, . den inhoud van eene dezer potten te onderzoe.ken." — Wanneer u dit eenig genoegen kan doen, of
dat gij zondt meenen voor de kunst er eenige winst mode
te kunnen doen, onderzoek den inhoud vrij en onverlet,"
antwoordde de beleefde eigenaar. Geheel in ijver ontstoken,
begon onze jonge vriend dadelijk den inhoud van de eerste
de beste der urnen to ledigen. Oom TOBY kon met gcene
grootere verrukking de tabakspijpen uit de handen van korporaal TRIM aannemen, dan de jonge meester elk overgebleyen pgpbeentje van wie weet welken Romein voorzigtig uit
de urne nam. Wij bewonderden 's mans sehranderheid, die
van beenderen, van welke bijna niets vormelijks meer over
was, nogtans den vroegeren vorm scheen te herkennen en
daarvan eene beschrijving trachtte te geven.
.Het is jammer," fluisterde mg de oudste van ons gezelschap in, die tot den geleerden stand eenige be trekking
heeft, dat Mr. J. Latijn nosh Grieksch in den grond ver.staat ; hij zoude het enders ver kunnen brengen." .Is
.het dan nu nog een vereischte, dat men Latijn en Grieksch
iversta, em een goed Geneeskundige to worden? Ik dacht :
,i1-y-a depuis ce temps un siecle et davantage." — v Pt,"
hervatte hg , .met wat Fransch en veel buigzaamheid kan
men tegenwoordig ook nog al ver komen."
Maar, terwij1 onze Esculaap bezig was uit eenige overblijfsels van wervelen eene ruggegraat to construeren, had
onze Antiquaries een zwaar ijzeren gebit voor een paard en
tevens eene spoor van niet gewone grootte opgevat en woog
deze op de hand, terwijI hij zich overluid aan bespiegelingen
overgaf over den mond en het gebit van een hedendaagsch
paard en het strijdros der Romeinen ; over de puntige hak
aan de uitgeplooide leers van eenen hedendaagschen fashionable en den breeders Kiel van eenen Romeinschen miter.
Het verwondert mij niet," zeide hij, .dat JULTus CESAR in
. den Afrikaanschen oorlog met zulke hulpmiddelen zijne
paarden den schrik voor de olifanten wilt of to leeren. Met
.ruiters, als waarvan deze spoor misschien afkomstig is, kon
. de bevelhebber der ruiterij Q . A na rus VAR us ten uitvoer
.brengen hetgeen door JULIUS CESAR beschreven is, de hello
Gallico (Lib. VIII. C. 27 , 23, 29.")
Door eene koppeling van denkbeelden werd J. tot eene
beschouwing van den schedel, maar van eenen geheel anderen acrd, gebragt. .Een geraamte uit deze potten bijeen to
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brengen, zoude waarschijnlijk vergeefsehe arbeid wezen. Ik
zou zelf," dus ging hij voort, vreezen geen' volledigen
schedel te kunnen vorxnen ; ofschoon ik met genoegen uit
.dit slaapbeen moon te kunnen opmaken, dat ook bij de Ito, meinen, het gehoorwerktuig in het zoogenoemd rotsachtig
gedeelte gevonden werd, als bij ons. Maar nu door onzen
vriend een paardengebit gevonden is, en ik van den mond
van een paard als van zelf op dien van een mensch gebragt
worde, wensch, tte ik gaarne lets omtrent de kaauwwerktui.gen der Romeinen te weten. Bit zoude een onderwerpkuna nen worden voor eene geneeskundig-oudheidkundige ver.handeling over den mogelijken achteruitgang zoowel der
dieren als der menschen."
Het paardenbit maniac ook de zucht naar overblijfsels van
een nienschengebit bij den kunstoefenaar zoo wakker, dat hij
met geestdrift de mouwen van zijnen rok opsloeg, of hij den
een' of anderen Romein eene proof zoude geven van de reuzenschreden der kunst van den tegenwoordigen tijd ook in
het behendig kiezentrekken en zonder pijn; maarmetderdaad
was het om met te meer gemak onder doodenasch to kunnen
wroeten ; en het duurde ook nict lang, of de meester stak
tusschen zijne beide voorste vingers eene kies omhoog, alsof
hij met het gelnkkigste gevolg de kunstbewerking verrigt had.
De kies scheen echter de vuurproef, niet zonder schade to
lijden, doorgestaan to hebben; zij scheen ingekrompen en had
cenen wortel verloren. Beide de Heeren dachten nu te meer
con vernieuwd bewijs voor den teruggang der menschelijke
bewerktuiging gevonden te hebben, want de ingekrompen
kies had toch nog eene behoorlijkc grootte.
Daar wij bezorgd werden , to veel van de heusehheid van
onzen gastheer to vergen, herinnerden wij de Heeren, dat
het tijd was onzen weg te vervolgen. De Antiquarius had
ook spoor en gebit reeds nedergelegd; maar de Arts sateen
ran do Romeinsche kies niet to kunnen scheiden. Het was
mij, of ik den Engel AP OLLION in VONDEL ' S Lucifer, hoorde
zeggen:
Ick scheide , (loch met pijn."
Wie weet , of de Arts niet gaarne deze Ides tegen eene der
zijne ingeruild had; althans hij had gewis er een twaalftal uit
zijne verzameling your over gehad. Zijne groote bezorgdheid
voor do bewaring van dezelve mogten wij daaruit opmaken,
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dat hij hear niet wederom in de asch woglag, dan na hear
zeer netjes in een stukje Chineesch vloeipapier gewikkeld to
hebben. Zoo kwam deze tries, over welke nooit eenige thee
heengegaan was, na de vuurproef doorgestaan tehebben, nog
met een Chineesch voortbrengsel in aanraking!
Wij namen nu afscheid van dew overblijfsels van een yolk,
zoo berucht in de geschiedenis, van welks vroeger aanwezen
nog menig gedenkstuk is overg-ebleven ; terwij1 van hen, die
zich deze graven bereid hebben, niets meer overig is dan een
weinig asch of stof. Daar het nog vroeg in den morgen was,
besloten wij, onze wandeling nog eenigen tijd voort te.zetten ; en eerlang stonden wij voor een huis, hetwelk zich reeds
aanmerkelijk boven den grond begon to verheffen. Op eenigen afstand zagen wij een' hoop steenen, geenszins van nieuwen oorsprong, liggcn, die onze aandacht bijzonder tot zich
trek, als zijnde ook goon gewone steen ; het was duifsteen.
Gevonden toen men de grondslagen voor het huis begon te
delven, in groote hoeveelheid opgegraven en later ten deele
reeds vermalen, moest deze dienen, om de grondvesten van
dit nieuwc huis daardoor hechter zaam to voegen, dan men
dit van ons tegenwoordig cement verwachten kart, al word
dit ook van een octrooi hij uitsluiting voorzien. Te midden
-van doze steenen , verhaald een daarbijstaand werkman, toen
zij ontdekt werden, lagen, eenige geraamten, maar teen de
lucht er bij kwam en de spade er toevallig tegen stiet, vervielen zij tot stof. Hier zag men dus de letterlijke verwezenlijking, dacht ik bij mijzelven, van het slot des gebeds,
hetwelk bij de plegtige dienst der begrafenissen in Enpland
in gebruik is: Wij bevelen dit ligchaam aan den grond,
aarde tot aarde ; assehe tot assche en stof tot stof !"
Terwijl ik naar cone legiocnscherf omkeek, staarde onze
Heelmeester naar de plaats, waar men hem gezegd had, dat
de geraamten gelegen hadden, en hij tuurde zoo scherp, of
hij nit het stof kiezen Wilde deem opkomen, waarin hij echter niet zoo gelukkig slaagde ais weleer
nmrs, die nit gezaaide drakenkiezen gewapende mannen zag opkomen. 11
zoekendo naar de eene of andere scherf, naderde ik den Antiquaries, then ik op eenigen afstand reeds bezig bespeurd
had, zonder te kunnen onderscheiden , wat hij deed. 1k ben
wat bijziende uitgevallen, en, mijn' bril to voorschijn halende , zag ik hem druk bezig met iets to bekijken, of els
aan iets to ruiken, hetwelk, in een klein papiertje bevat,
IC A

42

DE OUDIIEDENZOEKEHS.

mij toescheen al heel precieus te moeten zijn. Daar ik nu
eenige dagen to voren veel gehoord had van de HomOopathisehe kuren, en mij ook een' toestel had laten vertoonen,
waarin de middelen gevonden worden, waarvan de meester
in deze kunst en zijne volgelingen zich bedienen, dacht ik,
dat de Antiquaries, en amateur, zich zulk een kistje had
aangeschaft en reeds met de eene of andere proef bezig was.
Toen ik deze gelieimzinnige kistjes zag, en van tincturen
hoorde, die, tot 1,000,000,000,000 verdund, nog van eene
verbaasde werking zijn, en van een atome Psora, die den
mensch met nog meer builen overladen kan, dan zelfs onder
de Egyptische landplagen mogelijk was, toen zoude ik mij
wel gewacht hebben, met een' boerschen Groninger Geneesheer,
zulk een' gewigtigen en gevaarlijken toestel eene lapdoos te noemen; ofschoon ik mij met den Duitschen Apotheker, van
welken men, dien ontbieden kan, nog niet ten voile kan vereenigen, en dien voor ein wahres Schatz-Kästlein houden,
omdat men zegt, dat sommige der middelen tevens de kracht
bezitten, in zeer korten tijd iemand te overdekken met de
kleine produkten, waarin het stof eens in Egypte veranderd
werd! Tervvijl ik den Antiquarius met eenige bezorgdheid
naderde, ontwaarde ik inderdaad, hoe hij een klein zwart
voorwerp, naar het aanzien op A van eene korrel gewigt
te schatten, op een seer zindelijk stukje wit papier hield.
Eer ik hem iets omtrent zijne gezondheid en het vermoedelijk geneesmiddel kon vragen, zeide hij tot ons (de overige
reisgenooten waren er nu mede bijgekomen): b Ziet hier een
klein, maar eerwaardig overblijfsel uit den vroegeren tijd!
b Gij hebt met stil ontzag dat geweldige bit, hetwelk een
Romein vol van moed zijn paard vol van kracht in den mond
wist to leggen en het daarmede te bedwingen, gezien, en
b wij hebben het op onze zwakke handen gewogen; toen is
v er een klein stukje afgebrokkeld; aan alter oog ontsnapt,
zoude het in den grond getrapt en voor altijd verloren geb weest zijn, had ik er geen acht op geslagen, had ik het niet
met een valkenoog nog op den grond gevolgd."
* Had ik slechts eanen tak van de drie, die nog aan de kies
zaten, tot eene gedachtenis mogen medenemen !" verzuchtte
onze Esculaap, die zoo werkzaam was geweest en niets had
kunnen opdoen, terwiji zijnen vriend, zonder veel mocite,
zulk een kostbare schat was ten deel gevallen.
Waartoe ons met deze nietige overblijfsels belast ?" zeide
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de oudste van ons gezelschap , wiens haar door den tijd al
zoo wat vergrijsd was. Zij zijn treurige gedenkteekens der
vergankelijkheid, die hier alles overheerscht. Wat is er
van hen geworden, die eens doze steenen verzameld en
.verbouwd hebben? Wat is er van alien nog over? Zij
.zijn stof geworden; zij zijn verdwenen, als het laatste over.blijfsel, hetwelk te midden dezer steenen lag ; de togt
van den wind heeft dat stof in allerlei rigting doen ver.stuiven."
Zacht wat," zeide onze jonge Doctor; zoo wordt alles
in eens weggeredeneerd."
Dat zij verre! of ik zoude schijnen tot die uwer kunst.genooten to behooren," hervatte onze oude, van welke
.men zegt, dat zij tot in de hersens toe niets meer zien dan
werktuigelijke werking en beweging, voor welke denken
en herkaauwen nagenoeg verrigtingen van eene en dezelfde
.beteekenis zijn. Volgens eene wijze beschikking van den
,Schepper, vervalt alles, wat hier op aarde aan zijn be',stemming voldaan heeft. Maar in dat schijnbaar te niet gaan
.is geene wezenlijke vernietiging besloten. Daarvan strekt
ogindsche heuvel ten bewijze. Eerst eon klomp zand, zoo
.als hij nu nog in zijn ingewand bevat, is hij sedert eetzwen
door eene vruchtbare aarde omkorst. Die aarde is steeds
. toegenomen en groeit nog aan, en wel uit hare eigene
.middelen. In den herfst sterft telkens een gedeelte van
,het gewas, hetwelk die aarde in de lente deed voortspruiten. Uit die schijnbare vernietiging vormt zich een
warmend en herstellend dekkleed, waaruit met elke terug. keerende lente zich een nieuw gewas verheffen zal. En
zoo is er geen dood, of liever geene vernietiging in de
.Natuur ; al/es is slechts verwisseling van vorm. De mensch
wordt met zijnen dood evenmin vernietigd ; zelfs zijn stof,
wanneer zijn ligchaam gestorven is, blijft voortduren. Dat
.stof, werwaarts ook gestoven, blijft voortduren in de hand
.des Almagtigen. En waarvan zoo vele zorg voor de be. Waring van het stoffelijke blijkt, daar zou de geest veron. achtzaamd zijn? ... hoop der onsterfelijkheid ! gedachte
des herlevens ! gedachte eons eeuwigen zijns! , hoop des
wederziens ! zoo sprak onze vriend gisteren tot ons: zalig
.hij, die in dit geloof met de hoop der onsterfelijkheid ont. slaapt !"
D
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. Amen!" zeide een van ons, en begon met zijne fraaije
stern te zingen :

.Die hoop moet al ons Teed verzachten."
Wij vielen alien in, en vervolgden niet zonder aandoening :
.Komt , reisgenooten! 't hoofd omhoog!
.Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeön droog.
0 zaligheid, niet of te rneten!
.0 vreugd, die alle smart verbant !
.Daar is de vreenadlingsehap vergeten;
En wij, wij zijn in 't Vaderland."
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Verhaal.

I

n de vrolijke, welverwarmende kamer in de herberg het
gouden Hert to Neisze, in Silezie, zaten, op eenen kouden
winteravond, verscheiden vrienden en geburen aan de groote,
met vele figuren besneden, ronde tafel, in vriendelijk en onderhoudend gesprek over hun beroep of huiselijke aangelegenheden bijeen; terwijl de bruine bierkruik , met het Minkende tinnen deksel, druk en al koutend in 't ronde ging.
De voornaamste woordvoerder onder hen was de koster en
doodgraver van het stadje, een kloek man, wiens donker
uitzigt, zware wenkbraauwen en scherpe blik een' diepen
indruk op de aanwezigen maakten. Hij had eene reeks van
allerlei kerkhof- en spookgeschiedenissen verhaald. Gedurende zijne vertellingen was de ter zijde zittende waardin,
van lieverlede, met haar spinnewiel, naderbij geschoven;
knechts en meiden stonden met open mond te luisteren, niet
zonder angst en siddering de schrikbarende voorvallen aanhoorende, die door onzen koster en doodgraver werden opgedischt. De timmermansbaas echter betwijfelde, met een
veelbeteekenend hoordschudden, de echtheid dozer verhalen,
betuigende aan dergelijke sprookjes geen geloof te hechten.
Eenigen der in het rond zittende gasten stemden het toe,
en meenden ook, dat de verbeelding bij den mensch, in der-
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gelijke voorvallen, de grootste ral speelde, en dat al die op
cen kerkhof wandelende spoken en geesten slechts door den
angst en de inbeelding van velen werden gezien. Naauwelijks was dit antwoord door onzen koster gehoord, of hij
sprong, op, voelde zich beleedigd, tastte in zijnen zak, en
zeide, eenig geld op de tafel werpende: v Wcl nu, ongeloovige knapen , toont dan uw moed eens! Hier zijn vijf
thalers ; zij zijn voor hem, die op staanden voet uit de afgeslotene bergplaats, naast het knekelhuis, mijn' cloodkistensehroevendraaijer durft halen. Hier zijn twee sleutels; met
den eenen opent men de deur van den kerkhofsmuur, met
den anderen doet men de aangeduide bergplaats open."
Eene diepe state, een verwachtingvol zwijgen volgde op
zijne toespraak ; alien zaten met strakke blikken en verbleekte
aangezigten, en niemand liet zich een enkel woord ontvallen.
Er is dan niemand onder rt, die het waagt?" riep de
doodgraver nogmaals, op trotschen en spottenden toon.
Ik ga de weddenschap aan," zoo klonk het eensklaps uit
den hoop, terwijl eene knappe, flinke, bruinoogige deem to
voorschijn trad, die in frith als keldermeid diende.
nHoe, ra A a y a A ? Gij zult het wagen, zoo laat in den
avond," riepen alien, van schrik en verbazing getroffen, Der
heen te gaan?"
.Ja, ja, ik neem het voorstel aan, Heer Koster," zeide
MARTHA met rastigen blik ; D Beef mij slechts de beide sleutels, en ik zal mij dadelijk op weg begeven."
Met de sleutels in de hand Ling zij in de naastbijzijnde kamer, sloeg haren dikken mantel om, bond een' witten wollen dock om hoofd en kin, en zoo, tegen de koude zich een
weinig gewapend hebbende, kwam zij weder binnen.
Nogmaals klonk het van alle kanten .Waag het toch
niet, waag het took niet! Men moet onzen lieven Neer niet
verzoeken." Doch, zonder een enkel woord meer te spreken, verliet de moedige MARTHA de herberg, en ging rustig,
door de eenzame straten, de stadspoort nit.

Het was een schoonc, door de maan verlichte winternaeht;
weg en veld lagen in diepen doodslaap, door het glinsterend
zilverwitte kleed der sneauw gedekt. Be boomen breidden,
op het naauw merkbare pad, hunne takken, als armen van
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uit hunne graven opgestane geesten, in het breede uit. Onbevreesd vervolgde M A turn A, met vasten tred, harm weg,
en naderde al meer en weer, moedig en kloek, het niet zeer
nabijgelegen kerkhof.
Op eene kleine hoogte, bijna een half uur van de stad,
was deze rustplaats der dooden gelegen. Een muur van
manshoogte omgaf dezelve; terwij1 de op de poort geplaatste
doodshoofden en gekruiste beenderen haar aankondigden,
dat zij het gebied van den dood genaderd was.
Nu stond MART a A voor de poort; ook de moedigsten
zouden hier eenigzins gehuiverd, en welligt velen geaarzeld
hebben, om het voornemen uit te voeren, en liever zijn teruggekeerd. Doch zij dacht aan de spotternij en uitjouwing,
die haar ten deel wade vallen, wanneer zij onverrigter
zake wederkwam. ljlings greep zij dus den sleutel uit haar'
zak, stale hem in de deur, die, toen zij de ijskoude klink
slechts even opligtte, krakende op de hengsels opensprong.
Daar stond zij binnen den muur, wel van de gedenkteekenen
des doods, maar van geen levend schepsel omgeven.
Wie beschrijft echter hare verbazing, toen zij aan den
ring van de deur van het knekelhuis een opgezadeld paard
gebonden zag? Hoe komt hier in dit nachtelijk uur een
paard ? Wat mag dat beteekenen ? — Loerend wendt zij
hare blikken in het rond, om te zien, of zij ook ergens een
menschelijk wezen kan gewaar worden — dock in den ganschen omtrek van dit huiveringwekkende oord is geen sterveling te ontdekken. Terwijl zij nu op de krakende sneeuw
als vastgeworteld stond, klinlet er op eens in de verte een
dof geruisch, en het trappelen van paarden over de vastbevrozen sneeuw haar tegen , en — bliksemsnel komt de gedachte in haar op: .Welligt zijn het roovers, die dit van
de menschen verlaten oord voor hunne misdadige vereenigingsplaats hebben uitgekozen. Hemel ik ben verloren,
wanneer zij mij ontdekken,"
Steeds luider naderde het gerucht van onder elkander
verwarde menschenstemmen, en dringender werd dus ook
het gevaar ; daar opent, met zeldzame tegenwoordigheid van
geest , het onversehrokken meisje de aangeduide bergplaats
bij het knekelhuis, grijpt haastig den daarin liggenden
schroevendraaijer, maakt het paard los, bestijgt het met
koenen moed, en, het door de poort heen sturende, jaagt
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zij het aan harcn wil gehoorzame dier, in snellen draf, over
de witte vlakte henen.
Dan, bij het helder lieht der maan, werd zij, op hetzelfde oogenblik, door de op eenige schreden van haar verwijderde roovers (want dit waren het inderdaad) ontdekt,
en met den uitroep: .Voort! men ontvoert ons ons paard
en onzen buit. Wij zijn verraden. Voort achterhaalt ze !"
jaagt de rooverbende de arme deem na.
Steeds werd de afstand tusschen hen en de vervolgde korter, teen de voorste zijnen gezellen toeroept : ,Legtaan,
schiet ze neder, geen genade voor die ellendige!" en verscheidene buksen branden op eenmaal los, terwij1 de kogels
echter, door de luchtgierende, het bedoelde offer niet bereiken : het snelle voortdraven van wederzijden had een zeker
treffen onmogelijk gemaakt. En juist dat vuren werd het
geluk van het bijna verlorene meisje : haar paard, van het
losbranden der geweren verschrikt, werd schuw en ijlde nu
in vollen galop stadwaarts been. De doodsbleeke MARTR A
klemde zich, in vertwijfeling en angst, met de hander, aan
de manen van het ros vast, drukte al racer en meer hetzelve , en het zijn instinkt geheel volgende dier rende, met
verdubbelde sneiheid, de, op het hulpgeschreenw van het
meisje, spoediger door den poortier geopende, stadspoort
binnen.
Tot hiertoe hadden de roovers MART II A vervolgd; in de
stad waagden zij zich natuurlijk niet. Hun offer en met hetzelve hunne schatten was hun ontloopen — MART a A gered.
De zoo even het uur uitroepende nachtwacht had de arme
vlugtelinge ontdekt, vatte het schuwe paard met de forsche
hand bij den teugel, en voerde het naar de bijgelegen herberg heen, waar, op zijn geschreeuw, al de daar verzamelde
lieden naar buiten vlogen, de halfzinnelooze van het paard
hielpen, en ze in de kamer geleidden.
Manzi' A herstelde zich weldra, en, van de haar omringenden met onafgebrokene vragen bestormd , verhaalde zij
met korte, onopgesierde woorden de geheele toedragt van
zaken, en gaf, als bijzonderen waarborg voor haren afgelegden togt, den koster en doodgraver de bewuste schroevendraaijer over.
Ziet eens Kier," riep een ingekomen stalknecht, wat ik
aan den zadelknop van het paard hangen vind," en legde
drie zwaargevulde tassen op de tafel. Met haastige nieuws-
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gierigheid werden zij, in aller tegenwoordigheid, door den
waard opengemaakt, en in dezelven werden kostbare kleedingsstukken , gouden horologien, ringen, braceletten en
andere voorwerpen van waarde gevonden.
Nu werd MARTHA met lofspraken over haren hoogst zeldzamen moed overladen en geprezen, daar zij zulk eenen kostbaren buit medebragt, die, wanneer binnen jaar en dag de
eigenaars der gevondene voorwerpen niet uitgevonden werden, haar als eigendom zoude toekomen.
Middernaeht was reeds lang voorbij, toen de gasten de herberg verlieten, en zich naar hunne woningen begaven, om,
met ongeduld den morgen afwachtende, op alle plaatsen het
op gisteren voorgevallene, met de noodige bijvoeging en opsiering , uit te bazuinen. Zoo dikwijls de brave MARTH A over
de straat ging, kwamen de mensehen aan het venster, en
wezen op haar, als op de heldin der jongste gebeurtenis —
wat haar echter in geenen deele hoogmoedig maakt.
Het geregt stelde intusschen , na ontvangene aangifte, alle
mogelijke pogingen in het werk, om de roovers, aismede de
eigenaars der hun ontnomene kleinooden uit to vorschen ;
doch, niettegenstaande alle nasporingen , bleef bet eerste
vruchte/oos , en meldde zich niemand voor het ontvreemde aan.

Zoo vervlogen ongeveer Brie maanden ; het verhaalde voorval
was schier vergeten, daar andere dagelijksche gebeurtenissen weder nieuwe stof tot onderhoud en gesprek gaven,
toen op een' helderen zondagmorgen de vlijtige MARTHA vroeg
opstond , haar feestgewaad aantrok , en hij het eerste luiden
der klok naar de kerk ging, om hare Godsdienst en de
vroegmis waar te nemen. Uit den gewijden tempel teruggekeerd, vond zij haar hoer en vrouw reeds aangekleed, gereed om op heden eens eenige goede vrienden en aanverwanten
in het nabijgelegen dorp te bezoeken. Nadat zij MARTHA,
die nu alleen te huis zoude blijven , ten overvloede, bedachtzaamheid en oplettendheid hadden aanbevolen, verwijderden zij zich, en MARTHA ging, vrolijk een liedje nenriende, aan het huiselijke werk.
Naauwelijks was zij aan de sehenktafel met het schoonmaken van flessehen en glazen bezig, toen piotseling twee
mannen, in graauwe ruitermantels gewikkeld, de deur in-
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kwamen, zich aan de tafel in (le herberg nederzetteden en
om wijn riepen.
De een der beide vreemden was een man van 30 of 40 jaren, greet van gestalte, stork gespierd, een bruin, door de
zon verbrand aangezigt, met zware bakkebaarden omgeven ;
de tweede, een blonde jongeling van 25 jaren, had, niettegenstaande zijne jeugd, een' veel beteekenend gelaat, met
sterksprekende trekken, op welke de sporen van bittere ondervinding en van de slagen des lots to ontdekken waren.
De vreemden herhaalden met luide woorden , spoed voorwendende, het geuitte verlangen naar den bevolen drank ;
MARTHA had intusschen haastig eene kaars 'aangestoken,
ging van de tafel weg, schoof den grendel van eene in den
hook der kamer zich bevindende keldervaldeur af, en, nadat zij dezelve opgeligt en vastgezet had, ging zij, met het
licht en eene flesch in de hand, de trappen af.
Reeds bij het inkomen hadden de vreemden haar met
strakke blikken aangestaard, en met veelbeteekenende gebaren elkander toegefluisterd; doch, toen het meisje de trappen van den kelder afging, stond de oudste op, vatte den
jongeren bij den arm, en slopen beide, met bijna onhoorbaren trod, de zorgelooze MARTHA achterna.
Doch middelerwijl reel bij haar een onverklaarbaar raadselachtig voorgevoel, snel gelijk een bliksemstraal, die uit
den buijigen en donkeren hemel te voorschijn schiet, nit den
dicpsten grond haars harten op. Hoe t sprak het in haar,
wanneer deze die roovers eons waren, wier bloedgierige
wraak ik zoo ter naauwernood ontkomen ben ? Hemel! ik
thans alleen.... Doeh hoor ik achter mij geene voetstappen ? — Waarachtig, ik vergis mij niet ..... En eensklaps
was haar besluit genomen. Geen geluid, geene beweging
verraadde den innerlijken toestand harer ziel of de vermeende vervolging. Rustig klom zij al de trappen af, en trad in
den diepen en donkeren kelder neder, om, tusschen eene rij
van bier- en wijnfusten voortgaande, den verlangden wijn
voor de gasten of te tappen.
Rol en dof klonken de voetstappen van hare vervolgers;
reeds naderden zij haar, en, met het ontzettende woord:
Nu hebben wij U, ellendige ! nu zult gij het loon van
uwen roof en van uw verraad met bloedigen dank ontvangen !" stormden de roovers op het weerlooze voorwerp hunloerend had zij
ger wrake aan. Maar MAR r x A was gevat
wo.
1.
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hare oogen , hoc beangst ook , ter zijde gerigt, het oogenblik afwachtende, dat de roovers tot in het midden van den
kelder zouden genaderd zijn.
Bij het eerste geluid, dat de moordgezellen deden hooren,
blies zij haastig het licht uit, kroop gelijk een aal onder
de groote wijnvaten, sloop, niettegenstaande de pikzwarte
duisternis, die het geheele gewelf vervulde, door een' welbekende smallen zijgang, naar den trap terug, en bereikto
gelukkiglijk den uitgang. Zij sloeg de valdeur toe, dat het
dreunde, schoof er den ijzeren grendel op, en maakte , de
nabijstaande zwaren eikentafel op den ingang des kelders
werpende , de ingekerkerde knapen de ontvingting onmogelijk.
Met losse vlechten ijlde zij de straat op, de Buren en de
uit de kork voorbijkomende lieden met het luidste gebaar
binnenroepende. Met weinige, afgebroken woorden, deelde
zij aan alien het voorgevallene Riede, en Lien of twaalf der
moedigsten wapbnden zich met scherp geslepene messen en
het in de kamer van den afwezigen waard hangende geweer,
schoven de zware tafel weg, den ijzeren grendel van de
valdeur af, openden dezelve, en klommen, bij het licht van
eenige lantaarns, naar beneden in den kelder.
Hier had een kort doch hardnekkig gevecht plants. De
verraste roovers zochten zich met de in hunne gordels zich
bevindende wapenen to verdedigen, doeh moesten weldra
voor de overmagt bezwijken. Door een sehot werd de oudste gewond, terwijl de andere door vier sterke armen op den
grond werd geworpen. Nu vielen ook de overigen op de
beide ontwapende roovers aan, en hielden ze zoo lang onder, tot dat men koorden gehaald en hen gebonden en gekneveld had. De met slagen en stooten rijkelijk bedeelden
werden nu de trappen opgesleept, waar reeds een zestal geregtsdienaars op de overgave dier boeven wachtende waren.
Onder het gedrang der menigte en het gejoel van een aantal
straatjongens, werden zij naar de stads gevangenis gevoerd.
De Hoofdschout was niet weinig verwonderd, toen hij, uit
eon in zijn register opgeteekend signalement, in den oudsten
der rooversgezellen den beruchten hoofdman eener bende
herkende, op wiens hood reeds sedert lang een prijs vat
honderd dnka ten gezet was. Hij vaardigde dadelijk een berigt over het gewigtige voorval aan de hoofdregtbank af,
die weldra eenige militairen afzond, oin de beide boosdoenor s , onder zorgvuldige bewaking, tot naauwkeurig onder-
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zoek en uitvorsching der in vele streken zich verspreid hebbende mcdepligtigen, naar de hoofdstad te brengen.
Kort daarna bekwam mAR T s A het /oon voor hare moedige
daad, begeleid door eenen vleijenden brief van dankbetuiging; en daar, volgens bekentenis der roovers zelven, de
cigenaars der gevondene voorwerpen niet uit te vinden waren, zoo werd het een en ander haar ten eigendom gelaten,
welks verkoop haar eene aanzienlijke som opbragt.
MART H a verliet eenigen tijd daarna hare dienst. Een jonge, brave, welgezeten burger, tapper in hetzelfde stadje,
had haar ten huwelijk gevraagd en haar tot vrouw gekregen.
Nog vele jaren stroomde de menigte in de door hen welingerigte tapperij, om de heldin van de zoo vermaarde wijd
en zijd verbreide gebeurtenis te zien en te spreken, aan
Welke de op haar trotsehe burgers van 1Veisze een schoon
sehi/derwerk: zij op het zwarte paard, in het oogenblik
barer vlugt, door de roovers vervolgd, voorstellende, tot
uithangbord voor de herberg vereerden.

DE GOEDE DUDE TIJD.

I

n de Middeleeuwen, van de tiende tot de veertiende eeuw,
bezaten de Duitsche Keizers een zonderling regt op het vrouwelijke geslaeht. Wanneer de Keizer, of Koning, in eene
stad vertoefde, en iemand van zijnen hofstoet eene schoone
of rijke burgerdochter in het oog kreeg, sprak hij zijnen beer
om dezelve aan. Deze zond alsdan terstond zijnen Maarschalk
voor het huis van het meisje, dat begeerd werd, en deed
uitroepen:
Horet zu, ihr Herren liberall,
Was gebeut der Kaiser (KOnig) und
Was er gebeut, und das muss seyn :
Hier ruf ick aus NN. mit N1V.
Heut zum Lehen,
10Iorgen zum Ehen,
Veber ein Jahr
Zu einem Paar.
ilierop waren de ouders of voogden gehouden, de verlangde
persoon uit te leveren. Men kan denken, dat dit aan de ()eiders en dikwijls ook aan de meisjes weinig beviel, even milt
D2
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aan de steden zelve. Derhalve wisten de vier rijkssteclen
uit de Wetterau, Frankfort, Wetzlar, Friedberg en Gelnbatmen, in de veertiende eeuw, van nE n n Rix DEN VII eenen
vrijbrief te verkrijgen, krachtens welken dit oud gebruik
voortaan nimmer meer geoefend mogt worden. Over het algemeen komt ook elders zulk eene vrijstelling in de handvesten der steden menigmaal voor.

PETER DE GROOTE TB ASTRAKAN EN KOOPMAN KUROTSCRKIN.

Ontegenzeggelijk heeft

PETER, door zijnen verheven geest
en groote hoedanigheden, bijna ongeloofelijke dingen tot
stand gebragt; maar ook schijnt het, alsof niet zelden de Voorzienigheid zelve hem lieden toevoerde, uitmuntende in ijver
voor den troon en vurige liefde voor hun vaderland. Zoo,
bij voorbeeld, verscheen , gedurende 's Keizers verblijf te Astrakan, voor hem de koopman P A AAR A TY Kt R OTSC
iv, OM
hem met zijne behouden aankomst geluk te wenschen. 's Keizers paleis lag van Run or sea xi n's woning sleehts ongeveer
honderd roeden verwijderd. Nadat Run OTSCHKIN twaalf man
zijner werklieden, Welke men te Astrakan Masuren noemt,
hunne zondagskleederen had doen aantrekken, stelde hij elk
van hen duizend zilverroebels ter hand, en begaf zich met
hen naar den Monarch op weg. Dit gebeurde 's morgens
vroeg, toen de Keizer pas opgestaan was, en, volgens zijne
gewoonte, op bet balkon heen en weder wandelde. Toen
PETER de naderende processie gewaar werd, kon hij niet begrijpen, waarom hem dit vroege bezoek gebragt werd. Inmiddels treedt KETROTSCRKIN binnen, laat zijn yolk in het
voorvertrek achter , en gaat stoutelijk door tot in de zaal,
waar de Keizer hem reeds verbeidde. Den Monarch ziende,
buigt RUROTSCITKIN eene knie, en spreekt trouwhartig : b Onze
vaders en voorvaders hebben ons geleerd, hen, die tot ons
komen, met zout en brood te verwelkomen: neem dus dit
van ons aan Heer ! als eenen tol van opregten liver. —"
Waar is dan uw zout en brood?" vroeg de Keizer glimlagchende. KIIROTSCRKIN opende nu de deur van het naaste vertrek, en de werklieden legden het medegebragte geld aan de
voeten van den verbaasden Monarch. Hem your zijne goede
gevoelens gedankt hebbende, vroeg PET ER hem naar zijnen
naam en woonplaats, en voegde er bij, dat hij thans we].
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geen tijd had om lang met hem to spreken, maar dat hij hem
met de Keizerin zou komen bezoeken. — Inderdaad kwamen, op eenen hiertoe bepaalden dag, de Keizer en de Keizerin met hunnen ganschen hofstoet naar Kra o TscurciN,
die midden op de straat , waarin zijne woning lag, zijneverhevene gasten stond op te wachten. .Welkom Mer, groote
Keizer!" sprak de gastheer. — A Naar, waar is dan uw
huis ?" vroeg de Keizer, toen hij, op het binnenplein getreden , er nets zag dan glasdeuren en eene hooge omheining (*). Tot antwoord werden de vorstelijke gasten in
eene aarden hut genoodigd. In dit schijnbaar armelijk verblijf vond de Keizer, tot zijne verbazing, zindelijke, welingerigte kamers, kassen met kostbaar zilverwerk , terwijI
vloer en wanden met schoone Perzische tapten bekleed
waren.
Hoogst tevreden over de opregte trouwhartigheid van zijnen gastheer, verlangde de Keizer, op zijn horologie gezien hebbende, brandewijn, en werd daarop in eene afzonderlijke kamer gebragt, waar reeds alles tot het ontbijt gereed stond. Tot een ure bleef de hooge gast bij Kunor scuKIN, en, alstoen aanstalte makende om het huis te veriaten, werd hij verzoeht er ook nog het middagmaal te willen !louden. Hieraan voldoende, zette PETER zich aan tafel, deed KUROTSCHICIPI naast zich plaats nemen, en onderhicld zich gedurende den geheelen maaltijd met hem over
Perzie, welk land de Astrakansche koopman naauwkeurig
kende , daar hij het , in handelszaken, meermalen bezocht had.
Bij het afscheidnemen werd aan PETER, door KIIROTSC IIKIN'S vrouw, eene zilveren kom vol goudstukken gebragt,
als eene hulde van dankbaarheid voor dit onvergetelijk bezoek. De brave familie kreeg bevel, den volgenden dag op
het paleis te verschijnen, waar zij zeer vriendelijk ontvangen en op thee onthaald werd. Op de terugreis uit Persil
liet PETER Diet na, KUROTSCIIKIN andermaal te bezoeken,
en verleende hem, waarsehijnlijk om dezen tijd, de 40 a 50
(*) Tot den tijd van PETER den Greaten toe, hadden de
inwoners van Astrakam weinig huizen, die naar de tegenwoordige geleken. Hunne woningen waren aarden hutten,
die eerst onlangs geheel buiten gebruik geraakt zijn. De
hitte der zomers in die streken, en rnisschien ook voorzorg
tegen berooving, waren de redenen eener zulke leefwijze.

PETER DE GROOTE EN DE KOOPMAN.

wersten van Astrahan gelegene zoutmeren, wear nog tot op
den huidigen dag het verzameld wordende zout het Kurotschkische genoemd wordt.

GOETHE EN DH ZANGEHES CATALANI.

D

e vermaarde zangeres c A T AL A prr werd eens to Weimar
aan den Groothertoglijken disch genoodigd, en bekwam hare
zitplaats naast GOETHE.
Daar zij nooit iets van G O ETHE gehoord had, vroeg zij aan
den gcen, die ter andere zijde naast haar zat, wie hij was.
Deze fluisterde Naar toe : * Het is de beroemde GOETHE."
Zij, die geene andere beroemdheid kende, dan die der
toonkunstenaars, vroeg mede fluisterend: D Welk instrument
speelt hij dan?"
* Hij is geen muzikant," was het antwoord; * hij is een
beroemd dichter."
* Wat heeft hij dan geschreven ?"
Zijn eerste werk, hetwelk veel opzien gebaard en waarmode zijn roem een' aanvang genomen heeft, was Werther."
,,Ja, nu herinner ik het mij."
Zij had, namelijk, op een tooneel to Parijs, eene dier
zoutelooze parodien zien spelen, waarin met het sentimentele van den genoemden roman den spot gedreven werd. Zij
keerde zich nu tot GOET HE, met de woorden: * Gij kunt
u niet verbeelden, Mijnheer , hoe veel genoegen mij uw
Werther gegeven heeft."
G oETEE dankte voor het compliment met eene ligte bulging van het hoofd.
DIVimmer in mijn geheele leven," ging zij voort, *heeft
lets mij zoo doen lagchen als die Werther. Het is eene allerliefste farce."

Werther's lijden eene farce
vroeg G 0 ET a E verbaasd.
* Ja, zeker ! lets zoo kluchtigs is mij in mijn gansche levon niet voorgekomen. Als ik er aan denk, moet ik nog
lagchen."
Men beweert, dat dit gesprek GOETHE den geheelen dag,
door in eene verdrietige luim gebragt heeft. Dit, echter,
is naauwelijks geloofbaar; veel waarschijnlijker is het, dat
hij er over gelagchen, en, even als de zangeres, gedacht
heeft, dat lets zoo kluchtigs hem in zkjn gansche leven niet
was voorgekomen.

cEMOEDELIJK E RAA

JJ

GEROEDELURE RAAB.

Eene ongehuwde dame, Freule S., welke niet meer in den
bloei harer jaren stond, en nog veel minder door schoonheid
of zachtzinnigheid uitmuntte, vroeg eenen Heer om raad,
hoe zij zich van eenen haar lastigen vrijer ontslaan zou.
D Wel, trouw hem!" was het antwoord. — DBewaar mij de
Hemel ! Ik zou hem Bever zien ophangen." — D Trouw
hem maar, zoo als ik gezegd heb; dan zal hij het binnen
kort zichzelven wel doen."

ONVERWACRTE GARTER.

O

nverwacht werd iemand door gasten verrast. b Haar gijlieden," zeide hij tot lien, goedgevonden hebt, mij van
uwe komst niet vooruit te verwittigen, zoo zult gij heden
met mij eten. Een andermaal, wanneer gij mij van uwen
goe,den wil tijdig kennis geeft , eft ik met n."

VOORWA ABBE VAN GROOMED.

rr

oen Bens zeker rijk jong man, die de schilderkunst
togtelijk beminde, aan den beroemden POIISSIN eon schilder, dat hij zelf vervaardigd had, vertoonde, antwoordde
hem de schilder met de aanmerking : D Mijnheer, ma een
grout knnstenaar te worden, behoorden slechts uwe finantii.'n
wat kleiner te zijn."

DE

TOONEELSPELER BARNES.

Londensehe dagbladen leveren vele zeldzame trekken uit
bet level van den onlangs overleden beroemden Aeteur BARN Es. Behalve zijne kunst op het tooneel, hield hem niets
antlers bezig dan de kunst, om aan zijne hem onophoudelijk vervolgende schuldeisebers to ont.komcn, waartoe zijn
talent hem treffelijk to stadc kwara. Op gage-dagen word
de ingang van den schouwburg hoopsgewijs door zijne sehuldeischers als belegerd. Eons siilde hij bet op hem instormenhii do virt menlijte manschap,
de beirleger dan!Anor ,
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waarnit het hestond, bij zich in een wijnhuis te gast noodde. Een gedurig veranderen van
o was de er gste voorwonin
zorg , welke BARNES gebruikte, om aan demet arrestbevelen
tegen hem voorziene geregtsdienaren to ontsnappen; maar
nu had hij nog de dagelijksche angstwegen van zijn huis naar
de repetition en naar de voorstellingen te wandelen, op Welke overtogten zijne vervolgers op hem moesten passen, vermits hij gedurende de vervullino. zijner ambtsverrigtingen
onaantastbaar was. Hier nu wist ahij steeds, door de schranderst uitgedachte verkleedingen, de oogen dergenen , die
hem naspoorden, te ontduiken. Zijne bekwaamheid in het
veranderen zijner stem ging zoo ver, dat zijne eigene moeder hem niet herkend zou hebben. Nu droeg hij eens de
uniform van eenen officier, dan weder die van eenen soldaat.
Op eenen anderen tijd koos hij de dragt van eenen nachtwachter met zijne piek en lantaren, of vloog, als snelvoetige
barbier, digt voorbij zijne schuldeischers, den schouwburg
binnen. Somwijlen echter waren alle ingangen van denzelven zoo zeer bezet, dat er aan Been doors/uipen to denken
scheen, en de Directeur, in die overtuiging, reeds aanstalte
maakte, om de rol van den vervolgde aan eenen anderen
Acteur op to dragen. Daar trad dan een Neger in Iiverei, of
eene oude matrone, of cone jonge, elegant gekleede en gesluijerde dame, door eenen heer aan den arm geleid, voor
hem — en alle drie waren BARNES. De ergste plaag voor
hem waren de repetition op klaar lichten dag. Alsdan moest
de groote tooneelkunstenaar niet zelden het costuum en voorkomen van eenen Londenschen brandspuit-beambte aannemen; met de wijde trijpte broek en het korte rondo wambuis aan het lijf, de groote blikken plaat op de horst, en
des noods ook eenen op het aangezigt geplakten valsehen
nens, mislcidde hij echter ook alsdan de onbarmhartige bende
zijner vervolgers.

GELELIIMIEID EN WIJSIIEID.

Gelecrdheid, kind, dat beet
Meer zeggen dan men weet ;
Minder zeggen, kind, dan weten ,
Bat alleen mag Wijsheid heeten.

TWEEDERLEI STAATKUNDE.

/et yolk to hater en te vreezen,
Bit leert de staatkunst den tiran:
'k Noein hem goed en wijs, den Koning,
Die 't minnen en beheerschen kan.

MENGELWERK.
BEDENKINGEN OVER DE ZOOGENOEMDE VRIJAEID VAN
ONDERWIJS.

Door
P. 110FSTEDE DE GROOT.

rat
velen juichen in het uitzigt , hetwelk hun des
Konings jongste besluit over het Lager Onderwijs opent ,
dat er misschien vrijheid van onderwijs in Nederland gegeven zal worden, zien anderen daarin eene onweerswolk
opkomen, Welke hun toeschijnt van zware onheilen voor
Nederland zwanger to gaan. Daar de zaak een onderwerp
der algemeene gesprekken is geworden, willen wij eenige
bedenkingen over dezelve bijbrengen.
In het algemeen is het gevaarlijk, eene zaak, die eonwen bestaan heeft , aan to tasten , of wel omver to halen,
zonder zeker to weten , wat men voor haar in de plaats
zal krijgen. Bijzonder gevaarlijk is dit, als het cone zaak
is, die, ja wel, hare gebreken heeft (*), maar toch over
het geheel voor een sieraad van het yolk wordt gehouden.
En dit is het geval met ons lager onderwijs. Zoo als het
nu is , is het nationaal , met de natie opgewassen; elf eeuwen heeft het zich ontwikkeld; in de laatste halve eeuw is
het, vooral door de Maatschappij: tot Nut van 't Algeineen , tot eene ongekende hoogte opgevoerd. En wat nu
de vreemdeling in ons bespotte voor ons lager onderwijs
heeft hij eerbied. De Fransche Geleerden CUVIER en
o ex., die het in 1811 onderzochten, bewonderden het
en prezen het aan. In de laatste jaren word het op nieuw
door velen getoetst. Toen wij nog met de Belgen vereenigd waren , in 1829, deed de Regering aan al de Corn(*) 1k ben voor die gebreken geenszins blind ; maar ontken, dat het middel, 't welk men er voor wil aanwenden,
ze zal genezen. Dat ik dus tegen dit middel sehrijf, neme
men niet op, alsof ik geene middelen zou noodig achten,
MENGELW. 1841. NO. 2.
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mission van Onderwijs en alle Gedeputeerde Staten van de
toenmaligo 17 Provincien en Luxemburg de vraag: Of

het raadzaam, in het belang van een goed en geregeld
onderwijs zijn kan, toe te laten , dat personen, welke
eenen rang of eene akte van algemeene toelating hebben
verkregen , zich naar eigen goedvinden als bijzondere
Schoolonderwjzers kunnen vestigen , in zoodanige gemeente of op zoodanige plaats , hetzij stad of dorp , als
zij zelven zullen verkiezen ; dan wel, of het getal onderwijzers naar gelang der plaatselijke omstandigheden , en
in verhouding tot de behoefte der bevolking bepaald moet
worden. Alle Commission van Onderwijs en bijna alle
Gedeputeerde Staten , ook die der Zuidelijke Provincien ,
beantwoordden het ecrste gedeelte dozer vraag ontkennend,
en zagen in de vermeerdering dier vrijheid niet dan den
ondergang van het onderwijs, gelijk men zien kan uit de

Verzameling van Stukken , bevattende de antwoorden van
de Commission van Onderwijs en van de Gedeputeerde
Staten, op de vraag : Of het raadzaam, enz. Te 's Gravenhage , ter algemeene Landsdrukker j, 1830. Naderhand is ons land op nieuw bezocht, ten einde het Lager
Onderwijs daarin naauwkeurig te leeren kennen , door beroemde vreemdelingen , onder anderen door den Beijerschen Professor TRIERSCH, den Franschen Pair VICTOR
covsiw, den Spanjaard , Lid der Cortes, RAMON DE LA
SAGRA, en den Ierschen Geestelijken TH. O ' MEALLY, van
welke de drie laatsten Roomsch—Katholijk zijn , en groot is
de lof, welke zij alien aan ons lager Onderwijs toekennen.
In eenige opzigten vonden zij het zelfs nog beter, dan het
Pruissische, 't welk anders voor het beste van Europa wordt
gehouden. Dit onderwijs nu is het, waartegen men klagten
inbrengt, misschien gegronde; althans voor verbetering is
het vatbaar (*). Maar indien men klagten inbrengt, wel(*) Eene der grootste Ieemten in ons schoolwezen is hes
gebrek aan wettelijke bepalingen over het pensioneren van
oude of ongeschikt gewordene onderwijzers, en aan een pensioenfonds, waaruit dit te doen ware. Wierd in deze leemte
voorzien, vele regtmatige klagten, die er nu zijn, zouden
ophouden.

OVER DE ZOOGENOENIDE VRIJI1E1D VAN ONDERWIJS.

ker inwilliging wel eons dit geheele, voor schoon geachte ,
gebouw konden sloopen, mogen ze , va6r hare inwilliging,
toch wel naauwkeurig onderzocht worden.
Men zegt , dat men vrijheid van onderwijs wil hebben.
Vrtjheid is cen liefelijk woord. In Nederland behoort het
te huis. Alles is Nederland er aan verschuldigd. Vrijheid van drukpers is er ; vrijheid van geweten en Godsdienst is er; moet er dan ook geene vrijheid van onderwijs
zijn? Gewis ; zij moot er zijn. Maar laat ons eerst eons
zien , of zij , er met is.

Onthoudt ons de Regering de vrijheid van onderwijs?
Wij antwoorden vrijmoedig, neen , de Regering heeft
haar sinds lang gegeven. Er is a) vrijheid van opleiding
voor de toekomstige onderwijzers. leder kan in zijn huis,
in de geringste dorpschool , of waar hij maar wil, zich ,
onder of buiten de leiding van anderen, bekwaam maken,
em dozen post to bekleeden. Er bestaat eene. Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Nederland, to Haarlem; maar
die daar zijn gevormd , hebben geenerlei voorregt boven
alle anderen, dan in zoo verre als zij botere gclegenheid
kunnen gehad hebben , om bekwame Meesters to worden.
Er is b) vrijheid van mededinging. Of men Roomsch of
Onroomsch, Hervormd of Doopsgezind is, men mag vrij
naar eenen Onderwijzerspost staan; behalve , waar die post
gecombineerd is met dien van Roomschen of Onroomschen
Koster , waar natuurlijk , omdat de Onderwijzer Koster is ,
hij in zoo verre tot eene bepaalde belijdenis moot behooren.
In onze steden, b. v. hier te Groningen, hebben wij dus ook
Meesters van allerlei belijdenissen. Op de hier gevestigde
Departementale school is een Hervormd Meester en Roomsch
Ondermeester. Er is c) vrijheid van oprigting van nieuwe
scholen. leder, die meent, dat hij ten nutte der bevolking hier of daar eene school , hetzij alleen van lager , of
ook van middelbaar onderwijs , kan openen , mag zich daartoe vervoegen bij het plaatselijk bestuur en zijn voornemen
kenbaar maken , en , weet hij het met voldoende redenen
to bekleeden , zoodat dit bestuur het nuttige daarvan ook
inziet, onder deszelfs of onder hoogere gocdkeuring zulk
E2
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eene school werkelijk oprigten. Er is d) vrijheid van onderrigt in de scholen. Er wordt geene vaste leermethode,
geen stelsel van Godsdienst of staatkunde, geen systeem
van verduistering of verlichting aan den Meester voorgeschreven. Uit den rijken schat van schoolboekjes kan hij
kiezen, wat hij het beste acht; aan welke belijdenis de
schrijver is toegedaan , behoeft hij niet te vragen , slechts
of zijn boekje goed is. Er is eindelijk e) vrijheid van keuze voor de ouders, om hunne kinderen te zenden naar
deze of die school , zoo als hun het beste voorkomt ; in eene
g ad is natunrlijk deze keus de ruimste ; doch ook op het
land kunnen zij hunne kinderen naar naburige dorpen zenden. Ook kunnen zij kunnen kinderen huisonderrigt geTen of laten geven , in plaats van schoolonderwijs , naar
hunne verkiezing.
Deze groote vrijheid bestaat er ; slechts met de volgende
beperkingen. Er wordt a) een examen afgenomen van
hen, die willen onderwijzen , opdat de Regering verzekerd
zij , dat zij bekwaam en geschikt zijn in het vak , waarin
zij hun bestaan willen zoeken. Wierd dit nagelaten , de
domste en zedeloosste mcnschen zouden , tot boded der
maatschappij , scholen kunnen openen. Examina worden
ook afgenomen van toekomstige Advocatcn , Notarissen,
Geneeskundigen , Apothekers, enz. Er wordt b) een bepaald getal van schoolmeesters toegelaten , opdat de Regering verzekerd zij , dat zij , een toereikend bestaan uit het
schoolhouden kunnende vinden , er zich geheel aan kunnen wijden en geenerlei andere bron van bestaan behoeven
te zoeken , 't geen hun dan ook verboden is. Wierd dit
nagelaten , zij zouden winkels , tapperijen , slagerijen en
allerlei andere vreemdsoortige zaken bij het schoolhouden
voegen , zoo als in Belgie plaats heeft, en de jeugd ligtelijk meer verwaarloozen of bederven , dan opleiden. Om
dezelfde reden bepaalt de Regering ook het aantal van Procureurs, Notarissen, Regters, Predikanten en in een woord
van alle Ambtenaren. Er worth c) goedkeuring of autorisatie
van het plaatselijke of gewestelijke bestuur vereischt, om nieuwe scholen op te rigten, opdat deRegering verzekerd zij, dat
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er geene speculaties wordcn ondernomen, tot voordcel misschien van de ondernemers , maar tot schade van het publiek. Wierd dit nagelaten , het publiek zou niet moor
weten , hoe tusschen de vele schoonschijnende ondernemingen , welke geenerlei waarborg van deugdelijkheid aanboden , to kiezen , en dikvverf de bedrogene partij zijn.
Om dezelfde reden moot er ook goedkeuring of autorisatie
of speciale admissie zijn voor alle ondernemingen , waarbij
roekelooze of eigenbatige aanleggers het publiek grootelijks
konden benadeelen , b. v. veer ondernemingen van diligences, stoombooten , brandwaarborgmaatschappijen, zeelissurantien en dergelijke. Er , wordt d) toezigt gehouden
over de scholen, opdat de Regering vcrzekerd zij, dat er
goon Godsdiensthaat of ongodsdienstigheid , geene onzedelijkheid of ook gebrek aan zedelijke opleiding in de scholen
gevonden worden; opdat zij weto en bevordere, dat er
goed , doelmatig, heilzaam onderwijs worde gegeven. Wierd
dit nagelaten, sommige scholen zouden broeinesten van
onzedelijkheid en Godsdicnsthaat worden, en in vele zouden de kinderen weinig leeren. Toezigt wordt dus ook
over andere zaken door de Regering uitgeoefend, over de
Apotheken, de akten der Notarissen , de registers der
Burgemeesters, enz. (*) Er wordt e) althans bier en daar
de verpligting aan de ouders opgclegd , om hunne kinderen te laten onderwijzen, hetzij to huis, hetzij in cone
school , opdat de Regering regtvaardig zij jegens de kinde..
ren, de toekomstige leden van den Staat. Want zij zorgt
er voor, dat de ouders hunne kinderen niet mogen misbandelen , gevangenzetten of dooden, niet onterven , niet
verhinderen , om een wettig huwelijk aan te gaan. Maar
(*) Dewijl er ook op de personen , aan welke dit toezigt
wordt toeTertrouwd, aaninerkingen worden gemaakt, merken
wij bier op, dat dit niet alleen de Schoolopzieners zijn maar
ook de Gemeentehesturen ; en dat de Schoolopzieners wel
door den Koning worden benoemd, maar nit eene nominatie
door de Commissie van Onderwijs en de Gedeputeerde Staten
der Provincie Hem aangeboden. Er is dus in het schoolbestuur
con Teel sterker plaatselijk Provinciaal element, dan velen nu
willen erkennen.
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zal nu de Staat voor het mindere zorgen, en niet voor het
aneerdere? voor het ligchaam , en niet voor den geest?
Wordt dit nagelaten (en het wordt het nog op de meeste
plaatsen in Nederland) , dan moet de Staat de armenhuizen en gevangenissen groot maken, om er honderden en
duizenden in te ontvangen, die als welgezetene burgers en
eerlijke menschen hun brood hadden kunnen verdienen,
zoo do Regering haren pligt had gedaan, en hun regt op
opvocding, toen zij nog kinderen waren , ook tegen der
ouderen wil had gehandhaafd. Dezelfde verpligting bestaat, om de kindercn voor de militaire dienst aan to geyen , om hen (gelijk ik reeds zeide) niet te mishandelen ,
te onterven, in het huwelijk te belemmeren (*)
(*) Wel morn de kinderen, als kinderen, in een zeker
opzigt voor het eigendom hunner ouderen verklaard worden,
en doze hebben een wijduitgestrekt gezag en eene bijna onbepaalde volmagt over dezelvo; maar de kinderen vormen
ook to gelijk het opgroeijend geslacht, uit hetwelk de Staat
Zijne toekomstige burgers, de gemeente hare toekomstige medeleden trekt, en, niet in zoo verre zij kinderen hunner ouders, maar in zoo verre zij in het vervolg burgers des Staats
en leden der gemeente moeten zijn, maken Staat en gemeente
er aanspraak op, dat jnist datgene niet wordt verwaarloosd,
waardoor zij dit op eene voldoende wijze kunnen worden.
Even zoo min als de gemeente mal toestaan, dat de grondstelling : ieder is hoer in zijn eigen huis, can den bijzonderen
persoon regt geeft met vuur en licht in zijn huis alle mogelijke onbezonnenheden te begaan, en daardoor het eigendom
zijner buren in gevaar te brengen; even zoo min kan de Staat
of de gemeente toelaten, dat door zulke toekomstige leden,
welke zonder eenig of mender genoegzaam onderwijs zijn opgegroeid, de welvaart of het bestaan van het geheel gehindeed vvorde, dear de gemeente zulke verwaarloosden naderhand niet may verstooten., maar dezelven onder zich moet
houden. Indien de gemeente het regt had, al degenen,
Welke zij niet wil behouden, weg te zenden, zoo zoude zeker veel kunnen aangernerkt worden op hear regt tot school&yang ; maar zij moet diegenen houden of weder opnemen,
welke bij hear geboren en opgevoed zijn, moot dezelve onderhouden, wanneer zij verarmd zijn, moot voor hen de kosten beta/en, wanneer zij wegens overtredingen der wet in
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Er bestaat dus vrijheid van onderwijs in Nederland;
alleen met die beperkingen , nrelke het Leven in eene maatschappij noodwendig maakt; beperkingen, die juist de behechtenis genomen, onderzoeht en gestraft worden. — En
die gemeente, welke ten aanzien van hare medeleden zulke
verpligtingen heeft, zoude geen regt hebben, te eischen,
dat dan ook alles geschiede, opdat hare toekomstige leden
haar niet op zulk eene wijze ten laste komen? Wil men
geenen schooldwang, zoo kan er ook van geboorteregten,
van gedwongene verzorging en van alle aanspraken, welke
een bijzonder persoon tot zijn onderhoud op de gemeente gelooft te hebben, geene sprake meer zijn: het eene of het
andere zoude tegen alle beginselen van regt strijden.
bijzondere persoon zegt tot de gemeente, en neemt
hierbij de wet tot grondslag: als ik niets meer bezit, zoo
moet gij mij geven wet noodig is," en de gemeente kan zich
niet terughouden of zich van deze verpligting ontslaan ; maar
zal dan ook wel het regt hebben te antwoorden: Goed;
maar dan moet gij ook eerst alles doen, wet in nw vermogen
is, opdat gij u zelven kunt helpen, en daartoe behoort ook,
dat gij n in uwe jeugd laat onderwijzen, opdat gij niet alleen die ontwikkeling van uwe geestvermogens en die kundigheden en bekwaamheden bekomt, welke u eens het verkrijgen van uw dagelijksch brood mogelijk maken, maar
ook die worming van uwen zedelijken aanleg , welke later,
door den invloed der burgerlijke wetten en inrigtingen, der
kerk en harer bemoeijingen, der Ileilige Schrift en den
geest Gods, u tot bescherming tegen misdaad en zonde kan
verstrekken." Leder bijzonder lid zoude alles van de gemeente kunnen vorderen, en de gemeente wade het regt
niet hebben, wederkeerige aanspraken op hem to doen Belden? Waar bleef dan de gelijkheid voor de wet, wanneer
de eene slechts te geven en niets te zeggen had, en de andere eischen konde, wat hij Wilde, zonder dat hij daarvoor
iets behoefde te doen?
ileeft echter de gemeente regt tot schooldwang, zoo hebben deszelfs vertegenwoordigers en bestuurders te gelijk den
om dat in uitoefening te brengen ; anders handelen zij
niet zoodanig, als zij verschuldigd zijn aan hen, voor Wier
welzijn zij moeten zorgen." De Vrijmoedige. Tijdschrift
voor Onderteije en, Opeoeding , tteeede jaargong, 2, b1.97-99.
D

D
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schaafde maatschappij tot cen' zegen voor hare leden doen
verstrekken , dewijl zij ons beveiligen voor allerlei bedriegerij en onregt; beperkingen , die wij derhalve niet molten
wegwenschen, al zijn zij eon' enkelen keer belemmerend ook
voor welgezinde inwoners; want meestal belemmeren zij
slechts de afzetters en bedriegers. En schreeuwt men nu
om vrijheid van onderwijs, men kon dit met even veel
waarheid doen om vele andere dingen , b. v. om vrijheid
van de uitoefening der Geneeskunde , waaronder men dan
kon verstaan , dat degenen , aan welke wij ons ligchaam
wilden toevertrouwen , niet behoefden geexamineerd te zijn
en de Apotheken niet onderzocht moesten worden , ten eindo uitoefenaars der geneeskunde en verkoopers van
artsenijen ons onbelemmerd om het lcven mogten kunnen
brengen ; of ook om vrijheid van regt , waaronder men dan
kon verstaan , dat men zich aan geene regtbanken behoefde
te storen , dat men dus zijn eigen regter mogt zijn , gelijk
in de gulden eeuwen van onze Heidensche voorouders ; dus
den did, die ons bestal , zelf ophangen , den man, die
ons beleedigde , zelf den dolk in 't hart stooten , enz.
Nu komen wij tot eene tweede vraag : Nag de Rege-

ring meerdere vrijheid van onderwijs gekn , clan zij
reeds doet ?
Vrijheid in alles voor alien is onzin. Vrij in doze beteckenis kan hij slechts zijn, die alleen op eon ciland
woont ; zoodra hij cenen buurman heeft, is zijne vrijheid
beperkt. In elken Staat is de vrijheid dus ook beperkt.
Getuige de menigte wetten, van welke niet eene voor eenen
eenzamen ROBIN SON CRUSOe noodig zoude zijn. De vraag
is dus niet meer,, of het onderwijs in cenen Staat geheel
vrij , zonder eenigen band, losbandig moete zijn; is het
in den Staat , dan moot het in zeker opzigt aan den Staat
onderworpen zijn. Maar de vraag is, in hoe verre de
Staat het onderwijs moge regelen , in hoe verre niet ?
Elf eeuwen lang heeft de Staat in Nederland het onderwijs geregeld: eerst , van de 8ste tot de 16de eeuw,,
als dienaar der Roomsch-Katholijke Kerk ; toen als heer en
meester , door middel van zijne dienares, de Gereformeerde

OVER BE ZOOGENOEIVIDE VRIJHEID VAN ONDERWIJS•

Kerk , van de 16de tot de 18de eeuw ; eindelijk in onze
eeuw zelfstandig, zoodat de regten aller Kerkgenootschap,
pen wel worden ontzien , maar de Staat zelf tech het onderwijs inrigtte. Men wil nu iets geheel anders hebben ,
dan ooit in Nederland bestond ; men wil , ‘dat de Regering,
op eenige weinigbeduidende vormen na , alles , wat tot het
onderwijs betrekking heeft, aan de ingezetenen overlate ,
en men zegt , om aan dit bcweerde to vaster klcm te go,
ven , dat de vrijheid des gewetens het eischt, en dat de
Regering het geweten der onderdanen niet mag ver,
ontrusten.
firijheid des gewetens is zekerlijk een der kostbaarste
schatten, die ens niet mag ontroofd worden. Maar het
oordeel er over , wat die vrijheid eische, staat niet alleen
aan de onderdanen, ook aan de Regering. Indien een
Christen eons meende , gewetenshalve verpligt te zijn , alle
Synagogen der Israelieten in brand to mocten steken, —
zulke Christenen zijn er in de Middeleeuwen vele geweest
moest de Regering hem die vrijheid des gewetens toe,
staan ? Indien een mensch in ons vrije Vaderland eons
toegedaan wierd aan de nog bestaande Indische secte der
Thugs, welke eene Godin dienen, die groot behagen heeft
in menschenoffers, zoodat zij nu allerlei menschen verge,
yen wurgen , verdrinken , doorsteken , zonder de lijken
te plunderen, alleen om hunner Godin eene dienst to
doen, uit godsdienstigheid en naauwgezetheid van geweten , moest de Regering hem die vrijheid van geweten toe,
staan ? Dit zal niemand beweren. Maar dan blijkt het
ook, dat de Regering soms iets wag weigeren , al wordt
het in naam van de gewetensvrijheid luide geeischt, omdat
zij ziet , dat men van dozen schoonen naam misbruik
maakt, tot ondergang van den Staat.
Wat nu de vrijheid van onderwijs betreft: onder dozen
naam vraagt men losbandigheid en vernietiging van de
Volksopvoeding (Belgic leert het!): die mag de Regering
Met toestaan , vooreerst, dewij1 zij verpligt is de teederste
belangen der kinderen althans niet minder to beschermen
dan de meer stoffelijke , gelijk wij reeds zagen ; en ten
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twecde, dcwijl zij dan zeker eenen maatregel zoude nemen
tot ondergang van den Staat , voor welks behoud zij moot
zorgen.
Voorheen vond onze Staat zijne zedelijke cenheid in
eene heerschende Kerk welke voor de 16de ceuw de
Roomsch-Katholijke was, in do 16de de Hervormde werd.
Toen er geene heerschende Kerk sneer was, sinds 1796 ,
gevoelde de Regering, dat zij de zedelijke eenheid van het
yolk moest bewaren door gemeenschappelijke beschaving
die wel niet Roomsch-Katholijk of Hervormd , maar toch
Christelijk behoorde te zijn. ZOO voerde de Regering eon
lager onderwijs in , op algemeen-Christclijke grondslagen
gebouwd; terwij1 aan de bij ons inwonende Israelieten gelijke burgerlijke regten en dus ook eon eigen stelsel van
onderwijs werd verleend , zonder dat hun goring getal de
nationale cenheid behoefde to broken. Op doze wijze verkregen wij eon nationaal onderwijs voor alle Christenen,
met cone uitzondering ten behoove der Isradieten, voor
welke godsdienstige Israelietische scholen werden opgerigt,
overal, waar zij talrijk genoeg waren, om dit der moeite
waardig te kunnen achten. Maar als nu de Regering ook
het onderwijs laat varen, en er dus noch eene heerschende
nationale Kerk , noch eon algemeen nationaal onderwijs
meet bestaat, dan is er geen zedelijke band meer,, die
Neerlands yolk zamenbindt. Dan wordt de Nederlandsche
Staat eene naastelkanderzetting van verschillende kerkgenootschappen , kunstvereenigingen en wetenschappelijke
maatschappijen , die, dewijl zij op eènen grond wonen ,
ook eene wetgeving en eene Regering hebben; maar cone
Regering, welke al deze verschillende belangen niet zoekt
te verecnigen. Elke kunstvcreeniging en elke wetenschappelijke maatschappij zal dus haar bijzonder voordeel zoeken ; doch hiermede kan een Staat nog bestaan ; maar
vooral de godsdienstige belangen , die zooveel moor de
hartstogten gaande maken, zullen zich hevig doen gelden.
De kerkelijke twisten zullen met in eeuwen ongekende
woede herleven; de Staat zal zich zedelijk in Kerkgenootschappcn oplossen.
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Wat gebeurt er nu in de lagere scholen? Wat zal dan
plaats hebben? Nu zijn de lagere scholen de eenige plaatsen van verbroedering voor het meerder deel der natie.
Gaat men, volwassen zijnde , ieder bij voorkeur met zijne
geloofsgenooten verkeeren en ieder naar zijn kerkgebouw
als kind heeft men toch met kinderen van andere belijdenissen omgegaan en hen in de school als menschen leeren
kennen en liefhebben. Dazir heeft men de algemeene
grondslagen des Christendoms voor alien hooren ontwikkelen , en op elk hoog fcest , dat van J E z us geboorte ,
lijden , dood , opstanding, hemelvaart , uitstorting des
geestes , gemerkt , dat alle Christenen tot eene Kerk behooren , al zijn ze , ongelukkig genoeg , in vele Kerkgenootschappen gescheiden. Daar heeft men gemerkt , dat
wij alien een Vaderland hebben, en door de herinnering
der voorouders het gevoel van vaderlandsliefde gelijkelijk
bij alien zien opwekken. De rneester,, die Roomsche ,en
Onroomsche kinderen op zijne eene school heeft , kan noch
in het godsdienstige , noch in het geschiedkundige aanvoeren wat verdeelt , slechts wat zamenvoegt. Vcrhaalt hij
b. v., den opstand onzer voorouders tegen Spanje, hij
noemt naauwelijks den naam van Roomsch en Onroomsch ,
en doet hij het, hij zegt er bij, dat die teen elkander zoo
vijandig waren ; hij doet dien opstand uitkomen , in zoo
verre dezelve van staatkundigen aard was, en zoekt de
teedere kinderharten niet to kwetsen.
Maar wat zal plaats hebben , als de scholen voor de Gezindten gescheiden zijn? Dan zal de Roomsche onderwijzer vooral voordragen , 't pen zijne Kerk van Anderen afscheidt , en in de geschiedenis .des vaderlands den opstand
tegen Spanje voorstellen als een afval van het Roomsche
geloof, den beeldenstorm gew-eldig uitmeten, de bloedbruiloft misschien prijzen, BALTHAZAR GERARDS een'
edelen martelaar noemen (*). De Onroomsche zal den
(*) Men zie bier den allerbelangrijksten Brief aan den
VAN PRINSTERER, door den Heer SIEGENBEER
dezer dagen uitgegeven. Wel poogt men van zekere zijde
SIEGENREEIC9 beweringen to ontzenuwen ; doch dat de R. K.

Heer GROEN
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Paus misschien den Antichrist gaan heeten , en zeker niet
zwijgcn van de Inquisitie, die men bier begon in te voeren , en van alle gruwelen, die vele leden der Roomsche
Kerk in de 16de eeuw kenmerkten. Onze pen weigert
reeds te schrijven — en dit, dit vergif wil men in de jeugdige harten inenten! De twisten , die alle edeldenkende
leden der bride kerken zoo gaarne vergeten , wil men hernieuwen I Niet meer Nederland en Oranje zal de leuze
van alien zijn; maar Roomsch en Onroomsch wordt weder
het vvachtwoord. Die partijen zullen dan hunnen strijd
niet staken, al gaat het Vaderland daaronder te gronde;
vreemde tusschenkomst zullen zij inrocpen, zoodra zij het
noodig oordcelen, om hun kerkelijk belang to handhaven.
De ecndragt , die magt maakte, is verbroken. En indien
het dan zwakke Nederland, door een' gelukkigen zamenloop van omstandigheden, nog vrij blijft van in eene vreemde natie ingelijfd te worden , zal het zijne zelfstandigheid ,
misschien na meer dan eenen menschenleeftijd vol bitterheid en haat doorgebragt , eerst herkrijgen door terug to
keeren op den weg , waarvan men het nu wil afbrengen,
herkrijgen door het yolk op te voeden als e'en geheel ,
't welk zijne eenheid als menschen en Christenen gevoelt
en waardeert.
Wat dus ook de voorstanders van deze of die Kerkgenootschappen mogen willen , de pligt der Regering , die
voor het geheele Vaderland heeft to zorgen , is het gewis ,
zulk eene vrijheid en scheiding to voorkomen.
» Maar ," zegt deze en die , » de Godsdienst cischt het ,
de heilige Godsdienst , dat er godsdienstige scholen ontstaan , dat de tecdere jeugd niet langer onchristelijk worde
opgevoed." Wij zullen daarom nu ecne derde vraag voorstellen en toelichten: Ludt de Christeljhe Volksopvoe-

ding er onder, dat er geene afzonderkke scholen voor de
verschillende Gezindten Nan?
scholen in 1825 zijn opgeheven wegens de reden, die SIE.•
GENBEEK vermeldt, blijkt uit het officieel Rapport van den
Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 30 Jan. 1829.
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Het antwoord zal drieledig zijn: afzonderlijke scholen
voor de verschillende Gezindten zijn in _Nederland iets oninogefijks , iets onnoodigs , iets verdeilehihs.
1) Zulke scholen zijn in Nederland jets onmogelijks,
sedert dat Nederland niet alleen, gelijks van ouds , de zetel van verdraagzaamheid is , maar ook alle bestaande Kerkgonootschappen er gelijke regten hebben erlangd, de Staat
en Kerk gescheiden zijn, en er eerie wijde,deur is opengezet, om allerlei nieuwe Gezindten in den Staat to doen
ingaan. Nu reeds zijn er in ons land onder de Christenen
Hervormden , Remonstrant en, Afgescheidenen , welke drie
Gezindten uit de oude Gereformeerde Kerk der 16de eeuw
zijn ontstaan ; terwijl de Afgescheidenen reeds weder zich
op vele plaatsen van elkander hebben afgescheiden; Evangelisch-Lutherschen en Herstelde Lutherschen ; meer clan
eene afdeeling van Doopsgezinden ; gewone Roomsch-Katholijken en de Roomsch-Katholijken der oude Nederlandsche Bisschoppelijke Kerk , of de zoogenoemde Jansenisten. De Grondwet laat toe, dat er onder goedkeuring der
Regering zich nog veel meer afzonderlijke Gezindten constitueren, en de geest der eeuw eischt , dat dit zelfs zonder die goedkeuring moge geschieden. Hoe wil men nu
voor al die Gezindten scholen verkrijgen ? Vanwaar geld,
om al die lokalen en hulpmiddelen aan to schaflen en de
Ond'erwijzers to betalen? Klaagt nu reeds menig dorp over
het onderhoud van eene school, kan nu reeds op menig
welvarend dorp geene school gebouwd en geen onderwijzer
onderhouden warden; dan met subsidien van wege het
Ilijk of de Provincie, hoe zullen er vijf of acht warden
onderhouden? Ja , in Duitscldand is het mogelijk voor
de Gezindten scholen to hebben; want d i it is gewoonlijk
slechts eerie , ten hoogste een drietal van Gezindten (de
Roomsch-Katholijke , Luthersche en Hervormde , welke
beide laatsten nu reeds weder op onderscheidcne plaatsen
tot eene Evangelische Kerk vereenigd zijn) door den Staat
crkend en beheerscht en voor de wet gelijk ; daar is dus
aan de vermenigvuldiging der scholen een perk gesteld ,
door de beperking der Gezindten. In Nederland zal mis-
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sohien eon derde der bevolking dadelijk van schoolonderwijs verstoken zijn, indien men er het onmogelijke wil
en voor elke Gezindte scholen eischen.
2) Het zou ook geheel onnoodig zijn. De lagere school
is eene plaats van onderwijs en van opvoeding. Het onderwijs bestaat vooral in leeren lezen , schrijven , rekenen
en zingen. Welnu , kan men ook Roomsch en Onroomsch
lezen? ook Gereformecrd en Luihcrsch schrijven? ook
Doopsgezind zingen en Jansenistisch rekenen? Indien de
lagere school als plaats van onderwijs naar de Gezindten
moot worden verdeeld , dan dienen wij ten minste Fransche scholen to hebben voor Roomschen en Onroomschen ,
Latijnsche scholen, waar Roomsch-Latijn en Grieksch en
waar Onroomsch-Latijn en Grieksch wordt geleerd , en
vooral Universiteiten voor Katholijk en en Protestanten. En
ja , een der Aroordbrabandsche bladen heeft dan ook reeds
dadelijk, bij de vermolding van het Koninklijk besluit ter
benoeming der Commissie over het lagere onderwijs , gezegd , dat dit maar een begin was , dat nu ook het middelbaar onderwijs van deszelfs boeijen moest worden ontslagen , en er eene vrije Katholjke Universiteit , gelijk in
Belgie, bij ons worden opgerigt! — Maar de lagere
school is ook eene plaats van opvoeding, en daarbij komen de Kerkgenootschappen natuurlijk zeer in aanmerking.
Welke beginselen der teedere jcugd worden ingeprent, kan
aan Christclijke ouders, ook aan Protestantsche en Katholijke oudcrs , als zoodanig , nict onverschillig zijn. Maar
als zij nu onderzoeken, wat de wet wil, dat aan hunne
kinderen in de scholen worde ingeprent, dan hebben zij
alle redenen van zich gerust to stellen. (Houdt zich een
Meester niet aan de wet, dat men hem verklage, maar
niet de onschuldige , de heilzame wet verandere!) De wet
wil , dat men de kinderen algemeen-godsdienstige en zedelijke en vooral algemeen-Christelijke beginselen in de
scholen leere kennen , op prijs stellen en volgen. Die algemeen - godsdienstige en zcdelijke beginselen bestaan in
eerbied en liefde voor God , liefde voor alle menschen ,
dienstvaardigheid, ingetogenheid , nederigheid , cnz. Die
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algemeen-Christelijke beginselen leert men den kinderen
kennen uit die zaken , waarin die Christenen overeenstemmen (en doze zullen toch wel de gewigtigste zijn?), uit de
Bijbelsche Geschiedenis. De geschiedenis der schepping ,
des vals , des zondvloeds , die van ABRAHAM, JOZEE,
mozES, DAVID en des geheelen Isradietischen y olks , die
van JEZUS en de Apostelen , vooral ook de wonderen en
gelijkenissen van den Heere J EZUS worden op de scholen
verhaald en uitgelegd. In het bijzonder maakt men vOcir
en na Kersmis , Paschen , Hemelvaart en Pinkstcren , welke feesten aan alle Christenen gemeen zijn, de kinderen
op de gebeurtenis, waaraan de Christelijke Kerk daarbij
gedenkt , opmerkzaam en legt hun die uit. Op elk en Vrijdag kan men spreken over den dood van JE Z US CH R I S TUS,
op elken Maandag over Zijne den vorigen dag gevierde opstanding. Uit die geschiedenis van JEZUS en uit de geheele geschiedenis des Bijbels leert men de kinderen de
grondwaarheden des Christendoms kennen. Roomsche
Meesters doen dat wel eens met behulp van boekjes , door
Protestanten geschreven , en de Commissie van Onderwijs
in de Provincie Groningen heeft er boven andere boekjes
voor aanbevolen den Bijbel voor Kinderen van c. S CH MID
een' Roomsch-Katholijken schrijver (*).
(*) Bet toont, dat de schrandere 'VICTOR COUSIN niet weet,
dat geschiedenis de grondslag des Christendoms is, wanneer hij
in zijn geschrift, de l'Instruction puhligue en Hollande (I. 223,
Bruss. uitgave), vraagt, waarin toch bij onze schoolinrigting het
godsdienstig onderwijs kan bestaan, zoo daarvan het leerstellige moet uitgesloten zijn ? * Of het dan een afgetrokken en
wijsgeerig onderrigt in de Christelijke zedekunde is, 't welk
wel zeer onbeteekenend en onbestemd zou moeten zijn ?" Wij
stemmen toe : het ion onbeteekenend en onbestemd zijn,
wierd zulk een afgetrokken en wijsgeerig onderrigt gegeven.
Naar het onderrigt is nu zeer veel beteekenend en zeer bestemd, dewij1 het rust op den eenigen waren grondslag,
waarop God zelf zijne opvoeding des menschdoms bouwt, op
de geschiedenis en vooral op de geschiedenis van JEZUS
c a IIIST-CS. Die geschiedenis kan ook niet verhaald worden ,
zonder er van zelf vele gevolgen uit tc doen afleiden, met
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Zegt men , dat dit niet genoog is , dat er ook leerstellig
onderwijs , naar de belijdenis van de verschillende Kerkgenootschappen , moot plants hebben ; ik geloof niet, dat
dit voor kinderen beneden de twaalf jaren nuttig is (*)
maar het zij zoo ; — worden dan de kinderen alleen in de
name die Christelijke leeringen, welke de Heer GROEN v A N
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bl. 83) eischt, dat in de scholen moeten geleerd
worden, te weten, het besef van Gods heiligheid, het gevoel
van zonde, de behoefte aan eenen Verlosser, de dankbaarheid aan Hem, die zich voor ons in den dood heeft overgegeven, de zucht, om Hem te belijden en to dienen, de onmisbaarheid eener verandering van het booze hart, enz.;
welke leeringen, onder gemeensehappelijk gebed, ook in het
kinderlijke hart moeten worden geprent. Dit alles moet wel
uit die geschiedenis volgen, en kan ook in de scholen zonder
eenigen aanstoot er uit afgeleid worden, want het is algemeen-Christelijk , in alle 'Kerkgenootschappen aangenomen,
en wordt dus ook b. v. in SCHMID ' S Babel voor Rinderen
gevonden; dit alles, eindelijk , wordt werkelijk, in alle goede
scholen geleerd. En blijkt uit dit laatste niet, dat het in
alle scholen wordt geleerd, er blijkt toch uit, dat het in alle
kan en may en moet geleerd worden, en de wet derhalve
goed is. Ook het Bijbellezen (vooral in den Schoolbijbel bij
M. smut. te Groningen uitgegeven) is zeer gewoon op goede
scholen in onze Provincie; terwijl de kinderen, wier ouders
zwarigheid maken hun dit toe to staan, onder hetzelve weggaan, of iets anders doen. Ik zeg, ouders ; want een Christe1ijk Kerkgenootschap, 't welk het Bijbellezen verbiedt,
bestaat nergens. Ook de Roomseh-Katholijke Kerk verbiedt
het niet ; en een der ijverigste Bijbelverbreiders, cok onder
het yolk, van onze dagen is de R. K. Priester
VAN ESS.
(*) JEAN PARR: Wijsbegeerte of inspanning van diep
.doordenken is voor de kinderen doodelijk , of knakt voor
.altijd den nog veel te dunnen stengel van hun denkvermoD gen. Deugd en Godsdienst in hare eerste leerstellige grond.beginselen den kinderen in te prenten, is hetzelfde, als
eenen mensch de Borst te openen, en er het hart uit te
.snijden , om hem te toonen, hoe het klopt."
Daarom
heeft dan ook de Synode der Hervormde Kerk gewild, dat
PRINSTERER (Adviezen
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scholen opgevoed? zijn er dan ook geene huizen en kerken? Ja , is er geene gelegenheid geopend , is het niet
voorgeschreven zelfs, chat dit leerstellig onderwijs ook' zal
plaats hebben voor de schoolkinderen? doch niet door den
Schoolonderwijzer (die er dikwijls ook zcer kwalijk geschikt voor zoude zijn , en de zaak weer zou bedorven dan
bevoordeelen), maar door Predikanten, Pastoors , Katechizeermeesters of andere kerkelijke personen, die er uiterlijk toe bevoegd en innerlijk voor bekwaam moeten zijn.
Al waar men nu om roept , alsof het nict bestond , bestaat derhalve reeds. Afzonderlijke scholen voor Gezindten zijn ten eenemalc onnoodig.
3) Maar zij zouden eindelijk ook zeer verderfelijk zijn.
De Christelijke Kerk is eene Gemeente , Gemeenschap ,
Vereeniging; hare scheuring in verschillende Kerkgenootschappen is een kwaad, waar ook wel goods uit voortkomt , maar toch een kwaad. Elk Christen , dien het
waarlijk om de eere van zijnen Meestcr en het heil zijner
medemenschen te doen is, betreurt die scheuring en zoekt
haar zoo veel mogelijk te heclen. Maar nu wil men die
scheur zoo groot mogelijk maken , door reeds in de kinderharten haar te doen pleats hebben! Zou dit voor de
Kinderen , voor het Vaderland , of ook voor de Christelijke
Kerk, voordeelig kunnen zijn?
Voor de Kindcren ware het verderfelijk. Vele kinderen, gelijk wij reeds zagen, zouden dadelijk van alle onderwijs verstoken zijn , dcwij1 het cone onmogelijkheid is ,
voor alle onze Gezindten overal scholen to stichtcn. Maar
verderfelijk ware het ook voor hen , die scholen konden
bezoeken. Een wijs opvoeder verzwijgt voor kinderen het
verhaal van ondeugden en misdaden , waar de ontaarde
menschheid zich aan schuldig maakt, en houdt hen zoo
lang mogelijk in cone onschuldige Paradijslucht. Moeijelijk is het hem reeds, als de kinderen vragen, waarom
zelfs het katechetisch onderrigt der kinderen eerst zou bestaan in het behandelen der Bijbeische geschiedenis.
F
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men tech niet Zondags alien naar cone Kerk gaat? tr elk
verschil er toch zij tusschen Hervormd en Doopsgezind,
Roomsch en Luthersch? Hij zegt dan , dat men in vorige
ceuwen elkander om sommige leerstellingen heeft vervolgd,
en het daarom nu nog zoo blijft, dat er verschillende Kerken zijn , maar het eenmaal gene kudde onder eenen herder warden zal ; dat Christenen elkander toch hartelijk
moeten liefhebben, en eigenlijk ook alien den Heere JEZUS
beminnen en aanhangen als hunnen Verlosser. Maar wat
zal hij zeggen, als de misdaad der volwassenen ook tot de
kleinen wordt overgebragt, en ook reeds kinderen de partijnamen hooren , die weldra scheldnamen worden ? Nu
moeten de kinderen nog zien, dat alle Christenen mensehen zijn , en alle Christenen zijn ; want zij ,zitten ,
Roomsch en Onroomsch, naast elkander op de 6choolbanken , doen een gebed tot denzelfden God , hooren van
eenen can tsrus, en denken, ook voltrassen zijnde , nog
terug aan medescholieren van andere belijdenissen , die zij
hebben liefgehad en blijven achten. Maar als er nu scholen kwamen voor verschillende Gezindten — ach, mijn
Vaderlandl
Boo het Vaderland er onder zoude lijden , schreef ik
reeds bij de beantwoording der twee vorige vragen. Hier
nog eene plaats uit ntreo DE GROOT, Apologetieus, cap. 3:
» To alien tijde en overal heeft pen in het beschouwen
» van godsdienstige aangelegenheden een groot onderscheid
» kunnen opmerken tusschen hen , die den Staat , en hen ,
» die de Kerk dienen. Vele Kerkclijken plegen alles , wat
» de Godsdienst raakt , van hoog belang te achten ; want
»het is hun beroep en hunne waardigheid , zich met doze
» zaken bezig to houden. Maar de Staatslieden , die de
»rust van de maatschappij op het oog hebben , meenen ,
» dat daar reel in is, 't Welk men, behoudens de waar» heid , mag in 't midden laten ; vanwaar de .Overheid dik» wijls door kerkelijke ijveraars wordt beschuldigd, aisof
» de Goddelijke waarheid haar onverschillig ware, en de
Geestelijkhcid door de Overheid onverdraagzaam en on-.
»handelbaar wordt genoemd." Dit word vddr twee eeu-
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wen geschrcven, toen de Staat, door zich to mengen in
de geschillen der Hervormde Kerk, in plaats van et zich
boven to stollen , zich in een' poel van verwarring en jammeren stortte. Door die ondervinding is de Staat wijzer
geworden , en heeft zich sedert dien tijd boven de twisten
der Kerkgenootschappen gehandhaafd. Gaat dezelve er
zich nu onder stellen , dan zullen eerst de twistziehe Kerkgenootschappen in Nederland zoeken meester te worden,
daarna de anders vredelievende zich zelve moeten verdedigen , en weldra de zestiende ceuw met hare verdeeldheid
in Nederland weder zijn aangebroken , ten verderve van
den Staat. Ja, nog eene ergere ecuw dan de zestiende
zal aanbreken! Toen heeft men eene heerschende Kerk
kunnen behouden , nu is dat onmogelijk. Een kundig
Schrijver zegt teregt : Een ernstig woord , naar aanleiding van hetgeen eene verandering in de wet op het lager
onderwij s zou kunnen opleveren (Amst. bij T. F. scnLEijrn),
bI. 7 , 8 : » In de groote huishouding van Staat, in het
» Gewestelijk en Plaatselijk beheer, in de Raadsvergaderin» gen en de Regtbanken , in het Leger en op de Vloot zal
»men gem onderscheid kennen tusschen burger en burger ,
o Jood en Onjood , Katholijk en Protestant; en, intusschen,
» zal men, met dit aangenomen Staatsbeginsel, hetwelk ,
»ter bevordering van het algemecn welzijn , van eendragt,
» vrede en verdraagzaamheid , zoo hoogst weldadig werkt
» en werken kan , de grondstelling verbinden , dat het eon
» pligt is , het opkomend geslacht, in het Godsdienstige,
» zoo veel mogelijk , gescheiden en verdeeld te houden , en
» dat wel eeniglijk ter gunste van een of ander geliefkoosd
» kcrkelijk leerbegrip , waaromtrent men elkander met
goedwilligheid behoorde te verdragen. De Staat zal dan,
»bij den volwassen burger, op eenheid doclen; terwiji het
» Onderwijs , bij den toekomstigen staatsburgcr, met milde
» handen, de zaden van tweedragt en verdeeldheid strooi» jen zal." Zelfs een voorstander van de scheiding der
scholen ontveinst doze gevolgen niet. Want de Heer
GR OEN TAN PRINSTERER erkent, tidviezen in de Tweede
Kanter , hi. 90 : » 11k geloof met I: , dat in het bestaan
2
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»van Katholijke tegenover Protestantsche Scholen geen
»middel tot eendragt en vredelievendheid ligt ; ik wensch
dat de nadeelen , hiervan onafscheidelijk , mogen ver»zacht worden ; maar de oorzaak van het kwaad ligt niet
»in de tegenstelliug der Scholen, maar in het aanwezen
» van eene gedeeltelijk Katholijke, gedeeltelijk Protestant» sche bevolking." Dragen wij deze woorden in de gewone
taal over, dan willen zij zeggen , dat in het bestaan van
Katholijke en Protestantsche scholen een middel tot tweedragt , verdeeldheid en haat ligt, een middel tot burgeroorlog en vernietiging van onzen kleinen Staat.. Maar dan
moot men ook aan geen verzachten van nadeelen denken ;
maar aan middelen om ze voor to komen. Een van beiden : of alle Roomschen moeten b. v. naar Noord-Braband , Limburg en Staats-Vlaanderen gaan wonen, en
daar eenen Roomschen Staat uitmaken, en alle Protestanten in de overige Noordelijke streken een' zuiver Protestantschen Staat gronden; of wij moeten overal , bij verschil van Godsdienst, verdraagzaam en vredelievend blijvon zamenwonen. Is het eerste onmogelijk , dan moet het
tweede plaats hebben. En het tweede is mogelijk. Se.dert 1795, dus vijfenveertig jaren, is het gebeurd. Willen de brave Katholijken en Protestanten de odgen er veer
sluiten, en zich laten diets maken , dat het niet kan , omdat zekere stemmen , of uit edele of uit slechte beginselen , er zich tegen verheffen? Wil de Regering hover deze stemmen , dan de geschiedenis hooren ? dan : ach ,
mijn Vaderland!
Verderfelijk zal het ten laatste ook zijn veer de Christelijke Kerk zelve. Nu leeren de onderscheidene Gezindten
van elkander , daar zij met elkander in aanraking moeten
komen; nu wordt de eenzijdigheid der eene aangevuld door
de tegenovergestelde eenzijdigheid der andere. Maar worden de Gezindten zoo vecl mogelijk gescheiden, zij zullen
zich ieder in hare afgetrokkenheid en eenzijdigheid nicer
en meer kristalliseren , hoe langer zoo onwarer worden ,
hoe langer zoo minder het belang der Christelijke Kerk in
het oog houden , maar alleen dat der Gezindte. De in
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allc opzigten zoo heilzame oppositie zal in het kerkelijke
verkwijnen ; er zal alleen vijandschap blijven.
Dit verdcrfelijke van scholen der Gczindten voor de Kinderen , voor den Staat en voor do Kerk blijkt reeds in
Duitschland, waar gewoonlijk slechts twee of drie Gezindten
door de Regering regtens erkend worden. leder, die het
Duitsche Schoolwezen en de innerlijke gesteldheid van
Duitschland kent, weet en zegt het. Reeds in het naburige Oostvriesland vindt men hierdoor eene spanning tusschen de zoo weinig versehillende Lutherschen en Hervormden , welke wij in ons nu nog verdraagzame Vaderland bespottelijk vinden. Wat zou het in ons land worden
met zijne talrijke Kerkgenootschappen?
God beware het Vaderland voor ecnen maatregel, die,
als artsenij aangeboden, velen nuttig of ten minste onschadclijk voorkomt , en intusschen een doodelijk venijn is!

PEN BUIC OP FEANERIJK EN EUROPA, SEDERT DE ONWENTELIN4

VAN UET JA4n

1813. (*)

H

et is voor den opmerkzamen beschouwer van de lotgevallen der volken zoo min een vreemd verschijnsel, als het
is voor den geneesheer aan het leger der kranken, dat,
wanneer eene kwaal ergens haar toppunt heeft bereikt, hot
geneesmiddel niet zelden door haarzelve wordt aangewezen.
Nimmer werd ik van de waarheid dezer opmerking inniger
overtuigd, dan toen ik, door de levende spraak van zoo
menig ooggetuige, mij verplaatst zag in den toestand, waarin
voor zevenentwintig jaren ons Vaderland verkeerde, toen ik,
en zoo menigeen in deze vergadering met mij, in kinderlijke
onnoozelheid, aan de kniee'n mijner ouders dartelde, onbewust, waaraan wij soms dien bangen zucht, die rimpels op
het gelaat, dien traan in het oog hadden toe to schrijven.
Eerst later, then zich mijn gezigtskring een weinig verder
had uitgebreid, vermoedde neen, doorzag ik de reden
hiervan; en zoo dikwijls voor de zeventiende maal in Slagt,
maand, of voor de achttiende in Zomermaand, de zon aan
de kimmen was opgegaan, gevoelde ook ik mij geneigd,
(*) Voorgedragen ter gelegenheid van de herinnering aan
Neérlands herstelling in November 1813.
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mijne dankerkentenis to voegen bij die van zoo velen, welke
zeggen : het zijn de goedertierenhedes des Heeren, dat wij
niet vernield zij*.
Het was, een bange tijd, Bien wij toen hebben doorgestaan. Gelijk op de ranke kiel, van stuurman beroofd en
aan het geweld der golven ten pits, het veege scheepsvolk
met smachtend verlangen het aanbreken van een' kalmen
dag te gemoet ziet ; zoo was het met Nederland en Europa,
nadat het reeds zoo vele jaren de schouders onder het slavenjuk eens Tirans had moeten krommen. Nog altoos bezig
met aan tijnett dorst naar veroveringen te voldoen, stond
daar de overwinnaar van Austerlitz en Jena, met een Leger
van 500,000 man voor de poorten van Moscow. Ditar, op
zijn nachtelijk leger , als een andere ALEXANDER de Veroveraar, uitgestrekt, lachte hem welligt , met het bezit
dier aloude hoofdstad, tegelijk de hoop aan op de verwezenlijking van het on twerp, vroeger reeds, tijdens zijn verblijf in Egypte (*), door hem gevormd. Maar daar is ma,
die wenkte, en dat wenken was zijn ondergang, Europa's
behoud. Duur, !mar niet to duur, werd de vrede van een
werelddeel gekocht, toen die zelfde Dwingeland,' na vele
vergeefsche worstelingen, zijne laatste krachten op de velden van Leipzig verzamelde. Het was gelijk aan de stuipachtige bewegingen van eenen, in de kraeht zijner mannelijke jaren, den dood in de arnien snellenden kranke. Als
door eene ijlende koorts tot in de hartader aangegrepen,
doch niet minder gewond naar den geest, achtte hij, in
waanzinnigen ijver, het rustig bezit van Frankrijks kroon
niet, dat hem, onder verdrag van vrede en vriendschap,
zou zijn toegestaan. Hij had den schepter van den Ebro tot
den Donau en den Weichsel gezwaaid, en was, als een andere CESAR, de eerste Man van Europa geweest : hij bleef
de eerste — maar van een pleltje gronds, den blik eens veroveraars onwaard. Elba zag hem, den diepvernederden
Keizer, als Souverein, in de lente des jaars 1814, den voet
(*) De Heer DE LA MARTINE gewaagt van eene geheime
mending- naar het Oosten, door NAPOLEON ECONAP ARTE, tijdens zijn verblijf in Egypte, aan den Heer LASC ART s opgedragen welke zending waarschijnlijk met de teen reeds uitgebreide ontwerpen diens verovcraars, in verband stond. Men
zie de staatkundige slotsoin achter zijne Reize near het Oosten, IVde Deel.
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aan wal zetten , en, binnen weinige maanden, Frankrijk
aan tie spits eens legers; tot dat, in Zomermaand des jaars
1815, nabij den Viersprong en te Waterloo, het pleit tusschen vrede en ondergang beslist werd.
Zoo stond het met de zaken van Europa vOdr ruim een
vierde van eene Eeuw. En welke nn waren de gevolgen
hiervan, inzonderheid voor Frankrijk 9 — Wij hebben het
gezien, to vergeefs waren de pogingen des veroveraars geweest. Het gebouw der Wereldmonarchij lag daar onder
zijne eigene zwaarte in puin gestort. Van de verbazende
hoogte, waarop zich Frankrijks Adelaar verheven had, zonk
hij op eens magteloos ter neer. Nu schenen zijne vleugelen
voor immer geknot. De schrik der Mogendheden, die do
Volken aan zijne zegekar boeide, werd zelf als met ketenen
beladen, en door zijnen ergsten vijand, wiens ondergang
hij tot de kroon op zijne veroveringen had bestemd, als
slaaf naar een afgelegen eiland gevoerd, om daar, tusschen
eeuwige rotsen, zijnen val te bepeinzen. Wel Ieefde en
werkte zijne gedachtenis onverminderd voort in het hoofd
van zoo menigeen, als te vergeefs getracht had, de schande
van zijne nederlaag, gelijk te Waterloo, in stroomen bloeds
nit te wisschen. Yoor immer werd die hoop verijdeld, toen,
na vijf jaren, de adem des levens op de lippen des bannelings wegstierf. Rijken en Staten hadden inmiddels zich op
hechte grondslagen pogen te vestigen; terwiji eene milde
lucht door de vrije borst met voile teugen werd ingeademd.
Het vertrouwen herleefde onder de Volken van Europa.
Frankrijk, onder zijne oude Dynastic, werd op nieuw in het
groote Statenverbond opgenomen (*), nadat het zich van
zijnen stalen ringmuur zag bevrijd en aan Europa zijne
schatting had opgebragt. Zou het nu ook zijnen invloed
ender de Volken hernemen? Het scheen dwaas en vermetel, dit te durven denken, te meer, nadat men, eene strook
lands, met gouden ketenen aan Oud-Nederland vastgeklonken, ten voormuur had bestemd tegen Frankrijks overmoed.
(*) Reeds mengde het zich met de drie Noordsche MOgendheden, op eon Congres in 1820 to T roppau gehouden,
in de binnenlandsche aangelegenheden van het toen door
onlusten hevig geschoktc JYapels. Zie wijders VAN KAMPEN, achter zijne vert. van VON HULLER ' S Algem.
IIIde D. 24ste B. bl. 631.
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Het was vrede ; en vrede was het al, waarvan men drown-

de, nadat men eenmaal was ingesluimerd.
Intusschen, N. II., en dit met ik u vooraf doen opmerken, wij menschen kunnen den waren van den schijnbaren
horizont aan den staatkundigen hemel niet onderkennen.
Tdoeijelijker dan ooit is het, zelfs voor den schrandersten,
geworden, om uit de voorhanden verschijnselen, naar, waarschijnlijkheid, de toekomst te berekenen. Vreemde bestanddeelen hebben zich, met het gewijzigd verkeer der Volken,
in menigte met de hoofdstoffen vermengd: houden doze zich
niet vrij, of zuiveren zij zich niet op haren tijd, dan is de
omkeering der maatschappelijke orde onvermijdelijk. De geschiedenis van het verledene heeft op vele punten opgehouden, een veilige gids te zijn voor de toekomst ; en wil men
den stand des staatkundigen barometers naar beursberigten
of de verschillend gekleurde opinion van dagbladschrijvers
opmaken, men bevindt zich dan als in een' doolhof, en is
aan het spel van meeningen en hartstogten ten prijs. Weinig vertrouwen is er, met dat al op die openbare meening
te stellen, waar de beginselen van waarheidsliefde en goede
trouw aan het eigenbelang of de eerzucht worden ten offer
gebragt. Het is de drukpers, die a openbaring van alien
door alien," zoo als DE LA MARTINE haar noemt , die het
tooneel van den strijd van het oorlogsveld tot het gebied des
mensehelijken verstands, heeft overgebragt. Onder hare gelederen schaart zich zoo menigen onmondigen, die tijd en
krachten, dikwijls met verzuim van zijne dierbaarste belangen, voor dezelve veil heeft. Zij spant de vierschaar, voor
welke zij, bevoegd of onbevoegd, Overheden en Koningen
daagt, en hen verantwoordelijk stelt voor het, naar hare
wijze, begrepen belang der Nation. Konde die regtbank nu
besluiten, om met evenveel onpartijdigheid de Volken te
waarschuwen tegen overdrijving en de daaruit ontstane ultra's, als het den Vorsten slechts radon moest, om op de
behoeften van hunnen tijd en yolk naauwlettend acht to geven, en door heilzame hervormingen de omwentelingszucht
in hunne Staten to beteugelen en te voorkomen; de geest
des opstands had niet zoo spoedig reeds in Spanje en Napels
gewoed. Een KAREL DE X was niet zoo ligt een werktuig
van Adel- en Pricsterheerschappij geworden, en de BOURBONS waren met hem op den troon gebleven. Het zou aan
anderen het voorbeeld en de aampoediging, zoo als in Bel-
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gie, hebben bespaard, en geene gedrogtelijke Unie zou (lair
ooit, onder het vaderlijk bewind van eenen wijzen Koning,
zijn tot stand gekomen. Dat vaderlijk bestuur zou ook elders den opstand, waar die anders het nicest van alien scheen
gewettigd, hebben vermijd, in stede van nu door de kracht
der wapenen te zijn verplet. Pruissen, hoewel sterk door
het openbaar gevoelen en sleehts naijverig op zijne regten
tegenover vreemde aanmatigingen, zou niettemin op zijne
hoede zijn, om het uur der geboorte te berekenen eener Constitutie, in eene koninklijke belofte gegrond. Wat meer is:
een kleinen Staat, gelijk ons Vaderland, in de gegevene omstandigheden Europa ten voorbeelde, zou de eer der Constitutionele vrijheid voor het oog der Vorsten niet hebben
behoeven te regtvaardigen. Met een woord: al wat wel
denkt in Europa zou het oproer evenzeer geschuwd en gefnuikt hebben, als het den opstand van eene verdrukte
Christennatie heeft toegejuicht, en zichzelven bij de ochtendschemering van het herrijzend Griehenland gelukgewenscht. Welk eene toekomst toen, M. IL ! en nu, welk
een verleden !
Hoedanig een strijd er in het verborgen was gevoerd, zon
eerlang door daadzaken voor het oog van gansch Europa aanschouwelijk worden. En inderdaad, de vulkaan was naauwelijks in zijne ingewanden bekoeld, of daar verhieven zich
nieuwe rookkolommen. Het schrikspook der Omwenteling
vertoonde zich in al zijne afzigtigheid voor de ontstelde verbeelding. Reeds waarde het om in de straten der hoofdstad.
De gemoederen, op het ergste voorbereid, verbeidden slechts
het teeken. Dat teeken vertoonde zich in de willekeurige
besluiten van een' onzelfstandig' Vorst ; waarop zich de kreet
des oproers alom deed hooren. Een Koning viel van zijnen
troon, en zijne Ministers moesten het rnisbruikte gezag met
het verlies hunner vrijheid boeten. Frankrijk voelde zich
tot in zijne grondvesten geschokt. Die schok werd ook elders gevoeld. Volken geraakten in opstand tegen hunne Regeringen. Hier werd de opstand bedwongen, en — de bewerkers beklaagd; daar zegevierden zij, en Europa's magtigste Monarchen schenen huns ondanks zich verbonden te
hebben, om, onder den schijn van niettussehenhomst, het
oproer te huldigen. Dat waren de gevolgen der Julij-revolutie ! Zij werd door de Septemberdagen gevolgd; en wij ,
M. II. , moesten het ons aangeboden bezit van hetgeen, waar-
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voor wij den pits hidden betaald, ern niet ons zien ontrooven. Doch wij laten gaarne aan afvalligen den roem, van
zich trouweloos te hebben losgescheurd, om dien met anderen te deelen, of liever, als een droppel in een' naburigen oceaan, verzwolgen te zien. Europa's Mogendheden
mogen inmiddels op hunne hoede zijn ; want die voormuur
suet zijnen ring van vestingen ligt ingestort, en op deszelfs
puin zal welligt de Adelaar zich eons een eigen nest
bouwen !
Wie is hier vermetel genoeg , den sluijer der toekomst
op to heffen ? — Daar kwam van achter de rotsen van
Albion eene vriendelijke hand, die zich naar de overzijde
van het Kanaal uitstrekte. Hetgeen nooit gehoord was,
het Luipaard diar aan gindsche kusten verbond zich met
den Adelaar van het Zuiden, en met dezen de zelfzucht en
de overmoed, om het onregt en geweld voor het oog der
Volken te wettigen. Het nam een levendig deel in de onregtvaardigste zaak, en billijkte zelfs, ten koste van welgeslotene verdragen, de eischen onzer tegenpartij ; terwijI
het acht jaren lang een Volk, aan gene zijde van de Pp,
reneen, door vloek en moord zag overstelpt, en inmiddels
— eenige nietswaardige ondersteuning uitgezonderd — onverschillige aanschouwer bleef. — Ontzet u, M. H., over
de Natie, waar de oproergeest tot zes malen toe den arm
tot Koningsmoord wapent; maar beeft nog meer voor den
Minister, die, om de gunst van zulk eene Natie, alles op
bet spel Een slapelooze naeht welligt, en char verrijst in de ziel diens eenen het denkbeeld, om, door het
vermolmend gebeente des veroveraars, de roemzucht der
Natie nog . meer te ontvlammen, Europa tot verontwaardiging te tarten, ja de misdaad zelve, in den persoon diens
vergoden Tirans, ware het mogelijk, op nieuw ten troon
te verheffen. Engeland, dat reeds zoo veel voor een gehuicheld verbond veil had, reikte hem de sleutels van het
grad'; en terwijI het stof, waaraan, — mag ik zoo spreken ? — de vloek van Europa kleeft , wordt opgedolven,
zijn het weder andere be/angen , die scheiden , wat kort to
voren onlosmakelijk scheen. Daar verheft zich sit het Oosten de kreet des opstands, als moest het de tegenwerping
ontzenuwen, dat de hier geschetste rampen slechts tot het
gevolg van een Christenvolk behooren. Een Vazal staat op,
in een werelddeel, waarin geene Christenmogendheid, om
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zoo te spreken, een voetbreed gronds bezit, buiten de ons
ontnomen parel aan deszelfs uiterste spits, en het roofnest,
om welks bezit Frankrijk to vergeefs kampt en zijne kinderen en sehatten op het spel zet ; die Oproervorst dreigt het
reeds wankelend gebied zijns Meesters met den ondergang.
Europa's Mogendheden, onderliiig naijverig, bieden zich hem
tot sehutsheer en helper aan. Frankrijk weigert er deel
aan to nemen — en nu dreigen van nieuws de kansen des
oorlogs Europa in bloed en tranen zich te zien baden. Zal
het Frankrijks roem of zal het zijne schande zijn ? De staatkunde onzer Eeuw moge het beslissen; doch er is EEN , die
de geheime bedoelingen kent en oordeelt. Daarom ook,
N. 11., een uitzigt blijft ons overig. Ons lot, het lot der
Volken hangt aan dett evenaar in de hand des Opperbestuurders. Op nieuw is bet donker van rondom ; maar worth de
wensch van het welgestemde hart, dat vrede en godsvrueht
ademt, vervuld, dan vereenigen zich, op den wenk van
eenen DE LA MARTINE ( 4 ), die zelfde Monarchen, om het
beschaafde, vooral Christelijk beschaafde Westen, ten zegen
te stellen van het Bens zoo bevoorregte, maar thans diepvernederd Oosten, waardoor tegelijk Europa van zijne overbevolking zal worden ontlast , het evenwigt onder de Volken hersteld, en het geluk der Natiën te eerder op regt
en waarheid zal worden gevestigd, als de hoop op eenen
eeuwigen vrede minder een droom zal zijn, maar zamensmelten met het geloof aan die eerie belofte: de Aarde zal
vol worden van de kennisse des IIEEREN, gelijk de waterers
den bodem der zee bedekken.
En gij, mijn Vaderland ! dat daar gebogen goat onder den
druk der tijden, waardoor zult gij uwe regten onder de
Volken van Europa handhaven P Daardoor, dat gij aan den
alouden roem, vaderlandsliefde en vrijheidsmin, vereenigd
met deugd en Godsdienst, dat plegtanker uwer behoudenis,
getrouw blijft. Laat dan troonen om ons heen verzinken
en oprijzen, en schepters van de eene hand in de andere
overgaan; laat zelfs bezwaar op bezwaar u een gedeelte
van den prijs, waaraan het zweet onzer Vaderen hecht,
afvorderen: wij weten, waaraan en aan Wien wij ons to
houden hebben. Zij dan ook uwe rol zoo schitterend niet
als vveleer, uwe bestemming is nog dezelfde, van, als het
(*) T. a. p. in zijne .Reize uaar het Oosten.
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brandpunt van orde en ware vrijheid, aan Europa het voorbeeld te geven, waarin het geluk der Volken gelegen is.
Dat, wat ook wankele of valle hier beneden, de Godsdienst
immer de hoeksteen van den Staat blijve Hoe men dam
ook verschille omtrent den vorm, geluk zonder ware vrijheid, en. deze zonder deugd, is eene hersenschim, welke,
door eene onreine verbeelding geteeld, slechts bij eenen
bedorvenen tijdgeest to huffs behoort.
's Gravenhage , November 1840.

C. J. v. H.

DB sTRIIIHROOVERE IN DEN HERKELIIKEN MAT.

(Vervolg van bl. 34.)
Wt willen hier de geschiedenis der rooverijen niet schrijven; ons voornemen is alleen, als bewijsstukken van de
hierboven in het midden gebragte bedenkingen, eenige daadzaken aan te voeren, die tevens dienen kunnen, om de
stoutheid dier avonturiers, hunne wijze van leven en bestaan , de slapheid der regering, wanneer het er op aankwam hen te bestrijden en de gevoelens, welke zij den bewoners van het gebergte inboezemen, te doen kennen. Het
waren, om zoo te spreken, de laatste hoofdstukken hunner
geschiedenis: ditmaal was het schandaal te erg en te langdurig ; het moest een eind hebben.
Inderdaad had, van 1816 tot 1819, het rooven in de Staten van den Heiligen Stoel een' ontzettenden aanwas bekomen ; benden struikroovers doorkruisten de Apennijnen in
alle rigtingen. Na een tijdlang gedraald en onderhandeld
te hebben, besloot de regering, strenge maatregelen to nemen. Een vreeselijk voorbeeld vvillende stellen, decreteerde
zij , dat de stad Sonnino gesloopt en derzelver bevolking
verstrooid zou worden. Aan dezen kant verjaagd, verschansten de roovers zich in de bergen van Core, en, den Sacco
overtrekkende, naderden zij Frosinone en Atari.
Men was in de eerste dagen der maand Augustus 1819,
toen plotseling de maar van de aankomst der roovers zich in
den omtrek van Palestrina en Tivoli verspreidde. Men zeide , dat hunne talrijke benden, uit het platgeschoten Sonnino verjaagd, naar het middelpunt der bergen van den Ro-
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meinschen Stant afdeinsden, onderweg ieder opligtende, van
wien zij hopen konden losgeld te trekken, en aan de dorpen in het gebergte brandschatting afpersende. Die bandieten, aan de strafoefening te Sonnino ontkomen, ademden niets dan wraak. Velen hunner hadden tot de bende
van DE EESARIE behoord, die het vorige jaar omstreeks
Terracing gesneuveld was. Gedwongen, om voor het legertje van tweeduizend man, hetwelk de zuider-distrikten
bezet hield, te wijken, hadden zij zich in onderscheidene
hoopen verdeeld, en den omtrek van Subiaco en Tivoli
tot hunne vereenigingsplaats bestemd. Hun oogmerk, zeide
men, was, de kleine steden van dat gebergte te overrompelen; missehien zelfs, wanneer zij talrijk bijeen zouden
zijn, eene stoute verrassing tegen Rome to wagen; zij
droomden van niets dan van het plunderen en inbrandsteken der voorsteden, omdat, zoo zij moesten omkomen, zij
wenschten het met luister te doen.
Den 9 Augustus zagen twee jonge landlieden, die de gereedschappen van eenen landmeter droegen, welke voor het
kadaster werkzaam was, aan den zoom van een boseh, niet
verre van den weg naar Guadagnola, eenige gewapende
mannen op hen aankomen ; zij wilden de vlugt nemen,
maar dezen, de geweren op hen aanleggende, geboden hen
te blijven staan. Half dood van schrik, waagden de jonge
lieden niet, zich tegen hunnen wil to verzetten. De roovers alstoen, hen voor zich heen in het hout drijvende,
voerden hen naar eene open plek in het bosch, waar tien
of twaalf hunner gezellen op het gras lagen. Aldaar hield
een dier lieden, die het hoofd der bende scheen, een lang
,;'-erhoor over hen. Hij vroeg hun wie zij waren? vanwaar
zij kwamen ? of er soldaten te Tivoli en te Poli lagen? of
de inwoners van Poli, het naaste vlek, rijk waren? wat
men van derzelver gewoonten wist ? op welke uren zij hun
vlek verlieten? Gelijk men ziet , poogden zij van hunne
gevangenen al de inlichtingen te verkrijgen, welke hun van
dienst konden zijn bij de uitvoering van hun oogmerk, hetwelk was, zich van die rijke inwoners meester to maken,
om hun losgeld of te persen. Daar de twee jonge landlieden niet veel wisten, viel het hun niet moeijelijk geene verraders te worden. Misnoegd, noemden de roovers hen honden , dwongen hen op het gras to gaan liggen, en, daar zij
tegen het midden van den dag over honger begonnen te kla-
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gen , wierpen zij hun eenige pagnotten (kleine broodjes) met
kaas toe, en zonden hen tegen het vallen van den avond
naar Poli terug.
Zoodra zij te huis waren, verhaalden onze twee jonge lieden wat hen overkomen was aan de inwoners van het vlek,
die, op de maar daarvan, bijna alien rondom hen waren
zamengestroomd. De geheele plaats was in angst en opschudding ; men was bezig honderderlei gissingen omtrent de
oogmerken der roovers te maken, toen twee herders, die
uit de zuidelijke distrikten kwamen, berigt bragten, dat zij
hen in de rigting naar Capranica hadden zien voorbijtrekken. Was deze bende dezelfde als die van Guadagnola? Dit
wisten zij niet. De bandieten hadden zich van hunnen voor.
raad aan broodjes, kaas en melk meester gemaakt , en het
avondmaal gehouden met twee hunner schapen, welke zij
geslagt hadden. Die berigten leden geenen twijfel; de herders bragten aan hunne meesters de vachten terug van de
schapen, welke de roovers verslonden hadden. De schrik
der Polesanen, die zich dus van alle kanten door gewapende
rooverbenden omsingeld zagen, vermeerderde nog door dit
verhaal. Eenige jonge lieden behoorden tot de burger-militie. Noediger dan de overigen, spraken zij er van, om
zich te wapenen; maar zij mogten zulks niet, zonder dat de
opperste van het distrikt, die bet bevel over de gewapende
magt voerde, er verlof toe gaf. De overheden van Poli
moesten dus eene expresse naar Palestrina zenden, em hem
berigt te geven van het gevaar, waarin hun vlek zich blootgesteld zag , en het bedoelde verlof te verzoeken. In afwachting van zijn antwoord, moesten de inwoners ongewapend blijven. Dank zij de dwaze angstvalligheid der regering , welke de Carbonari nog sterker vreesde dan de roovers, hadden deze de linden ruim.
De herders, die to Poli teruggekomen waren, hadden in
last, om, van wege de roovers, aan een' der rijkste eigenaren van het land eene dubbele boodschap to brengen. Een
der bedienden van dien man, die ettelijke maanden te voren
door hem mishandelcl!geworden was, had de:wijk in de bosschen genomen en was roover geworden. — P Zegt aan mijnen meester, dat ik hem nu het beloofde bezoek kom brengen, en dat hij staat maken kan, dat ik hem al zijne beleefdheden vergelden zal !" had hij aan zijne vorige modebedienden pi.ezegd. Maar het hoofd der betide, dat meer op
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voordeel dan op wraak bedaeht was, had btj de boodschap
van zijnen onderhoorigen deze verzaehting gevoegd : hij beloofde den schuldige vergetelheid van het verledene en veiligheid voor het vervolg, bijaldien hij binnen eenen voorgeschreven tijd, op cone bepaalde plaats, zeker getal van
kleederen, mantels en hemden deed nederleggen. Weigerde
hij zulks, alsdan zou geheel de troep zich de wraak van den
harder aantrekken, zijne kudden zouden om hals gebragt
worden, en, kreeg men hem persoonlijk in handen, alsdan
zou hij in de ijselijkste folteringen sterven. Die bedreigingen
deden den rijken inwoner van Poli schrikken; maar,, daar
het den man aan eene zekere mate van zielskracht niet ontbrak , deed hij des anderen daags aan de Romeinsche regering vragen, of hij, den eisch der roovers weigerende, op
de bijzondere bescherming der policie en op eenige vergoeding voor het waarschijnlijke verlies van ziju vee zou kunnen rekenen. Het antwoord der regering was zoodanig, dat
hij zich haastte, de kleederen, hemden en mantels op de
hem aangewezene plaats neder te leggen.
Des anderen daags, den 10 Augustus, 'smorgens zeer vroeg,
was de bevelhebber van het distrikt te Poli aangekomen, en
riep er de burgermagt bijeen. Laat ons hier de reizigster
hooren spreken, van wien wij een deel dezer bijzonderheden
ontleenen (*); het tafereel, hetwelk zij ophangt, is naar
het leven geschilderd:
De Maarschalk (want dien grootschen titel draagt deze
gezagvoerder) de burgermagt bijeengeroepen hebbende, waren wij uit onze vensters van een der zonderlingste tooneelen
getuigen. Hij zelf, geen ander wapen voerende dan een
groot ruiterspistool in zijnen gordel, Hop de straat aanhoudend op en neér, raadplegende met de aanzienlijksten van
het land, want men was reeds in den eerstkomenden nacht
eenen aanslag der roovers tegen Poli wachtende. Ten gel.
volge eener onstuimige beraadslaging, besloot men, veertien
(*) Three months passed in the mountains near Rome
during the year 1819, by Mrs. GRAHAM. Dit werk, door
eene vrouvr van uitstekende geestvermogens geschreven, is
een der beste, Welke over Italia' in het licht verschenen
ziju; het behelst merkwaardige bijzonderheden omtrent den
landbouw en omtrent het zwervende leven der struikroovers
en der herders.
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vijftien jonge lieden te verzamelen , en wapende hen met
ganzenroeren en slechte soldatengeweren. Dit was het, wat
men de gewapende burgermagt noemde; en de wapenen waren de eigendom der regering , welke dezelve bij gewigtige
gelegenheden uitdeelde. — Omstreeks tien ure voerde men
deze kleine legerbende buiten de hoofdpoort van het stedeken, op een pleintje, waar de kinders gewoonlijk gingen
spelen. Daar namen de vrijwilligers de proef van bun buskruid, en schoten naar het wit onder het oog der roovers,
die de naburige hoogten bezet hadden. Vervolgens, nadat
hun getal door nog eenige bijgekomenen vergroot was, openden zij den veldtogt, veeleer echter met oogmerk, ern de
roovers te verschrikken en te verjagen, dan om hen in ernst
aan te grijpen inderdaad bezaten de meesten noch braid
noch kogels; die het best voorzien waren, hadden weinig
meer dan een paar schoten. Naauwelijks was dit detachement
op marsch gegaan, of tweehonderd boeren trokken de stad
in, onder het aanheffen van zulk een vreugde- en zegegeroep, dat wij aanvankelijk niet anders dachten, of de roovers
waren door de uitgetrokken burgermagt achterhaald en vernield. Dit echter was in geenen deele het geval: de aankomende landlieden hadden alleen het vee, hetwelk verstrooid op de heuvels in den omtrek graasde bijeengezameld, en trokken nu stedewaarts, groote troepen ossen,
koeijen en kalveren, die door al de .vrouwen en kinderen
der plaats verzeld werden, voor zich heen drijvende. Toen
het avond werd, kwam een LuiteRant van het Pauselijke
leger, door ettelijke soldaten gevolgd, te Tivoli aan. Deze
krijgslieden kwamen tot de verdediging van Poli medewerken. Toen zij het vlek binnentrokken, wekte hunne komst
eene zonderling gemengde aandoening. De inwoners waren
hoogelijk verheugd, hen in hun midden to hebben; maar
evenwel zouden zij zich gaarne ontslagen hebben van den
last om hen te huisvesten en te voeden. Ook staken hunne
glinsterende uniformen, hun afgemeten soldatentred te zeer
of bij de grove kleederen en boersche bonding onzer vrienden, aan welke daarenboven hun toon van gezag niet bijzonder behaagde. Eindelijk echter verdwenen van lieverlede
de lantaarnen van de straat ; men dacht niet meer aan den
gevreesden aanval der bandieten, en de nacht liep ongestoord voorbij."
Terwijl de nadering der roovers zoo veel opschudding in
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het vlek Poli veroorzaakte, was de sehrik niet geringer te
Tivoli en to Palestrina, zoodat verscheidene steden en vlekken, slechts weinige uren van Rome gelegen, in vollen vredestijd, door eene handvol fielten in staat van beleg gehouden werden. Het stadsgebied van Rome zelf werd bedreigd;
de inwoners van deszelfs voorsteden waren niet zonder vrees,
en evenwel had de .Romeinsche regering eene legermagt van
twaalfduizend man te harer besehikking. Zon men niet denken, dat de tijden van p tcco Lomat en MARCO SCIARRA teruggekeerd waren ? (*)
De boeren, welke men uitgezonden had om de roovers
to vervolgen, hadden niet den minsten lust, deze geduchte
tegenstanders te ontmoeten. De soldaten, die hen verzelden, hadden veel moeite om hen voorwaarts to krijgen;
hunne vrees verraadde zich door gedurige uitroepingen en
door een aanhoudend aarzelen. Eleven een paar man van
vermoeidheid achter, zoo riepen de voorsten terstond t Ach
God ! zij verlaten ons." — pDaar zijn de roovers 1" herhaalden zij elk oogenblik, zoo luid zij konden, even als
zouden zij hen gaarne gewaarschuwd hebben. Toen men
A

(*) ALEXANDER PICCOLOMINI, Ilertog van/Gravamina,
al de bandieten van Toskanen en van den Kerkelijken Staat
vereenigd hebbende, had zich daaruit een legertje gevormd,
met hetwelk hij geheel de Campagna di Roma verwoestte
en al de Pauselijke troepen in bedwang hield. Naderhand
met rijken buit naar Frankrijk geweken, diende hij er acht
jaren lang met room. FERDINAND, Groothertog van Toskanen, hem, toen hij Pistoja langs trok, hebbende doen
gevangen nemen, deed hem den 16 Maart 1591 ophangen
ondanks de ijverige voorspraak van Pans RREGORIIIS XIV,
wiens. Staten hij zoo zeer geteisterd had. — MA a co SCIARRA, zijn navolger, een nog geduchter bendenhoofd, zag zijn
kleine leger tot verscheidene duizend man aangroeijen. Het
gelukte sr XTUS DEN V hem van Rome te verwijderen, zonder dat hij hem echter had kunnen ten onder brengen. In
1592 ging MARCO SCIARRA in dienst van de Republiek Venetie over, die hem met zijne bende naar Dalmatie zond,
om tegen de Uscoquen oorlog te voeren. Dear Pans CLEMENS DE VIII er zeer op aandrong, dat men hem dit bandietenhoofd zou uitleveren, deed de Senaat van Venetie
SCIARRA, voorzigtigheidshalve , vermoord en .
MENGELW. 1841. NO. 2.

DE STRUIKaoorEns

eindelijk de zekerheid had, dat de bende verhuisd was,
keerde de vrolijkheid onder onze vrijwilligers terug ; sommigen klouterden op de boomen, om eekhoren-nesten to
vinden; anderen vertelden kortswijlende, hoe zij uit de gevangenis ontsnapt waren ; een jonge Boer, die door zijne
uitnemende vlugheid eens de sbirren, die hem op de hielen
zaten, teleurgesteld had en sedert niet meer entrust geworden was, beklom de hoogste kastanjeboomen, en, om
te toonen, dat hij nog niets van zijne behendigheid verloren
had, liet hij zich aan de' uiterste punten der takken naar
den grond af, met al de kluchtige kuren van eenen aap.
Men ziet, dat de vervolgers niet veel beter waren dan
vervolgden. De Franschen wisten het bij soortgelijke gelegenheden anders aan te leggen : zij omgaven de reeruten
met soldaten, die bevel hadden, op de onwilligen, de achterblijvers en de bangen vuur te geven. (*)
Bij de terugkomst van dezen togt vernaru men, dat de
heelmeester van Castel -Madama, een klein gehucht omstreeks Tivoli, EUBTACHIO CHERUBIM geheeten , als 00k.
BARTOLOMEO MARASCA, zaakwaarnemer van den Bidder Risen', door de roovers opgeligt waren, die, hopende een
goed rantsoen van hunne gevangenen te trekken, hen diep
in het gebergte gevoerd hadden. Die tijding wierp elk der
bedreigde vlekken in verslagenheid, en verdoofde geheel
en al den reeds zeer twijfelachtigen ijver der inwoners.
Blijde een voorwendsel gevonden te hebben, om zich aan
geene nieuwe gevaren Moot te stellen, zeiden zij onder elkander, dat, zoo lang het losgeld voor den chirurgijn niet
betaald en hij door de roovers niet op vrije voeten gesteld
zou zijn, men zich stil moest houden en alleen op verdediging bedacht zijn, want dat anders die booswichten, wanneer men hen vertoornde, hunne gevangenen zeker om hats
zouden brengen. Hiervoor was een schijn van grond: Men
vergenoegde zich derhalve, de benden, die zich omstreeks
San. Gregorio en iflentorella schenen zaamgetrokken te hebben, Bade te slaan, en bezette eenige der passen, door welke men onderstelde, dat zij zouden trachten te ontkomen.
Naauwelijks was deze laatste maatregel genomen, of meat
kreeg berigt, dat een der twee gevangenen, BARTOLOMEO
msnsscA, werkelijk gedood was, en dat zijne moordenaars
(*) Dank zij de menschlievende krijgstucht van
Vert.
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in de rigting naar Guadagnola aftrokken. Deze doortogt was
de eenige, die niet bezet was. De Maarschalk, die thans to
Tivoli was, zond derhalve een expresse naar Poli, om de
inwoners to gelasten, zonder verwijl derwaarts te trekken,
opdat de roovers niet konden ontsnappen.
.Het bevel werd des avonds ontvangen. Nagenoeg al de
manspersonen van Poli waren te Palestrina, werwaarts zij
zich gewapend begeven hadden, om hun vee te verkoopen en
er zich to verlustigen. Men koos dus de minst onweerbare
manschap nit de oude lieden en de knapen, welke men op
de hoofdstraat had doen bijeenkomen ; de vrouwen, met
brandende lantarens in de handen, hadden zich rondom hen
verzameld ; zij liepen ginds en herwaarts, onder groot geschreeuw vorderende, dat hunne mans en hunne kinderen
niet op dien togt zouden uitgezonden worden, want dat de
roovers van derzelver afwezigheid gebruik konden maken,
om de stad aan te tasten. De huisgezinnen, die wapenen
bezaten, weigerden ze af to geven. Om aan die tegenkanting een einde to maken, deden de overheden en de officieren de deuren van eenige huizen met geweld openen, om
de aldaar aanwezige wapenen weg te nemen; maar die wapenen waren zoo goed verborgen, dat ook deze krachtdadige maatregel vruchteloos bleef. Ziende, dat het onmogelijk
was, zelfs het klein getal y olks, hetwelk men had kunnen
bijeenbrengen, van wapenen to voorzien, besloot men tot
's anderendaags te waehten, dat is te zeggen tot op de terugkomst dergenen, die naar Palestrina gegaan waren. Het
tooneel, hetwelk de straat, waar deze verhandelingen plants
hadden, opleverde, was voor de inwoners van Poli even
nieuw als voor ons vreemdelingen. Gewapenden en ongewapenden , vrijwilligers en weerbarstigen, alien sehreeuwden luidkeels door elkander ; de vrouwen, aan de eene hand
een kind, in de andere eene lantaren houdende, liepen als
razenden op en neer, nu eens de twisten stillende, dan weder ze aanvurende. Zij , die naar Palestrina geweest waren, keerden troepsgewijs terug, met hunne zakken vol hazelnoten, allerlei waren op den rug, en de meesten erg beschonken. Een eenige kreet, eindelijk, deed zich boven al
het andere gedruisch dezer schrikkelijke verwarring hooren:
De roovers zijn in aantogt! dezen nacht nog wordt de stad
aangevallen!" En niemand dacht er aan, dat middelerwijl
de roovers den tijd hadden, om op hun gemak af te trekken
G2

92

DE STRUIKROOVERS IN DEN KERKELIJKEN STAAT.

langs den weg, die hun het best vlijde. Op deze wijs liep
de nacht van den 18 Augustus in het vlek Poli ten
einde." (*)
Kan men zulk eene verwarring bogrijpen, en dat zes dagen na de aankomst der roovers, toen de regering overvloedig tijd gehad had, om, in plaats van die bloohartige en
slecht gewapende burgers, des vereischt, duizende soldaten
in deze zoo nabij Rome gelegene oorden to verzamelen, de
rooverbenden te omsingelen, en niet een eenig man derzely en to laten ontsnappen? En dan verwondert men zich nog
over den voortduur der rooverijen in de Romeinsche Staten!
(Het vervolg hierna.)
(*) Mrs.

GRAHAM,
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Brief van Tante

T

EMMERENTIA

aan haren Neef JACOB.

erwijl mijn man een brief van dankzegging aan uwe onders schrijft voor het onthaal, dat wij op Zorgvrij, zoo regt
broederlijk en zuster]ijk, mogten genieten, wil ik toch ook
eon lettertje of wat aan u, lieve JAcos! insluiten. Dat zal
u mogelijk verwonderen, en ik zelve heb er long over gestaan, of ik het doen zou of niet ; maar gisteravond, op mijn
wekelijksch kransje, sprak ik er met nicht VAN WINTER
over, en die vrome ziel bepaalde mij er bij, dat het mijn
pligt was, vooral als uwe peettante, en daarom vat ik de
pen op.
Gij moet dan weten, dat ik mij des avonds veer den day;
van ons vertrek van Zorgrrij bitter geergerd heb over de
discoursen van dien jongen vriend (zoogenaamden vriend had
ik moeten zeggen) van u, dien Proponent of Candidaat, zoo
als zij thans, geloof ik, heeten, waarmee uw vader en moeder zeer ingenomen schijnen, en die, naar het mij voorkomt , bij u niet weinig in de kast staat. Neen, dan is die
oude Domine van uw dorp een ander man, en een waardig
wachter op de muren van het geestelijk Sion! Met hoeveel
zalving behandelde hij, zondag veertien dagen, den bekenden tekst: o Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren !" — Maar, om weer op dien jongen Proponent te komen, hoe bedroevend is het, dat men tegenwoordig zoo.ver
van de gezonde leer afwijkt; en daarvoor Wilde ik u waar-
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schuwen, lieve JACOB! Wat zijn dat, note bone, voor
stellingen, zoo als dat jonge mensch dorst voordragen, en
waarnaar uw vader nog al ooren had, dat men in den Bijbel
onderscheid moest maken tusschen Gods Woord en Heilige
Schrift? Om geen moeite te maken, heb ik gezwegen,
want dat jonge mensch was mij al te wijsneuzig; maar staat
er dan niet geschreven : Alle schrift is van God ingegeven?
Zoo ver gaat het thans, als men de Schrift verdraait! En
dan, wat hij over zijn zoogenaamd dadelVk Christendom opgaf, (ik ben blijde, dat ik er de he/ft van vergeten ben)
dat liep wel lijnregt in tegen den Catechismus, de Formuliereu en de Synode van Dordrecht, en dat wilde ik u zeggen , om u te waarschuwen, eer het te laat is, en dat Heer
ook u een rad voor de oogen draait, om daardoor, tot mijne
smart, van de regtzinnige leer of te wijken. Zoo als ik zeide, ik herinner mij niet meer, wat die nieuwerwetsche Proponent al gezegd heeft ; maar ik weet wel, dat het kant
noch wal raakte. En dan dat gesmaal op 'slleeren yolk
heeft mij bitter geergerd, en ook nicht VAN WINTER, wie
ik er een en ander van verhaalde. Bedenk toch, lieve Neef!
dat de mensch onbekwaam is tot eenig goed en geneigd tot
alle kwaad, zoo als de Catechismus zegt, ten zij hij door den
Geest wedergeboren worde. Daarom vallen dan ook zelfs de
Uitverkorenen in verzoeking en in den strik ; maar dat geschiedt onder 's Heeren vrijmagtige toelating, om hen bij
hunne strafsehuldigheid te bepalen, en om hun hunne doemwaardigheid to doen inzien. Begrijp eens, Neef! hoe veel
gevaar de vromen van harte zouden loopen, als zij in alles
onberispelijk waren, om hoogmoedig met hunne geregtigheid te pronken! D AVID was de man naar Gods harte en
's Heeren uitverkoren knecht, en toch verviel hij tot de gruwelijke zonden van doodslag en overspel, opdat de oude
ADAM van den hoogmoed zich niet in hem zou verheffen.
Zoo handelt de Heere met hen, die de zijne zijn, en opdat
zij geen afgodsbeelden van eigengeregtigheid zouden oprigten ; maar daaruit blijkt het dan ook, dat zij tot het yolk
behooren, waarvan geschreven staat : Hij geeselt elken
zoon, dien Hij liefhecft. Vervalt een vrome tot ergerlijke
zonden , zoo als een PETRU s , dan wordt hij naderhand weer
opgerigt ; terwijl JUDAS, die zoon der verderfenisse, als een
vat des toorns, tot het verderf toebereid, sterft in de zonde.
En wat werd aan PAULUS gegeven, opdat hij zich niet zou

9i

Baur

VAN TANTE EITIMERENTIA

verheffen? Was het niet een Engel des Satans, die hem
met vuisten zou slaan? Ilij vond dan ook, dat de genade
hem genoeg was, en dat is zij dan ook voor het uitverkoren
yolk. Ik weet wel, dat de nieuwerwetsehe Heeren aan die
leer niet aanwillen, en zichzelven een gebouw van eigengeregtigheid oprigten; maar waarvan bouwen zij dat ? Van
bout, hooi en stoppelen, die door vuur verbranden zullen.
Lieve JACOB! laat dus die nieuwe leer, hoezeer de tegenwoordige Predikanten haar voor eene oude en regtzinnige
willen doen doorgaan, geen ingang bij u vinden. Ja, ook
de IIitverkorenen kunnen struikelen en vallen; maar dat verkeerde doen zij eigenlijk niet, maar de oude mensch der
zonde, die in hen woont ; die wet, die in hunne leden is
en strijd voert met de wet huns gemoeds, zoo als de Schrift
zegt; terwij1 zij gevoelen, dat er zoo iets noodig is, om hen
van hunnen zondigen aard en natuurlijke verdorvenheid, als
dood in de zonde en de misdaden, te overtuigen, en opdat
zij door de genade, die hun gegeven is, zouden leeren, om
hunne roeping en verkiezing vast te maken, gedurig zeggende: Niet ons, o Heere! niet ons, maar uw naam alleen
zij de eere!
Het verwondert mij niet, dat die nieuwe verliehters, die
den mend vol hebben van een rijT van waarheid'en deugd,
maar die niet behooren tot het uitverkoren geslaehte, het
koninklijk priesterdom, het heilig yolk, het verkregenvolk,
en alzoo den geest niet hebben, op de oud-regtzinnigen
smalen, en lagchen, wanneer deze struikelen en vallen;
maar dat lagchen zal in weenen veranderen, wanneer het
met hen gaan zal als met BELSAZ AR: Gij zij t gewogen en
to 1441 bevonden! En zij zullen uitgeworpen worden in de
buitenste duiternisse ; terwij1 de ware vromen sullen ingaan
tot de bruiloft in bet nieuw Jerusalem.
lk zou er nog meer kunnen bijvoegen, lieve J A co n ! om
te waarschuwen tegen de valsehe Profeten, die in sehaapskleederen tot u komen, maar van binnen grijpende wolven
zijn, en wier deel sal zijn met Mill, die verworpen was
naar de vrijmagfige verkiezing des Heeren; maar bij onze
tehuiskomst heb ik de najaarswasch gevonden, en die kan ik
niet laten liggen. Zoo veel tijd moest er eater af, om u
dit een en ander te schrijven, zoo als het hart mij dat ingaf. En
daarom nog met een enkel woord: Scheid u af van de ongeloovigen, en zeg tot hen niet: weest gegroet ! — Ge be-
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hoeft juist mijn geschrijf niet aan uw vader te laten lezen ;
want ik weet, dat hij er vrij wat tegen zon hebben in to
brengen, en dan was al mijn werk vergeefs. Mogten hem
de schellen nog eens van de oogen vallen ; hij is toch ook
in de regtzinnige leer opgevoed; maar die zoogenaamde
nieuwe verlichting heeft bij hem alles totaal bedorven.
Uw oom zoept mij toe, dat hij mijn brief wil insluiten,
en daarom eindig ik dezen, als
Uwe hartelijk toegenegen en liefhebbende Peettante,
Kerhlust , 18 Sept. 1840.

Brief van Neel

JACOB

EMITERENTIA.

aan zone Peettante

EffiNERENTIA.

eerbiedig , hooggeachte Tante ! het hart, waaruit uwe
goede bedoelingen te mijnen aanzien voortkomen, en die
mij uit den uwen van 18 Sept. zijn gebleken. Bij die letteren vermaant ge mij, mij of te scheiden van hen, die gij
ongeloovigen gelieft to noemen, en dat ik tot hen niet zou
zeggen: weest gegroet ! 1%Iaar, daar deze bijbelsche uitdrukking alleen slaat op hen, die, tijdens de eerste prediking
van het Evangelic, dat Evangelic verwierpen, zoo kan ik
dit onmogelijk op raijne breeders in c R az sr us toepassen, die
erkennen en belijden, dat Hij de Heer is tot heerlijkheid des
Vaders , en die alleen met u verschillen in het begrip, dat
de besluiten der Dordsche Synode naast , ja boven de uitspraken des Bijbels behooren gesteld te worden. 1k neem
gaarne aan , dat er onder de leden der Synode van Dordrecht vele waar godvruchtige mannen mogen geteld worden ;
maar om hen daarom als door den Heiligen Geest bestuurd
en diensvolgens als onfeilbaar te houden, dat klinkt mij, in
eene Protestantsche kerk , wat al te Roomsch - katholijk,
waartegen ik dus met protesteren.
Uw brief is daarenboven rijk in sehriftnurplaatsen. 1k
heb die alle nagezoeht; maar zij zien, of op de oude Mozaische huishouding en de Joodsch-godsdienstige volksbegrippen, of zij worden uit haar natuurlijk verband gernkt, tot
klanken misbruikt, die niets afdoen, veel minder bewijzen.
En wat uw gevoelen betreft, alsof God ons in grove over-.
tredingen zou doen vallen, om ons te verzekeren van het
dcelgenootschap aan zijne genade, in zoo vcrre, namelijk,
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dit de dusgenoemde Uitverkorcnen betreft ; vergun mij,
waarde Tante! u te zeggen, dat ik de leer desaangaande,
om de zachtste uitdrukking to bezigen, hoogstnadeelig
vinde voor onze opbouwing in godzaligheid.
Gereedelijk erken ik, met u, dat de mensch, en alzoo
ook ik, door zonde en zinnelijkheid, verre van God is afgeweken ; gaarne geloof ik, dat God, uit grenzenlooze barmbartigheid, zijnen eeniggeboren Zoon, als Verlosser en Heiland , tot regtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing,
aan de wereld, dat is aan alle menschenkinderen, heeft geschonken; overtuigd ben ik van de waarheid, dat velen niet
in csorsrrs gelooven, of, zijnen naam noemende, niet afstaan van ongeregtigheid; maar dat die cmgelukkigen zulks
zouden wezen krachtens eene willekeurige voorbeschikking,
dit is eene leer, die men ter naauwernood op een Onstersch
despoot zou mogen toepassen, maar die, toegepast op Hem,
die de Liefde zelve is, in mij gewaarwordingen doet ontstool' , die mij met afschuw vervullen!
Gaat de mensch verloren, wanneer hij weigert in c IIRI8TIIs te gelooven, en overeenkomstig dat geloof te leven, dit
is zijne schuld, en het zou eene lastering zijn, zulks op
rekening te stellen van Hem, die zijnen Zoon, volgens de
leer des Bijbels, heeft geschonken tot eene verzoening van
do zonden der geheele wereld. En nu zou de Vader van.
alle harmhartigheid ons doen vallen in zware zonden, opdat wij zouden leeren , hoe bedorven wij van nature zijn ?...
Hoe geheel strijdig is milk een gevoelen met het bevel van
Hem, die gezegd heeft: Zijt gijlieden dan volmaakt, gelijk uw Vader, die in de Hemelen is, volmaakt is!
Schijnbaar wil men, door deze leer, der Christelijke ootmoed en nederigheid van hart voedsel geven; maar is het
ootmoed en nederigheid, wanneer ik mij onder de Uitverkorenen , en, zoo als gij zulks noemt, den Heiligen Geest
hebbende, rangsch ikke en anderen ter helle doeme ? CHRI sT es leert, dat wij niet mogen oordeelen, opdat wij niet
geoordeeld zullen worden , en spreekt de zachtmoedigen
zalig ; en nu zullen wij , zwalke, zondige schepselen, geesten wegen, harten kennen, nieren proeven, en het oordeel
uitspreken over den medemensch en medezondaar !... hoe
laatdunkend en hoogmoedig is dat!
Daarbij, wclk Gene wijde deur zet men niet open tot
zondigen , wanneer men, bij het voldoen aan zinnelbke nei-
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gingen, hartstogten en driften, zieh kan verschuilen aehter
de armhartige uitvlugt : Dat doe ik niet, maar de oude
ADAM, de mensch der zonde , die in mij is !
Ik geloof van heeler harte, Hove Tante ! dat gij het verderfelijke van eene leer, die tot zoo iets leidt, en die daarenboven Beene bijbelsche leer, maar een resultaat van menschelijke uitvinding is, niet hebt ingezien. Ware dit toch
het geval , dan blijft uw welwillend hart mij borg, dat gij
van deze leer zoudt bekennen, dat zij onmogelijk uit God
zijn kan.
JEZITS zegt van de Joden, die Hem, als den ea arsT II s,
verwierpen, niet: Gij hunt niet — maar gij wilt tot mij
niet komen, opdat gij het leven hebt. PETRII5 werd, na
zijnen zwaren val, weder in genade aangenomen, niet omdat hij uitverkoren was — en daarom zondigen konde zoo
veel het hem lustte — maar omdat hij, met innig berouw
en leedwezen, zijne zonden betreurende, tot CHRISTIIS de
toevlugt nam. Jr n AS ging henen naar zijne eigene plaatse,
niet als een vat des toorns ten verderve bereid, maar omdat
hij in de wanhoop, zonder boete en berouw, zijne toevlugt
zoeht. Lieve Tante ! wij handelen Godslasterlijk, wanneer
wij, door menschelijke leeringen, den vlekkeloos Heilige tot
een bewerker en oorzaak der zonde maken. Immers wat
baat het mij, te pogen, om, met hart en ziel en alle mijne
krachten, God lief te hebben boven alles en mijnen naaste
als mijzelven, indien ik, volgens eene feilbare menschelijke
leer, niet behoor tot het getal der Uitverkorenen?
Ik neem mijn gunstig oordeel, hiervoren omtrent de Dordsche vaderen geveld, niet terug; maar wanneer ik de sneerderheid dier Heeren andersdenkenden zie veroordeelen, en,
door staatkundige magt gesteund, zie vervolgen, kerkeren
en verbannen, dan moge dat honderdwerf met de leer der
Dordsche vaderen overeenkomen, maar het is weinig overeenkomstig met de leer van den Discipel, dien de Hoer liefhad : Kinderkens, laat ons elkander liefhebben!
Ik geloof Diet , lieve Tante dat , wanneer ik aan JOAN-,
NES de voorkeuze Beef boven een' BOGERMAN en TRIGLAND,
ik gevaar loop te dwalen; en, u biddende, dat gij, omtrent
mij, zonder zorge zijt, noem ik mij
Uwen gehoorzamen Dienaar en liefhebbenden Neer,
Zorgvri j , 24 Sept. 1840.
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A an geen Hof misschien wordt een stiller en geregelder
leven geleid, dan aan dat van Portugal. De Koningin en
de Koning gaan, behalve op dagen wanneer zij de Opera
bezoeken, regelmatig ten 10 ure reeds naar bed, en ten 11
of hoogstens half 12 is geheel het paleis zoo stil en donker
als het graf, uitgezonderd waar hier of daar de sterkere
ademgang van eenen slaper door de zonneblinden dringt, of
een nachtlichtje zijnen flaauwen glans laat doorschemeren.
De koninklijke echtelingen, die elkander zoo teeder beminnen
als eenig paar, dat immer in riim of onrijm geroemd geworden is, vindt deze wijs van leven volkomen gepast; maar
de jonge Hofdames zuchten niet zelden over de kloosterlijke
eenzaamheid binnen de muren van het paleis der Noodwendigheden (1Vecessidades.) Gedurende het wintergetijde ontvangt hare Majesteit eenmaal 's weeks gezelschap; maar deze
soirees zijn, door de stijve Hofgebruiken, die, bij overlevering uit den goeden ouden tijd, hier nog alles eng geprangd
houden, zoo gedwongen en vervelend, dat men zich van
ganscher harte in zijn eenzaam vertrek terugwenscht. Men
zal dit ligtelijk begrijpen, wanneer ik zeg, dat al de Dames
in eene en al de Heeren in eene andere kamer bijeen zijn,
en dat laatstgemelden er geene stoelen krijgen, vermits de
Portugesche etiquette hun het zitten niet veroorlooft. Aan
dansen is, bij zu]ke omstandigheden, in het geheel niet te
denken; aan kaartspelen even min, of de Heeren moesten
het staande willen doen ! Mannelijke galanterie en vrouwelijke coquetterie liggen hier onder een interdict de facto, of
zijn ten minste tot een telegrafisch oogenspel beperkt. Het
gelukkigste, inderdaad hartverligtende oogenblik dezer soirées is dat, waarop de hoogste personen van den gezelschapskring, die van dezen dwang het allermeest te lijden hebben, de gasten, met een aan alien gerigt: goeden nacht 1
hun afscheid geven. Muzijk zeker is er; maar zij behoort
zelden tot de soort, van welke SUARESPEARE zegt, dat zij,
den zephir gelijk, liefelijk over een bed van viooltjes ademt,
geuren stelende en wedergevende." Rivieren van limonade
en bergen van gebak moeten helpen aanvullen, wat aan het
aangename van het onderhoud ontbreekt.
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NAPIER is een buitengewoon man. Vroeger, then hij nog
slechts over een fregat bevel voerde, beschouwde men hem
steeds als eene soort van dolgeworden Lord COCRRANE; maar
er is methode in zone dolheid, want hij is, te midden derzelve, behendig en berekenend. Dol is hij in den lust,
waarmede hij zich bij elke gelegenheid den geopenden muil
van het geschut to gemoet werpt; nergens is het hem zoo
wel als in het gewoel en gevaar van het hittigste vechten,
man tegen man. Aan eene hoogst-excentrieke persoonlijkheid paart hij eene rustelooze, ontembare ondernemingszucht. In den jongsten Amerikaanschen oorlog voerden hij
en Kapitein GORDoN hunne fregatten, dwars door duizend
hinderpalen, de rivier Potamac opwaarts tot aan de stall_
Alexandria, alwaar zij de magazijnen vernielden en den vijand op duizenderlei wijzen af break deden. Bij hunne terugvaart moesten zij digt voorbij eene ver in den stroom uitstekende hooge landspits. Hier hadden, door kreupelbosch gedekt, vier- a vijfduizend Amerikanen post gevat, die door
een eenig pelotonsvuur al de manschap van het dek der
beide fregatten hoopten weg to blazon; maar GORDON en
NAPIER gingen niet zoo gemakkelijk in den hun gelegden
valstrik. Toen zij het gevaarlijke punt nabij kwamen, legden zich hunne schepen over stuurboordszij, hetwelk de
uitwerking had, de monden der stukken aan bakboordszij
zoo veel meer in de hoogte te heffen. Daarenboven werd de
manschap, behalve door de gewone verschansing, door ondoordringbare muren van op elkander gehoopte hangmatten,
zeilen enz. tegen het snaphaanvuur gedekt. De stukken
kregen eene driedubbele lading van kartetsen, druiventrossen, gehakt ijzer, spijkers enz. Hiermede doorveegde men,
aanhoudend vurende, al het struikwerk aan den oever, en
de Amerikanen stoven zonder hunnen gehoopten bait uit
elkander. NAPIER zelf kwam er echter niet geheel tolvrij
van af. Alle angstige versehuiling versmadende, sprong hij
op een verheven punt der kampanje, om des te beter met
eigene oogen de grap to kunnen aanzien, en ontving daarbij
een' snaphaanskogel in den tick. Len gevolg dozer gevaarlijke wond is de gebogen rig ting, waarin hij sedert genoodzaakt is het hoofd to houden ; iets, hetwelk het perwonlijk
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voorkomen van den heldhaftigen Kapitein nog slechts des to
cigenaardiger maakt. Zijne latere daden zijn bekend genoeg, en met name, hoe hij, in den tijd van twaalf minaten, geheel de vloot van Don NIGUEL genomen heeft. Met
denzelfden geest bezield, heeft hij zijnen tegenwoordigen
krijgstogt begonnen. Hij was een der eersten, die voet aan
wal hadden, en hielp in zijne hemdsmouwen het y olk aan het
schansgraven en het belegeringsgeschut planten. Men vermeldt, dat hij de inneming van Sidon aan Admiraal STOPI' OR n met de volgende lakonieke woorden berigt heeft:
a Sidon is ons. lk ben vol stof en heb geweldigen honger.
NAPIER. " — Zulk eenen man, wanneer hij aan het hoofd
van Britsche matrozen en mariners staat, moet alles gelnkken, wat voor een mensch slechts immer uitvoerbaar

VLIEGEND POSTIIANTOOR.

Met de spoorwegsdienst tusschen Londen en Birmingham
is een vliegend (want het woord rijdend zou voor de pijlsnelle beweging te zwak zijn) Postkantoor vereenigd. Hetzelve is in een' afzonderlijken wagen geplaatst, die het opschrift voert van : Brievenpost der groote Noorder Spoorbean. De wagen bevat twee kamertjes, waarvan het kleinere tot ontvangst en afgifte der brievenzakken, het grootere
tot de briefsortering bestemd, en overal in het rond met
openingen tot het inwerpen der brieven voorzien is. Gedurende den rid, en niettegenstaande het ontzettend snelle
van denzelven, worden op elke plaats, door welke men
komt, de brievenzakken uitgeworpen en andere opgevangen,
welk laatste door middel van uitgespannen netten geschiedt.
De daarin opgevangene briefzakken worden oogenblikkelijk
geopend, de brieven gesorteerd, om gedeeltelijk reeds in de
eerstvolgende stad of dorp, nevens andere, in een' op nieuw
gesloten zak , uit den wagen te vliegen. Dit vliegende
Spoorwegspostkantoor wordt door niet meer dan een' beambte met eenen medehelper bediend. Binnen den tijd van
een uur kan door dit middel een brief geschreven en in hailden van den twintig mijlen van daar wonenden correspondent bezorgd zijn.

DE GEVATTE PA.STOOR.
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K ort nadat NAPOLEON het deereet had uitgevaardigd, hetwelk beval, in al de zeehavens de Engelsche goederen en
de koloniale waren, welke men er meester worden Icon, te
verbranden, kwam hij eens, terwijl hij een toertje te paard
deed, omstreeks Fontainebleau, voorbij de pastorij van een
dorpje, binnen welke hij niet alleen volkomen duidelijk het
luide geraas van eenen, juist op dat oogenblik in beweging
gebragten, koffijmolen hoorde, maar ook eenen sterken reuk
van gebrande koffij bespeurde: Ho ! ho !" roept NA P 0LEON, z hier betrap ik er een' , die bezig is mijn deereet te
schenden ; ik wed, het is de Pastoor !" En, door nieuwsgierigheid gedreven, stijgt hij van zijn paard en treedt de
priesterwoning binnen. NAPOLEON had juist gegist ; de wetschender was de Pastoor zelf, die, zoodra hij den Keizer,
welken hij kende, ziet naderen, zijnen koffijmolen nederzet
en hem eerbiediglijk begroet. D Wat duivel doet gij daar
toch, Heer Pasteur ?" vroeg de Keizer, 'die gelukkig in Bone
goede luim was, lagehende. — .Wel, Sire," hernam de
geestelijke, .ik doe hetgeen uwe Alajesteit doet, ik verbrand
en verbrijzel koloniale waren."
HIJISHOUDING ZONDER UITGAAF EN TOCII TE DIME.

Manlief, wat wilt gij heden middag eten ?" vroeg een
jeugdig vrouwtje. .Een lachje van u, mijne waarde !"
was het antwoord van den vrij karigen , maar zeer galanten
echtgenoot ; n daarvan kan ik wel een' dag leven." — .Ja,
maar ik niet," hernam zij. — n Nu, neem dan dat," zeide de
man, gaf haar een' kus, en ging naar zijn kantoor. Hij
kwam tot het middagmaal naar huis, deed, ondanks zijne
galante ligtverzadigdheid, mime eer aan het diner, en zeide, terwijl hij een heerlijk stuk gebraden vleesch opsneed :
,Ziedaar een nitmuntend gebraad; wat hebt gij daarvoor
toch wel betaald ?" — ketzelfde, wat gij mij heden morgen gegeven hebt, liefste !" Zoo !" hernam de man
met een bedenkelijk gezigt, .dan wil ik u toch in 't vervolg liever huishoudgeld geven."

102

VERGANRELIJKIIEID.

VERG

ELUKILVID.

and Huhn sind eitel I
Hohcit , Ehre ,
Eines Weltgebieters stolze Scheitel
Und ein zitternd Haupt am Pilgerstab
Deckt mit einer Dunkelheit das Grab!
In AT T

ISS

Wat zeggen praeht en praalvertooning?
Wat ijdle tooi en aardsche glans?
Wat kroon en schepter van een' Koning?
Wat hermelijn en lauwerkrans?
Wat zegt een heir van duizendtallen ?
Wat lage, kruipende vazallen?
Wat hoofsch gevlei of wapenstoet?
Wat zegt het, of geheel een wereld
Ons hoof(' met room en eer ornperelt,
Ons als begraaft in overvloed ?
Wat zegt het, of wij Cresus schatten,
Geschraapt met zorgen bij
In list of koffer zamenvatten,
Bij buidels, digtgevuld en zwaar?
Wat zeggen hofpaleis en zalen,
Waar, bij het sehuimen der bokalen,
Begoochling zwaait den tooverstaf?
Waar weelde heerseht, door niets to teuglen....
Ilijn God! heeft dan de tijd geen yleuglen,
En loopt niet eenmaal 't uurglas af?
Gelijk, na 't vrolijk zonlichtpralen,
De nacht gesluijerd voorwaarts treedt;
Zoo ziet ge ook 't vreugdelicht Bens dalen,
Waar gij den doodsnacht bij vergeet.
0 sterveling! hoe hoog gezeten,
Geen ridderband, geen ordeketen
Boeit u voor eeuwig aan doze aard' :
Geslachten vnOr u kwijnden henen;
Straks heeft uw zon ook uitgesehenen,
Zoo vaak bewondrend aangestaard.
Vrij lath' , bij onbewolkte dagcn,
Dc zomer Met zijn' dos ons aan ;

VERGANKELIJKIEM.

De winter zendt zijn geeselsiagen,
En tooi en bloemen zijn vergaan.
Zoo ook, wat, droomt gij, blijft er over
Van eer en magt? De vreugderoover,
Bij wiens verschijning elk verstomt,
De Dood, waart bier en ginds in 't ronde;
Welhaast beklimt hij ook uw sponde;
uwe ure komt!
Hij heft de zeis.0 neen! ze is geen bedrog of logen,
De les, door 't eeuwental gestaafd;
Of is, in ongetemd vermogen,
De tijd niet rustloos voortgedraafd?
Hoe! staan niet van zijne ijzren wielen,
Bij 't nederpletten en vernielen,
Alom de sporen ingedrukt?
Weft niet, van 't Paradijs tot heden,
In spijt van tranen en gebeden,
De dood miljoenen weggerukt ?
Nog eens, wat zeggen eer en schatten?
Niets! hoe gij ook bij 't afscheid weent.
Wat blijft de lijkkist 't laatst bevatten?
De stofklomp van 't vermolmd gebeent' !
Al dekt men u met praalgewaden,
Al tooit men 't lijf met eersieraden,
Al legt men schatten naast u neer,
Er rest van al dat ijdel pronken
Eens, in de groeve neergezonken,
Geen spoor van glans of grootheid meer !
Ja, sluit vrij graf en doodkist open,
Waarin 't gebeente ligt bewaard
Van hem, die rijken wist to sloopen;
Blik neer, wat heeft de tijd gespaard?
Verflenst zijn orde- en staatsiekleeden;
Verkleurd, misvormd gelaat en leden:
Hier, aardsche grootheid! staat uw grens;
Hier klinkt een stem uit 's gyafkuils duister:
Van aanzien, eer en magt en luister,
Ziet gij hier 't overschot, o mensch!
0! bouwen we op geen goed der aarde,
Wat glans de wereld om ons spreidt:
Op alles staat, hoe hoog in waarde,
Met leesbaar schrift: verganklijkheid.
0 dwazen! die zich hier vergapen,
En in bedwelming vreugde rapen,
Waar alsem 'slevens beker vult;
Wat zon ook op uw kruin moog' blinken,
Eens zal die zon voor eeuwig zinken,
Als eeuwge naeht die kruin oinhult.
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Afgodisch moog' men nederknielen
I3ij 't overschot van Held of Vorst ;
Wij kunnen 't stof niet wear bezielen,
Of 't leven wekken in de borst.
Wat is nit de card' behoort can de aarde:
Len goed slechts geeft den stervling waarde;
't Is dengd: heeft ze in de ziel gewoond,
Dan moog' de tijd het all' verteren,
Eene eeuwigheid zal haar vereeren,
Waar God en Yorst en beedlaar loont.
Wel hem, 't zij vrije, of slaaf, of Koning,
Die hier aan schijnschoon 't hart niet hecht,
Maar eenmaal in zijn laatste woning
Gerust het hoofd ter nederlegt!
Dan moog verganklijkheid vrij woeden,
Haar tand knaagt niet aan 't loon der goeden,
En, wie hier sterve op stroo of dons,
Wie inslaapt aan den mond des Heeren,
Dien wacht dat loon in hooger spheren ; —
Barmhartig Vader, schenk het ons!
J. VAN HARDERWIJK, RZ.

TWEE GEDMITEN OP ILLIITHINATIE-DOEK TE

B;

k het Krooningsfeest onderscheidde zich dit van een' pruikmaker :
Met u zij God steeds in verbond!
Geliefde FRITS, blijf lang gezond;
En hebt gij eens een pruik van doen,
Ik maak ze naar het laatst fatsoen.
Alsmede dat van den Redacteur eens dagblads:
De Koning is eon Redacteur
Als Been van zijns gelijken.
Zijn Censor is de goede God,
En — vindt niets door te strijken.
STROOMGEDICHTEN.

])e eerwaardige varier BRUN (zoo schrijft een Hoogdui tsch
dagblad) heeft een Adres aan de Duitsche Lyrische Dichters
doen toekomen, de bede inhoudende van toch geene gedichten meer aan hem te rigten, dewijl hij' in den laatsten tijd,
door de aanhoudende regens, buitendien reeds water genoeg
in zich heeft opgenomen.
No. I. Meng. Id. 13, reg. 17 van boven, is eene grove
drukfout ingeslopen ; immers daar staat Judea in plants van
Galilea.

MENGELWERK.
OVER DEN GEEST VAN CLAUDIUS.

(In eon' Brief aan ***.)

G

ij vraagt mij near mijn gevoelen omtrcnt den geest van
mijnen vriend Is mus; maar bedacht gewis niet, mijn
waarde, dat die vraag spoediger gedaan dan beantwoord
kan worden. Het kennen van geesten is zoo gemakkelijk
niet als in den tijd, toen de geesten, vooral van afgestorvenen , bij de nog levenden familiaire bezoeken aflegden,
en men alzoo tamelijk good zien kpn , hoe een geest er wel
eigenlijk uitziet! Doze geesten verschenen meesttijds bij
den nacht, of in sehemerdonker ; maar, sedert de Hervorming, v6Or driehondesd jaren, den mi tideleeuwsehen nacht
verhelderde, schijnen de geesten iets van de natuur der
vledermuizen to hebben aangenomen, en men krijgt hen
thans zoo niet nicer to zien. Voor 't overige is de mensehelijke geest, door en eater het dock van den aardschen
tabernakel , zoo verborgen, dat wij er nooit iets van to
zien krijgen , en de :onzigtbare bewoner in ons — in u en
mij — is zoo weinig spraakzaam, dat hij ons nooit eens
vertrouwelijk mededeelt , hoe hij er eigenlijk uitzict; en
wat wilt gij dan, dat ik u van den geest van CLAUDIUS
zal verhalen? ik , die goon geestenziener ben?
En toch , alhoewel de geest een onzigtbaar iets is, kunnen wij, met een weinig oplettendheid , van de werkingen
des gcestes, zoo nu en dan , het een en ander hooren,
zien en voelen, en het laatste welligt het allerrneest. Wij
hooren, van hoedanigen geest den mensch is, nit zijne gesprekken; wij den die , wanneer hij handelt, in zijne gedragingen; en wanneer wool-den, en daden met elkander
overoenstemmen, of versehillen, iets dat ook wel eens gebeurt , dan voelen wij , uit wat hock de wind waait , en
met welk cone soort van geest wij to doen hebben.
7NENGELW. 1841. NO. 3.
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Dat voelen brengt ons doorgaans het verste , omdat wij
cr door tot het facit der som komen , die in woorden en
daden op de lei is gezet. Wel to spreken , is good — wel
to handelen nog beter , en beide to verbinden het best van
alien. Hoor, vriend! wat wij daarbij gewaarworden, laat
zich beter gevoelen dan beschrijven.
Nu kennen wij onzen .ts mu s uit zijne schriften, en weten daarenboven dat hij een regtschapen man was, zoodat
het facit der som , to zijnen aanzien , voorzeker good moot
uitkomen. In den handelenden ASMUS vinden wij den
schrijvenden Asmus weder,, en dat noemen wij consequent. CLAUDI us schreef zoo als hij dacht en deed zoo
als hij sehreef, en daarom willen wij met hem vriendschap
drinken! Hij staat, in doen en laten , voor ons, en wij
kunnen getuigenis geven , van hoedanigen geest hij was ,
nit hetgeen hij ons schriftelijk heeft nagelaten.
Niet alle onze Landgcnooten verstaan het Hoogduitsch,
en daarbij heeft het Hoogduitsch van c L A UDIU s veel eigendommelijks en minder gewoons. Daarom verheugt het
mij dat de Heeren IIVIMERZERL, WILDSCRUT en TOL;ANS ons met cone zoogenaamde bloemlezing nit zijne geschriften , in proza en poezij , in onze moedertaal , aan
zich hebben verpligt. Asivius behoeft voortaan goon
vreemdeling meer to wezen op den Nederlandschen bodem.
Gij , mijn waarde, best den Wandsbecker Bode in het
oorspronkelijke, en dat is wel het best, als wen denzelyen bestuderen wil; immers bij het behoedzaamst overgieten van uit de Duitsche in de Hol/andsche flesch vervliegt
er altijd iets van den spiritus , en die is bij onzen c LauDIUS al zeer vlug.
Het gebezigde woord brengt mij uwe vraag weer voor de
aandacht: »mijn gevoelen over den geest van onzen
vriend ," en tevens mijn gezegde van straks: »dat die vraag
spoediger gedaan dan bcantwoord kan worden." Het kost
niet veel moeite of tijd, om u van eon' Yimsterdamschen
theetuin cone beschrijving to geven; maar bladzijden zou
ik kunnen vullen en uren lang noodig hebben, indien ik u
de schoone omstreken van Haarlem , slechts in losse trek-
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ken, zou pogen of te mien; en gij weet het, mijn
waarde, dat het er in de schriften van ASIKUS nog ecnigzins anders clan in een' theetuin uitziet !
Er is nog lets , dat het work bezwaart. Als ik u fondom Haarlem wilde rondleiden, dan bevind ik mij overal
op eon' bekendcn weg, dien ik, casu quo, bij nacht zou
kunnen vinden; maar het is mij , bij het doorbladeren van
den vromen Wandsbecker, mcer dan eons gebeurd, dat
ik niet kon zeggen , op "vat grond ik stond, en er..vrij wat
tijds verliep , alvorens ik mij geheel kon orienteren. 1k
voel daarom dan ook zonneklaar,, waarom A. en B. met
A.SMUS niet altijd te regt kunnen, en hem hier en daar
duister vinden. Nog is mij niet allcs helder , en (altijd in
tenon bepaalden zin) hier en daar gaat het mij met zijne
schriften, zoo als hij van zijne Joanneslektuur getuigt » In
» ihm ist so etwas ganz wunderbares — Diimmerung und
Nacht, und Burch sie hin der schnelle zuckende Blitz!
s'n sanfles ilbendgewOlk' und hinter dem Gewdlk der
»grosse voile Mond leibhaftig !" en verder »Ich rev,.
» steh lang nicht alles was ich lese, ober oft ists dock als
schwebt' es fern vor mir was a OHANNES meinte,I4.
Ik leg dailrom het gulden boeksken niet ter zijde , gelijk
A. en B. , maar schrijf dat donkere bier of daar aan het
lokale , of wel aan lets individueels toe, hetwelk ik ver.•
staan zou , indien de groote man nog lecfde en ik hem om
opheldering vragen kon.
Hier en daar waag ik Gene gissing , die mij, voor zoo
ver ik !,sinus en zijnen geest moon to kennel' , waarsehijnlijk voorkomt. Zoo vrocg mij eons iemand near do reden
der bespottelijke voorstelling van GOLIATH en DAVID, en
van den President tarts , geplaatst nevens de schoonc
gravures van CHODOWIECKI. 1k antwoordde , dit niet te
weten noch stellig te kunnen bepalen; maar dat het mij
toeschcen , dat CLAUDIUS, door de kinderldadderif dor
eerste voorstelling, het nietige en kinderachtigc van alien
cigenwaan, trotschheid en hoogmoed in een bespottoliik
licht had willen voorstellcn; terwijl hij , bij het misteekerni
portret , door de bclagchclijke aanwijzing van RAPH. inv.
H2

108

OVER DEN GEEST VAN CLAUDIUS.

en REMBR. sc. het onverstand had willen tentoonstellen van
die zoogenaamde kunstkenners en kunstregters , die, wanneer eenig schilderstuk gezegd wordt van dozen of dien
beroemden meester afkomstig to zijn , hetzelve , ondanks
wezenlijke gebreken, nogtans roemen en verheffen. En
inderdaad , zoo ooit , dan was hier, bij de bekende Disputation, waarbij de arme , maar zichzelven vrij wat aanmatigende sukkel LARs den voorzitterstoel bezette , overvloedige reden voor cone zoo bijtende satire. De verwaande man wilde over een bock oordcelen en uitspraak
doen. — en hij had het nimmer gelezen. Hoe vaak wordt
er alzoo over de kunst geoordeeld , zonder dat men den
gcest der beroemde meesters kent , of hunne meesterstukken bestudeerd heeft! en hoe menig verzamclaar is daardoor in het bezit gekomen van een gebrekkig stuk , hetwelk onkunde of kwade trouw hem voor het werk van ik
weet niet welk een' beroemden meester in handen wisten
spelen ! Beide gissingen geef ik om beter ; maar dat
c LAUDIUS met doze figuren, gelijk men zegt , cone arriere pensee had , blijkt duidelijk genoeg uit zijne zoogenaamde aanteeheningen , waarbij hij schrijft : » Das Dritte,
» S. 79. ist der President LARS. Ich weiss nicht mehr
» davon zu sagen , und das JVerk mag seinen Meister
» loben ;" en : » Pag. 109 ist der versprochene Rembrandt» sche Stich und stellt den Riesen GOLIATH vor. Er ist
» nach einer Antique gernacht , und Kenner versichern ,
»dass er getroffen sey. ouch soil die Zeichnung nicht
»iibel seyn ; doch will ich o DOWIECKI gern fiir
»meinen Meister erkennen, u. s. w." Dat Asmus hier
in goeden ernst spreekt , zal wel niemand op de %liezen
vallen.
Er worden Schrijvers gevonden , die veel moor schrijven
dan denken ; CLAUDIUS dacht veel meer dan hij schreef ,
en dat moet de bescheiden Lezer aanvullen. Hiertoe moet
hij OOk denken, en, eenigermate althans, in den geest
van zijnen Auteur denken ; maar dat doct men zoo nict
als onder het lezen van de Courant en het gezellig gebruik
van een hop thee ; en men moot er zich als 't ware toe
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tetten. Daartoe geeft onze vriend hem , die denken kan
en denken wil, nog al de gelegenheid.
Zekere Juffer, die meer Romans dan in den Wandsbeeker Bode gelezen had, kwam eons met het zesde Deelbii
haren grootvader,, en, dezen de Voorrede voor oogen
houdende , zeide zij , met een spotachtig gezigt: »Zie
» eens , Grootpa! hoe ijselijk zot! daar staat: Die Briefe
» an ANDRES sind an ANDRES. Wel, dat spreekt wel
» van zelf!" » Dat spreekt ook van zelf, meidlief!"
hcrnam de wijze man; » maar daaruit blijkt nog niet, dat
» deze vermelding den naam verdient, waarmede gij Naar,
» onnadenkend, bestempelt. Wanneer gij c LAUD ru s ken» det, dan zoudt gij aan eene fijne ironic gedacht hebben ,
»waarmede hij de dwaaslicid van sommige Auteuren poogt
» te gispen, die van hunnen weinigbeduidenden arbeid, in
» winderige Voorredenen, met grooten ophef en omhaal
»gewag maken , en in den grond der zaak niet meer zeg» gen , dan hetgeen een ieder begrijpt , dat wel van zelf
» spreekt." flier zweeg Grootpa, de Juffer gelegenheid
gevende om na te denken , in hoe verre het: ijselijk zot !
op den goeden CL AUD rus of wel op haarzclve van toepassing kon wezen.
Ik vermect mij evenwel niet , alles in onzen Auteur to
verklaren of op te helderen. Maar zullen wij de schoonheid van eenig vcrgezigt wederspreken , omdat ons , hier
of daar, een enkele populier of abeel hinderlijk is? Veelcer denken wij dan: wat mag air toch wel achter verborgen zijn? en gaan tien of twintig voetstappen verder en
hoo b
c'er,2 om to zien, of wij het ook kunnen ontdekken.
Dikwerf heb ik doze taktiek op het overzigt van ASMUS
arbeid toegepast.en cr mij wel bij bevonden, en menigmaal
ontdekte ik meer dan ik vooraf vermoedde , meer dan ik
gezocht had. Om hierin echtcr naar wensch te slagen ,
behoort men zich den Man zelven en zijnen leeftijd duidelijk voor de aandacht to stellen. Tot het een en ander
stelt ons zijn arbeid volkomen in staat.
Cr. A 111) rus was een cdel mensch , verstandig menschenvriend , echt wijsgccr, en een waar Christen. Dat de
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vereeniging van al dat voortreffelijke zijnen gcest eene ruime
mate van opgeruimdheid mededeelde, is gemakkelijk in te
Lien; en dat hij daardeor,, over het geheel, doorgaans
goed geluiznd was, daarvan draagt zijn geestige , humoristische sehrijftrant overvloedige blijken. Satiricus in zijn
hart, wise hij den geese! der satire meesterlijk to voeren;
maar hi was to vernuftig, om daarbij zouteloos — te
braaf , em beleedigend to warden, en de dwaasheden der
menschen stonden bij hem hierbij veelmeer ten doel dan de
persoon, die dezelve bedreef. En doze man leefde in
eenen tijd vol onrust, alom berueht door staatkundige beroeringen en hevige aanvallen tegen het Christendom en
tine Goddelijke Openbaring gerigt. In dien tijd, waarin
troonen en altaren op hunne grondvesten waggelden , en
engeloof en zedeloosheid de heiligste banden van Kerk en
Staat en van het maatschappelijk en huiselijk , zoo wel als
van het godsdienstig en burgerlijk leven, poogden te verscheuren , ken de edele Man geen stil aanschouwer zijn.
Zijn tegenstand getuigt daarbij echter van de ware wijsheld, 'waarmede hij besloot in het strijdperk to treden.
Aan de terdelgers der troonen stelt hij daarorn het absolutismus niet tegenover, maar de Vorst , die , als pleatsbekleeder van den Koning- der Koningen, Diens beeldtenis
vertoont en regtvaardig en good en weldadig is als
die eene kroon draagt, opdat hij zich als de beste en eerste ander zijne onderdanen zeu vertoonen, zoo als de regtgeaarde varier zieh aan zijne kinderen kennen doet. De
arinhartige bestrijders van Openbaring en Christendom
nadert hij niet met den banvloek van Kerkvergaderingen,
of de leerstellingen van menschelijke waanwijsheid , hier
of dear in liturgien geloofsbelijdenissen of formulieren
vervat, 'near met het vcel, ja alles zeggend: »dear staat
gesehreven!" wetende dat dit schild in staat is, orn alle
vurige pijlen des boozen to kunnen uitblusschen, en dat
voor het geestelijk zwaard van Gods Woord geene vijandelijke rusting bestand is. Maar,, hetzij hij omwentelingsgezinden of ongeloovigen bestrijdt , nimmer verliest hij
zijne kalme bezadigdheid , dat kenteekcn van den echten
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mood; want hij wect , dat de duisternis over het licht nimmer kan zegevieren; en, even als de.wakkere soldaat, die
met het geweer in den arm, tegenover den vijand, op den.
voorpost staat, een vaderlandsch liedje neurict of een
deuntje en, afgelost zijndc, in de bivouacq, met
zijne kameraden schertst en altijd wel to moede is, zoo
zingt onze vrome Wandsbecker nu en dan een vrolijk liedje, en lacht en schertst, op luimigen trant, over Bingen,
die met strijd en vijand nicts g,erneen hebben, maar die
Loch zijzien vrienden en makkers , nicer of minder , belang
inboezemen. Waarlijk, mijn vriend, als men dat zoo van
hem hood, dan. krijgen wij hem mar en nicer lief, en
het begint ons to spijten, dat er geen zeven .declela van
zij nen geest op ons zijn overgegaan!
Intussehen volgt uit dit an en ander, dat er in zijn geschrijf veel tijdehjlis en lokaals moet schuilen, waarbij wij
ons, thans vooral , niet altoos zoo dadelijk bij honk yinden. Dit ligt echter meestal bij ons, uit gebrek aan geroegzame ervaring en kennis omtrent vroegere tijden en
gebeurtenissen, en minder bij den vromen en luimigen
smus. Dan, laat dit zijn zoo het wil, op zeer dat
wij in 1810 zullen kunnen vragen, zal CLAUDIUS ons
nog heden rigtig antwoord geven. Immers zijn de staatkundige en godsdienstige verdeeldheden en haarkloverijen
wel in vorm , maar weinig in het wezen der zaah veranderd, en het ddet er niet veel toe, of de kampioenen der
regeringloosheid en van het ongeloof thans andere namen
en leuzen vocren dan in 1774, 1777, 1782, 1789, 1797,
1802 en 1811, en of de bedwelmende dranken ons uit
Fransch of Buitsch porselein, soms ook . uit inlandseh aardewerk , worden voorgcdiend: vergif zal wel altijd vergif
blijven, alsehoon het bij do Chemisten an' anderen naam
draagt , dan teen wij nog schooljongens waren.
Hood gij, mijn vriend, aldus de staatkundige tinnegietcrs onzcr dagen, bij groote of kleine nation, hunne waren aanprijzen; ziet gij hier een Jezuit , elders een
ST R AU ss, en nit eenen anderen hock een voorstander van
het Alysticismus in het aloud gewaad der regtzinnigheid
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opmareheren; eilieve! neem dan onzen Vetter cens in Ilanden, en alras zult gij bespeuren , Welke soort van kaper
er op de kust is! Daarom heb ik honderdmaal gewenscht,
dat de schriften van den Wandsbecker Bode bij ons tot
Volksboek mogten gepromoveerd worden. Het zou tegen
honderd geschriften van den dag kunnen opwegen, en de
goede gemeente leeren , met de drogredenen van staatkundige en godsdienstige hervormers den spot te drijven; de
meesten toch zijn eene grondige wederlegging niet waardig. — Hierbij heb ik tevens het oog op kunstenaars:
Schilders, Dichters, Toonkunstenaars en alle gildebroeders van PHEBUS-APOLLO. Menige heldere diamant zullen zij in: ASMUS omnia sua secum portans , kunnen opsporen, en — indien zij des begeerig zijn — zich toeeigenen , zonder plagiaat te plegen. Ook de Staatkundigen ,
de Wijsgeeren en de ... maar gij noch ik behooren onder
deze confrerien , en daarom zal het genoeg zijn , u aan
deze Heeren te herinneren.
Zander dat ik het zeg , bespeurt gij , dat mijne Inlciding, door middel waarvan ik tot de beantwoording uwer
vraag wilde overgaan, vrij, fang, indien maar nict langwijlig is geworden. Maar , beste vriend, indien gij nu ,
en na al het geschrevene , zelf niet in staat zijt , om den
geest van c L A uerus als 't ware te aanschouwen , dan reken ik, dat tijd en moeite verloren en mijn papier verklad
is. De geest van C LAUDIU S is die zijner geschriften, de
geest zijner geschriften is die van CLAUDIUS; of, met
zijne eigene woorden: » Die Briefe an ANDRES sind an
ANDRES, " en ik weet er niets ter verklaring bij te voegen.
Want gij zijt een vriend van , en kent A sinus , en ik mecn
vaak aan u bespeurd te hebben , dat gij op zijnen
gelijkt , als twee droppcls water op elkander.
1k bedenk echter, dat gij dezen brief aan den schoolmeester,, den smid en den knappen stucadoor,, op uw
dorp , sours ter lezing zoudt kunnen geven ; en waarom
niet? ik althans mag dat wel lijden — die menschen nu
zouden wel cens niet zoo vlug kunnen zijn om geesten te
zien ; want het is maar waarheid , dat SWEDENBORGH en
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de goede STILLING nog nict vele navolgcrs hebben gevonden, die nict onder het gctal der dweepers bchooren gcrangschikt te worden. Ten gevalle dan van dien schoolmeester, smid en stucadoor,, en wie al verder dezen epistel mo lten lezen , voeg ik cr nog bij, dat de geest van
CLAUD rus en die zijner geschriften (iets, dat op hetzelfde
neilerkomt) een goede en echt wijsgeerige geest is, die,
nu eens ernstig en dan weder luimig , de zaak der menschheid en van het Christendom zoodanig voorstaat en in bescherming neemt , dat beider vijanden en bestd jders met
beschaamde kaken en een deerlijk verlies van materieel en
manschap moeten terugtrekken. Met andere woorden:
hij is een vroljke kampioen des lichts , die, met de wapenen van ernst en boert tegen de vazallen van het rijk
der duisternis te velde is getrokken.
En hiermede norm ik mij , als altoos ,
T. T.
4 October, 1840.

W.

DE NOORDOOSTELIJKE RUST VAN SIBERIe.

(Vervolg en slot van No. XII des verstreken jaars.)

Behalve Nishnei-Kolymsk liggen er nog twee steden aan
de Kolyma ; ten minste indien men aan deze plaatsen zulk
eenen trotschen naam mag geven. Svednei-Kolymsk hecft
cen eenigzins zachter klimaat, en is daarenboven de verblijfplaats van de meeste ambtenaars. Intusschen bestaat
de geheele stad toch slechts uit eene kerk en uit dertien
huizen. Verknei - Kolymsk ligt meer zuidelijk , ofschoon
de lucht er, ten gevolge van de hooge ligging, niet warmer is, en telt vijftien woningen. In ieder van deze huizen woven tien of twaalf personen.
De vreeselijke gestrengheid van het klimaat van NishneiKolymsk is vooral ook het gevolg van de ongunstige ligging
dezer plaats. Tegen het westen strekt zich eene groote,
, en aan den noordkant is de IJszee , die
kale vlakte
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altijd met ijs is bedekt. De meest gewone winden waaijen
uit het noorden en westen, en de stad heeft van die twee
zijden geene de minste .beschutting. De vorst begint tegen
het midden van Augustus en duurt onafgebroken voort tot
aan het midden van Mei. Te Oast–Yansk , een Russische
volkplanting aan den mond van de Yana, is de koude nog
drie of vier graden heviger, dan te .1Vishnei–Kolynzsk. Onder de natuurverschijnselen , die zich des winters in Siberie vertoonen , is een der merkwaardigsten de teplotveter of warme wind. Hij blaast uit het oostzuidoosten of
zuidobst ten zuiden, en doet den thermometer als door tooverij van 35') onder nul (Reaumur) tot 1 of 2 0 boven het
vriespunt klimmen. Doze wind duurt zelden langer dan
vierentwintig uren , maar zoolang hij waait, heeft hij eene
alleraangenaamste uitwerking op de bewoners. Er gaat
intusschen een last mede vergezeld; hij doet al de vensterruiten smelten.
Overigens schijnt het klimaat , hoe ruw ook , goon nadeeligen invloed te hebben op de gezondheid. Wel woedt
het scheurbuik in sommige streken van het land; doch
men heeft reden, om to denken , dat dit meer het gevolg
is der levenswijze, dan des klimams. Aan de Kolyma is
deze ziektc onbekend , terwij1 zij jaarlijks heerscht aan de
Lena; maar opmerkelijk is het, dat de bewoners van de
oevers der Lena hunne spijzen door middel van zout bewaren, hetgeen men aan de Kolyma nooit gebruikt. Daar
vergenoegt men zich met het vleesch of den visch to laten
droogen of bevriezen ; hetgeen gemakkelijk te doen is ,
daar zelfs in het midden van den zomer de grond niet dieper dan twee voet ontdooit; zoodat men het wild slechts
drie voet behoeft te begraven , om het eon half jaar lang
versch en good to kunnen bewaren. Intusschen het volstrekte gemis van plantaardig voedsel verzwaart natuurlijk
sommige ziekten , die onder gunstiger omstandigheden veel
ligter zouden geweest zijn. De meest algemeene kwaal in
Siberie , vooral onder de vrouwen , is cone zeer groote
zenuwachtigheid. Men noemt doze zickte mirak , en zij
schijnt met stuipachtige toevallen gepaard to gaan. Het
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bijgeloof schrijft Naar toe aan den invlocd van eene toovenarcs, AGRAFENA, SHIGANSKAIA gehecten , die, schoon
reeds sedert eeuwen gestorven , nog altijd de bewoners dezer streken groote vrees inboezemt. Ecne enkele maal tast
deze ziekte ook mannen aan, maar over het algemeen is
het eerie kwaal bij de vrouwen.
Sedert Siberie ander de Russische heerschappij is gekomen, is de bevolking aanhoudend verminderd. De
Omoki zijn niet de eenigen, die geheel verdwenen zijn van
de oppervlakte van dit uitgestrekte gebied. De Shelagi ,
de Aninyili en verscheidene andere volksstammen, naar
het schijnt, talrijk ten tijde van den ecrsten inval der Kozakken , zijn legenwoordig enkel bij naam bekend. Gedurende den zomer Nan 1821 bragten Dr. RYBER en de
Heer MATIISIIKIN, reisgenooten van VON WRANGEL,
eenige weken door aan de boorden van de Aniuy,, waar
zij met gastvrijheid werden ontvangen door een rijk Youkahirsch opperhoofd. De berigten , die zij op hunnen togt
hadden opgezameld , deelen ons de volgende bijzOnderheden mede.
Op eene kleine uitgestrektheid van grond ontmoetten zij
acht of lien verschillende volken, die van elkander afgescheiden waren door taal , zeden , en zclfs door ligehamelijke gesteldheid. Sommigen dozer stammen telden slechts
weinige gezinnen, die evenwel het onderscheidende hunner voorouders hebben bewaard. Het zijn waarschijnlijk
overblijfselen van talrijke horden, of in enkele gevallen afstammelingen van enkele personen, die door eenig toeval
hier gebragt waren, en zich niet met de oorspronkelijke
bewoners hebben vermengd. De zwervende stammen, die
slechts hunne vrijheid en onafhankelijkheid hebben zoeken
to bewaren, zijn gedurig meer oostwaarts getrokken, naarmate de overwinnaars van Siberie hen nicer nadcrden.
Deze landverhuizingen , binnenlandsche oorlegen , verwoestende zickten en verbindtenissen met andere stammen
hebben *sommige rassen geheel doen verdwijnen of nieuwe
door vermenging doen ontstaan. De Youkahirsche gastheti' der reizigers bcroemde zich , dat hij van de Omoki
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nfstamde , en dat hunne-taal nog in zijn geslacht bewaard
bleef. De Omoki leefden van de jagt en de visscherij, en
in hunne dagen was het wild veel overvloediger dan nu.
Hij verhaalde menige bijzonderheid aangaande zijne voorouders en de bloedige strijden, die zij gestreden hadden.
Zij waren geen geheel woest yolk , en kenden voor de
komst der Russen het gebruik van het ijzer. Maar toen
de laatstgenoemden verder en verder doordrongen , overal
door vreeselijke ziekten voorafgegaan , besloten de Omoki,
hunne oude haardsteden to verlaten, en de IJszee over to
steken, om meer noordelijk een nieuw vaderland to zooken. Zij verlieten den mond van de Kolyma in twee groote afdeelingen , al hunne schatten medevoerende, die vooral
uit kudden van rendieren bestonden. Maar de grijsaard
wist niet to verhalen, of zij waren omgekomen , dan of
zij in een ander land zich hadden gevestigd. Waarschijnlijk waren zij niet naar het noorden, maar naar het westen
getrokken; want nog heden ziet men aan den mond van
de Indighirka de overblijfselen van cone menigte hutten ,
wier bewoners niemand gekend heeft , ofschoon de plaats
het dorp der Yurtes Omoki heet.
De Youkahirs zijn groote beminnaars der muzijk , en
hunne vrouwen hebben eene aangename , welluidende
stem. Hunne liederen hebben lets vreemds , ongeregelds
en wilds , dat bij het eerste hooren den vreemdeling verwondert, maar waaraan het oor spoedig gewent. De woorden worden meestal voor de vuist gedicht, gelijk ook de
melodijen. Het gewone onderwerp is het afzijn van het
geliefde voorwerp, en eene bale aan den wind of aan
ecnen vogel , om hem de klagten der verlatene minnares
over to brengen. De nachtegaal met bruine vederen , de
blaauwe duif, het tralievenster der hut en meer andere
voorvverpen , die zij nooit hebben gezien en enkel uit de
poezij der Russen kennen, leveren hun de sieraden hunner zangen.
De jagt op het wilde rendier,, welke aan de oevers van
de diniuy beslist, of het jaar het huisgezin hongersnood of
overvloed zal aanbrengen , het tijdstip , als de kudden van

VAN SIBERli'.

117

de kusten der zee tcrugkeeren , om de bosschen op te zoeken, is derhalve even belangrijk in dit land , als do tijd
van graan- of wijnoogst in zuidelijk Europa. Tegen het
einde van Mci verlaten de wilde rendieren het bosch , dat
hun gcdurende den winter cone schuilplaats heeft opgeleverd tegen de felle koudc, maar waar zij des zomers vreeselijk gekweld zouden worden door de muggen en andere
insekten , terwijl ook het mos er minder fijn en minder
overvloedig is, dan op de tundra of heide. Intusschen
hunne komst is in do lente van minder belang voor den
jager, dan in den herfst. In het eerstgenoemde saizoen
kunnen doze dieren in de eerste plaats het ijs nog oversteken, en zijn derhalve nict genoodzaakt , om zich to bepalen tot het kleine aantal doorwaadbare plaatsen , die hun
vijand kent , en ten andere zijn zij dan mager en zwak ,
bedekt met wonden en builen, door de muggebeten veroorzaakt. Slechts de uiterste nood dwingt con Youhahir
om wild to eten , dat in do lente is gedood ; het is dan
slechts bruikbaar, om als voeder voor do honden bewaard
to worden.
De eigenlijke tijd van de jagt is in de maand Augustus
en September, als de rendieren de vlakte verlaten, om
naar de bosschen weder to keeren. Dan zijn zij in goeden
staat, hunne gezondheid is volkomen , en hunne huid is
met een nieuw bont voor den winter bedekt. Doze Iaatste
omstandigheid is niet onbelangrijk ; want de huid van een
rendier, in het voorjaar gedood, is nict meer dan eon of
anderhalven roebel waard ; in den herfst brengt zij goregeld vijf of zes roebels op.
De togt der rendieren Levert een zeer merkwaardig
schouwspel op. Wanneer het eon good jaar is, bcslaat de
drift eene breedte van vijftig tot honderd wersten ; zij bestaat nit vele duizenden van rendieren, die bij kudden van
twee- of drichonderd sinks voorttrekken. Zij nemen altijd
-denzelfden weg , en kiezen telken jare dezelfde punten ,
om de Aniuy over te steken. Als zij aan de gewone plaats
zijn gekomen , houden zij rust , en de overtogt over do
rivier begint onder opzigt van een der grootste en stcrkste
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dieren. Deze gids , altijd een wijfje , treedt langzaam
vooruit, als om de plek te verkennen , en zich te overtuigen , dat er geen gevaar bestaat. Zoodra zij zich te water
begeeft , volgt de geheele troep, en binnen weinige minuten is de rivier bedekt met zwemmende rendieren. Dan
verschijnen de jagers in hunne ligte booten, die zich tot
dusverre schuil hebben gehouden in kleinc inhammen onder den wind, en zij doen hun best, om de rendieren zoolang mogelijk in het water te doen bbjven. Intusschen sturen eenigen van de behendigsten hunne bootjes in het digtste van den drom , en , gewapend met eene korte speer
(pokolinga), dooden zij, in cenen bijna onbegrijpelijken
korten tijd , eene menigte, of wonden ze althans zoo zwaar,
dat zij met moeite den oever bcreiken, waar zij door de
vrouwen en kinderen worden afgemaakt. Deze jagt is zeer
gevaarlijk. Te midden van dezen digten troep rendieren
loopt de ligte boot onophoudelijk gevaar van omslaan , terwijl daarenboven de rendieren zelve de jagers met hunne
horens en tanden aanvallen en de booten met hunne pooten trachten te doen kantelen. Gelukt dit, dan is de jager
meestal verloren; want het is onmogelijk , om in dezen
digten drom te zwemmen , en de cenige kans op }Aloud,
die hem overblijft, is, zich vast te klemmen aan een sterk
rendier , en zich door hetzelve naar den oever te doen sicpen. Maar dcrgelijke ongelukken zijn zeldzaam ; want de
jagers toonen eene groote behendigheid , om hunne booten
in evenwigt te houden en met icderen steek van hunne
speer een Bier te dooden. Een good jager doodt er op
deze wijze meer dan honderd in een half uur. Indien de
kudde zeer groot is , raken de horens meermalen in elkander verward , en , daar de dieren zich niet kunnen wenden, is niets gemakkelijker,, dan om hen te treffen. In
dien tusschentijd zijn de overige booten bezig met het opzamelen der gedooden , en bindt men ze met lederen riemen aan elkander,, terwijl ieder grijpt, wat hij vatten kan.
Men zou daaruit opmaken, dat er voor den jager niets
overblijft; maar verre van daar. Aileen de dieren, die op
de opperviakte des waters drijven , zijn gemeen good; alle
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de rendieren , die aan land komen en daar sterven , zijn
het eigendom der jagers. En zoo groot is hunne behendigheid en tegenwoordigheid van geest, dat zij , in het
heetste van den strijd, wanneer zij zelve ieder oogenblik
in gevaar zijn van om te komen , en al hunne ligchaamsen zielskracht schijnbaar slechts op een punt kan bepaald
zijn, nogtaris met zulk eene juistheid hunne wonden weten
toe te brengen, dat enkel de kleinste dicren worden gedood , terwijl de grootsten en sterksten slechts wonden ontvangen , die hun krachts genoeg overlaten , om den oever
te bereiken. De openbare meening keurt zulk eene bandelwijze wel af, maar zij is toch algemeen. Overigens is
het onmogelijk , om deze jagt naar eisch te beschrijven , de
menigte van rendieren , dikwijls verscheidene duizenden,
die de rivier overzwemmen , elkander dringen en stuwen
of met de horens stooten , terwijl de booties met de snelheid des bliksems door het digte gewocl hcenschieten , en
de jagers regts en, links met hunne doodelijke speer treffen.
Voegt daarbij het geschreeuw,, de toejuiching, de raadgevingen, de waarschuwingen der tocschouwers , dat alles
levert een schouwspel op, gelijk wij zeiden, dat zich nitt
laat beschrijven. Zoodra het wild gedood is, heeft de
verdeeling plaats. Het geslagte dier wordt terstond onder
water gedompeld; want als het vleesch aan de lucht bleef
blootgesteld , zou het terstond bederven; maar in het water, dat ijskoud is, blijft het verscheidene dagen versch.
Men moet echter B een tijd laten verloren gaan , om ze
schoon te maken en te bereiden. Dit laatste geschiedt , of
door het vleesch te rooken, of te laten droogen, of, zoo
de weersgesteldheid dat toelaat, door het te laten bevriezen. Eenige Russen bewaren de beste stukken gezouten ,
en de, tongen worden altijd zorgvuldig ter zijde gelegd , om
bij plegtige gelegenheden te dienen.
Eenige weken later hadden de reizigers gelegenheid, om,
in een ander gedeelte van het land , tegenwoordig te zijn
bij een geheel ander schouwspel, bij eene mislukte rendierjagt. Zij waren te Lobasnore , eon klein plaatsje aan
de Aniuy, gekomen , waar cen zeker aantal zieken was
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gebragt , om door Doctor KYBER to wordcn behandeld;
zij bleven daardoor langer in deze plaats , dan hun oogmerk was. De togt der rendieren was nog niet begonnen,
maar word met het grootste ongeduld verwacht ; want sedert eenigen tijd heersehte er cone schaarschheid van levensmiddelen , die met hongcrsnood dreigde. Men kan
zich moeijelijk een denkbeeld maken van de ellende, die
deze volksstammen van tijd tot tijd moeten lijden. Dikwijls is hun voorraad midden in den zomer reeds verteerd ,
en met gretigheid verslinden zij de kruiden, waarop zij
slapen, of die hier des winters tot kleeding moesten strekken. Een afgedwaald rendier,, bij toeval gevonden , wordt
een onwaardeerbare schat , het wordt oogenblikkelijk onder al de leden van den stam verdeeld , en , als het haar
is weggenomen, wordt alles, beenderen, huid, ingewand,
ja zelfs het gewei opgegeten. Ten laatste vertoonden zich,
tot groote vreugde van de hongerige bevolking , op den
12 September , de rendieren op den regteroever der rivier,, vlak tegenover Lobasnore. Nooit had men zulk
erne menigte rcndieren bijeen gezien ; de bergen waren er
mode bedekt , en hunne horens geleken een beweegbaar
Bosch. In weinige uren was Lobasnore vol Yakouten ,
Tehouvantzis , Tunguzen en Lainouts , die met hunne
booten kwamen, en zich reeds in het vooruitzigt van de
rijkc vangst veileugden , die een cinde moest maken aan
hunne ellende. Het gevoel , dat hunne ziel vervulde ,
stond op hun gclaat te lezen , en ieder wachtte met ongeduld het oogenblik, waarop de rendieren zouden naderen
en zich te water begeven. Doch, helaas , hetzij doze dieren door do menigte aan den overkant versehrikt waren,
hetzij eenige andere onbekende oorzaak hen bewoog, zij
bleven eon oogenblik staan, namen toen, als waren zij van
gedachten veranderd , eene andere-rigting, en verdwenen
achter het gebergte! De wanhoop van het ongelukkige
yolk bij zulk eene teleurstelling laat zich niet beschrijven
en opcnbaarde zich op honderd verschillende wijzcn. Sommigen weenden en zuchtten !aide onder bitter handenwringen ; anderen wierpen zich op den grond , als wilden zij
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zich en hun vet driet onder de sneeuw begraven ; nog anderen hieven .onbewegclijk en stom aan den ocvcr der rivier staan , de oogen wanhopig gevestigd op het punt ,
waar hunne uitzigten zoo onverwacht waren verdwenen.
Het was een vreeselijk tooneel van algemeene wanhoop.
De toestand der volken , die langs de oevers van de Kolyma wonen , is minder hagchelijk; want doze rivier heeft
overvloed van visch, en de visscherij mislukt minder, dan
de rendierjagt. Wanneer het water der overstroomingen
weder is weggeloopen , begint de visscherij met het net.
Niemand mag dan werkeloos blijven ; want om de honderd
huisgezinnen to voeden , die in Nishnei-Kolymsk en de
omstreken wonen , met mannen, vrouwen kinderen en
honden, heeft men drie millioen haringen noodig. Inderdaad vangt men er 's jaars slechts omstreeks een millioen,
maar gebruikt er toch drie. In Siberie gebruikt men de
haring, namelijk, als cone soort van maat, volgens welke
men het voedsel voor menschen en dieren berekent. gene
zalmforel, bij voorbeeld , geldt een zeker aantal haringen
naar gelang van hare grootte , en zoo gaat het met alle
andere vischsoorten. De visch , die in het voorjaar de rivier afkomt , is altijd mager , en kan alleen tot voedsel
voor de honden dienen. Zoodra de groote scholen voorbij
zijn, begeven de visschers zich naar de meren en , beken ,
in welke een groot aantal visschen gedurende de overstrooming zijn verdoold. Men vcrhindert ze , om naar de rivier
terug to keeren , door gevlochtene horden , die men aan
den ingang der beken plaatst.
De groote visscherij met het net neemt op nieuw in den
herfst eenen aanvang , als de visch uit zee terugkomt en
vet is geworden. In September zwemmen de haringen de
Kolyma weder op , en hun aantal is zoo groat, chat men
dikwijls in twee of drie dagen met een net er veertigduizend vangt. Doze visscherij wordt voortgezet , zoolang
men gaten door het ijs kan boren , namelijk tot aan de
maand December.
-(Het vervolg en :clot hierna.)
3IENGELW.
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Den 7 Junij 1839, des morgens, verliet de Leonidas, een
overheerlijk stoomfregat van Franschen bouw, maar met
Engelsche machines, 650 tonnen groot en van 180 paardenkracht, de haven van Alexandrie. Geheel de Middellandsche zee bezit schooner noch snelleevaartuig. De overtogt
van Alexandria naar Syra kostte slechts 180 francs, voorts
6 francs daags voor den kost, en aan tijd vierenvijftig nren.
Hierbij behoeft men van geene der geriefelijkheden van het
elegante leven of to zien. De scheepshutten zijn ware foudoirs , en de reiziger vindt al de aangenaamheden, welke
de besehaving heeft doen uitdenken, rondom zich verzameld.
Die scheepvaart door middel van vuur hebben de Fransche
Ingenieurs, men moet hun dat regt doen, op eene bewonderenswaardige wijs vervolkomend, en het tegenwoordige
Gouvernement van Frankrijk veronachtzaamt geen der voordeelen, welke zij verschaft of belooft. Dank zij de Fransche
stoompaketten, niets is thans gemakkelijker en sneller, dan
de gemeenschap tussehen Maltha, Alexandrie , Athena,
Konstautinopel, Smirna en Marseille. Barst er oorlog uit,
zoo zal Frankrij*, in minder dan een etmaal tijds, eene
vloot van stoomschepen, tussehen de 6 en 8 honderd tonnen groot, alle tot krijsgebruik geschikt, voortreffelijk gebouwd en uitmuntend toegetuigd, kunnen vereenigen. De
toetuiging der Engelsche stoomschepen (*) biedt dezelfde
voordeelen niet aan; zij zijn tot niets geschikt dan tot het
onderhouden der correspondentie en het overvoeren van reizigers ; daarenboven is het nicmand onbekcnd, hoe uiterst
langzaam zij varen.
De Engelsche stoomboot Megere met de postmaal van Syvie, ender bevel van Kapitein ° Idyl EA GOLDSMITII, een achterneef van den bernernden Schrijver van dien naam, deed
de -mart met ons. Een brandende kernel, welks gloed nogtans door eene kleine koelte getemperd word, gloorde over
eene effene zeevlakte, ter naauwernood door den adem des
winds gerimpeld. Den volgenden dag, ten 6 ure des morgens, hadden wij aan onze •inkerhand Starnpalie Amory°
en het kleine eiland Anapi, voor ons de Cycladen met der(1 Het is een Engelschman zelf,, die spreekt. Vert.
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zelver wonderlijke, op de vreemdste wipe geschakeerde
groepen, en aan alle kanten rondom ons diem schitterglans
eons hemels, welken men meet gezien hebben, em zich er
een denkbeeld van te vormen, en op welken zich, met eene
moeijelijk te beschrijven scherpte, de rotsige kanten en rug,
gen der bergen afteekenden. Wij voeren tusschen Faros en
Kazos door, en lieten ten twee ure des morgens het anker
vallen in de haven van Syra. Het was ens verboden aan
land te komen, alvorens de quarantaine ondergaan te heb,
ben. De eilanden der Egesche zee, zoo vermaard in de endheld, maar thans van plantengroei ontbloot en onvrnchtbaar, voeden niettemin eene werkzame, sehrandere, *Over?
en brave bevolking, aan Welke het af, en aanvaren der
stoomschepen cone door vlijt verkregene welgesteldheid verschaft, en die in - tijd en wijle, wij twtifelen hieraan niet,
zich tot eenen vereerenden rang ender Griekenlands niet we
zonen verheffen zal. Het vermaarde Delos is zoo geheel en
al van deszelfs vorigen staat vervallen, dat eon ezel, die,
aan de kust geworpen, er zijne quarantaine Invest nithon.
den, op geheel het eiland geen voeder genoeg kon vinden
em van te leven. Syra, welks diep inloopende, als een
hoefijzer gekromde haven, den schepen eene vrijplaats tegen
alle winden, die uit het noordwesten uitgezonderd, verschaft, was rOOr de Grieksche omwenteling sleohts een nest
van zeeroovers en visschers. Het vereenigingspunt 'van al de
paketbooten geworden, die de eostelijke deelen der Middellandsche zee bevaren, is het tegenwoordig een stadia van
achttienduizend zielen, geheel nit Witte huizen bestaande,
die bij een helder maanlicht de zonderlingste nitwerking
doen, vooral wanneer de bevolking zich nog niet ter ruste
begeven heeft. Alsdan zijn alle vensters verlicht, en kan
men het contrast bewonderen van dit bleekwitte vlak, doorbroken met ontelbare roode en llonkerende lichtstippen, en
de den oever bezoomende lange rijen van pakhuizen, werkplaatsen, lijubanen en kleine fabrieken, die van de workzame bedrijvigheid der eilanders getuigen.
Aanvankelijk waren wij voornernens geweest, Konstantinopel te bezoeken, vOOr dat wij ens naar Griekeniand begaven ; niaar, verschrikt door de geweldige strengheid der
quarantaine-wetten tegen sohepen, die van Stamboul komen, veranderden wij ons reisplan, en besloten regtstreeks
naar Griekenland to gaan, daartoe aan boord van den Leo.
I2
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nidas het vertrek van dat schip naar Athene of te wachten ,
en vervolgens onze quarantaine in den Piraeus te houden.
Zoo straks heb ik gezegd, dat het ons niet geoorloofd was
aan wal te gaan, en dat de Leonidas ons tot gevangenis
diende. Dank zij de vriendelijke dienstvaardigheid van den
Kapitein, deden wij in zijne sloep verscheidene togtj es rondom het eiland; en die aangename uitstapjes, welke door het
schoonste weder begunstigd werden, gedoogden niet, dat
de verveling ons naderde. Niets is vrolijker en levendiger
dan deze kleine haven, binnen welker omvang de viaggen
van Engeland, Rusland , Amerika en Turkije wapperden;
drie Oostenrijksche en drie Fransche stoomschepen verhieven hunne zwarte schoorsteenen te midden van dit mastbosch. Des avonds ten 10 ure vertrokken wij, in gezelschap met het Oostenrijksche stoomschip Mahmoudieh ; of,
om juister te spreken, dit laatste, als 't ware om ons tot
een' wedloop uit te lokken, voer ons vooruit en verliet de
haven een half uur vroeger. Wij vervolgden hem met al
onze krachten, de Middellandsche zee met onzen dikken
steenkolendamp overdekkende, en onder het staal onzer te
Soho-square vervaardigde machines het klassieke sehuim
wateren, welke VENUS APHRODITE tot wieg gediend hadden, doende opstuiven. Zulk eene steeple-chase van de Cycladen naar den Piraeus is wel in staat den geest te prikkelen en belangneming in te boezemen ; maar zij is in sickzelve zoo weinig dichterlijk, zoo ruw en zoo geweldig, zij
strookt zoo volstrekt niet met de kalme en zachte sehoonheld der landstreek en der daaraan verbondene herinneringen, dat men veeleer de storing zijner elegisch - treurige
stemming beklaagt, dan . genegen is, aan een gevoel van bewondering toe te geven. Ik wenschte de eerste stralen der
opgaande zon tegen het klassieke voorgebergte van Sunium
te zien schitteren. Ten twee ure 's morgens stond ik op,
en zag het nevelachtige schaduwbeeld van den tempel en
van dien heerlijlen rotsklomp, tegen welken FALCONER's
schip zich verbrijzelde. (*) Twee uren later betrad ik het
dek andermaal, en geheel mijne ziel verloor zich als 't ware
in de beschouwing van het onafmetelijke tooneel, hetwelk
eene zee van licht voor mijne verbaasde blikken ontrolde.
Op het schitterend kristal des waters zweefden regts en links
(*) FALCONER,

schrijver van het dichtstuk the Shipwreck.
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duizenden van schuitjes; in den achtergrond verhieven zieh,
volkomen duidelijk , aan de regterhand de grootste profilen
van het Parthenon en de Akropolis, ter linker zijde Egina
met de bouwvallen van deszelfs tempel ; verder aehter, in
de diepte van den Saronischen zeeboezem, de landengte van
Korinthe ; regt tegenover ons Salamis, de dochter der
zee0n. Het dek te vertaten, was mij nu onmogelijk. De
mij omringende officieren en matrozen hielden zich met een
voor hun veel belangwekkender en glorierijker onderwerp
bezig: gedurende den nacht hadden wij zoo snel voortgespoed, dat de Iffahmoudieh den Leonidas nog slechts weinige
knoopen vooruit was. Ten zes ore 's morgens voer het Oostenrijksche schip den Piraeus binnen, en ten zes ure vijf
minuten had het Fransche zich er vertuid.
Het drukste tooneel spreidde zich voor ons oog ten teen;
maar de teleurgestelde verbeelding verstoorde het genoegen.,
hetwelk die levendigheid en beweging ons antlers verschaft
zouden hebben. In plaats der trieren van THEM STO CI. ES
kwetsten hedendaagsche jagten en sloepen allerwegen het
oog der beschouwers, en het scherpe fluitje van den kornmanderenden bootsman herinnerde aan Portsmouth of aan
Calais. Die op zijn Italiaansch gebouwde huizen, die platte
dakterrassen, die villa's, in alles aan die bij Nice en bij
Genua gelijk , die westersche straten, al dat voorkomen van
bijna slaafsche nabootsing deden eensklaps den gloed der
verbeeldingskracht en der herinnering verstijven. In onze
sloep voeren wij de haven rond, en overal trof ons hetzelfde
kenmerk van halve besehaving. Het schoone Engelsche
liniesehip Asia lag er voor anker, en de manschap tong nit
voile keel het Rule Britannia; dit bragt, wel is waar, ons
gemoed in beweging, maar de schirn van Salamis was suit
onze gedachten verdwenen. Zie, daar sta g , midden onder
de bouwvallen zelfs van THEM STOC LES grafstede, de gemeenste aller namen met roode letteren op een' honten paal
geschilderd: JOHN JOHNSON verkoopt sterken drank. De
Amerikaansche reiziger STEPHE NS verhaalt, dat die onthei)iging, nog niet lane geleden, bij hem zulk eene opwelling
van grimmige verontwaardiging deed ontstaan, dat hij zich
haastte dit oord den rug toe te keeren, om (het zijn de
eigene woorden van den Amerikaan) het woedendste en
wanhopigste alter middagmalen te gaan verslinden."
De gee vlag, die van onzen mast wapperde, verwittigde
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het yolk der in de haven liggende schepen, dat wij onze
quaantaine nog niet uitgehouden hadden ; elk hield zich
dm eenen eerbiedigen afstand van ons , en wij moesten
Ohs met de aangenaainheden der beschouwing vergenoegen.
De haven lag vol oorlogschepen, onder welke de Jupiter,
van welkt ihast de Fransche admiraalsvlag woei, zich deed
ontlerscheiden; voorts een fregat en eene brik van dezelfde
hatie ; 'eerie Bussische korvet en kotter, een Oostenrijksche
Schooner, verscheid'eno stoombooten; en eindelijk twee
Criekseho jagtbn en eene Grieksche bark. Boven de hedendaagsche gebouwen, welke den oever bezoomen , zagen
Wij de tinnen van het Parthenon uitsteken, en verder achterwaarts fl og den Hymettus en den Pentelicus. Aan het
strand heersehte eerie onbeschrijfelijke drukte : naar yolk
ivachtende huurkalessen ; troepen kooplieden, die aan de
denten der koffijhuizen het nieuws van den dag stonden te
bepraten; lossende schepen; schildwachten op hun post, in
het btaauw en wit uniform der lijfwachten van Koning
brio ; sIdepen der oorlogschepen, Wier maathoudend nemeek/ots eenpariglijk oor en golven trof, voltooiden dit geheel en til hedendaagsch tooneel, en wisehten de laatste
sporen nit der herinnering aan Oud-Griekenland.
Zoo lahg de ieonidas op de reede vertoefden, b/even wij
aan board van dat schip; de beleefdheid der Fransche officieren had er ons het oponthoud zeer veraangenaamd. Den
'Men vertrok het weer naar Syra, en wij waren, niet
fonder leedwezen, verpligt, onzen vriendelijken gastheeren
vuarwei to zeggen, en ons verblijf over te brengen in het
nieuwe hunt, hetwelk de Germanico-Hellenische regering
ach ter het tolkantoor heeft doen oprigten. Die plaatsing
onttooft aan de ongelnkkige gevangenen zelfs het gezigt der
haven. Overmatige weelde heerschte geenszins in de vertrekken , waar men ons huisvestte; kale muren, ter naauwernood van huisraad voorziene tamers, vensterramen zonder glasruiten, en daarentegen bedkribben, bewoond door
eene gansch niet aangename bevorking, twee stoelen en eene
tafel van wit hout, getuigden van de hooge zuinigheid der
genen, die ons van bestuurswege deze verblijfplaats aanboden. Wij rnoesten het gebruik daarvan nogtans met den
Naar evenredigheid van het geleverde zeer overmatigen prijs
van achttien shillings betalen. De prijs van het voedsel,
dat ons door eenen restaurateur uit de haven bezorgd werd,

fiEDENDAAGSCII GRIEKENLA/11).

127

was niet minder buitensporig , en alles deed ens het dek van
het fraaije en gemakkelijke stoomschip terugwenschen, hetwelk ons zulk een kiesch, fatsoenlijk gezelschap en zulk
een goedkoop levensonderhoud verschaft had. Onze koffers
werden geheel en al onderstboven gehaald, en al wat er in
bevat was op een boven-terras uit elkander gespreid. De
directeur van het lazaret, een geboren Griek en overigens
een eerlijk en geestig man, hood ons eenige ltaliaansche
vertalingen, van de Corinna, van sea ILLER's dertigjarigen
Oorlog, enz. enz. ter lezing aan. Die werken hielpen ons,
de verveling bestrijden ; maar ons voornaamste tijdverdrijf
bestond daarin, dat wij onze Romaische (nieuto-Grieksche)
taalkennis op de proef stelden, ten koste van den onder ons
venster geplaatsten Griekschen schildwacht, die, aan onze
voor hem meestal onverstaanbare vragen ten doel, zelden
wist, wat hij ons antwoorden zou. Eindelijk, na vijf lange
dagen, opende de arts van het lazaret, onze deur, onderzocht ons van het hoofd tot de voeten, verklaarde ons, dat
wij de pest niet hadden, en stelde ons op vrije voeten. Alstoen nam alles eene andere gedaante aan; onze wachters,
die, met een' langen staak gewapend, ons steeds op eenen
eerbiedigen afstand gehouden hadden, wierpen dit werktnig
weg en liepen ons tegen het lijf, bij wijs van verzekering,
dat ales in orde was; de directeur schudde ons de hand en
Dam met ons bet ontbijt; de schildwacht, eindelijk, hief
het oog naar ons op met een' vrolijken glimlach, alsof hij
zeggen wilde: D God dank, zoo ben ik dan eindelijk van u
verlost! Goede reis, en mag de droes u ha/en!"
Het eerste voorwerp, dat, bij het verlaten van het lazaret , ons gezigt trof, was een omnibus. Wie zou het ooit
gedacht hebben? een omnibus in Griekenland ! Ja, lezers,
en te uwen behoeve heb ik zelfs de advertentie van deze
nuttige inrigting afgeschreven: De omnibus rijdt of van
den bazaar aan den Piraeus en van den hoek der Hermesen Aeolus-straten te Athens. Op beide die punten houdt
hij vijf minuten lang stil; gedurende lien tijd blaast de
eonducteur op de trompet. Prijs der plaatsen: een drachme.
De pakkaadje wordt boven op het rijtuig gezet." Deze
kluchtig klinkende Grieksche advertentie geeft een vrij
juist denkbeeld van geheel het tegenwoordige Griekenland
en van deszelfs twijfelachtige stelling tusschen zijne oude
herinneringen en de nabootsing der kleine hedendaagseho
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industrie-bedrijven. Verontwaardigd, gelijk wij bet waren,
over den Ilellenischen omnibus, huurden wij twee kalessen, armzalige rijtuigen, zelve niets anders dan de parodie
der ellendigste vervoermiddelen te Rome en te Napels.
Naauwelijks nog waren wij den Cephisus over, en hadden
wij de overblijfsels der makrateich6 (*) van THEIIISTOC LES
bewonderd, of wij bevonden ons voor den voorgevel van ...
eene kroeg ; ja, eene wezenlijke kroeg, bij welke onze
voerlieden niet verzuimden een slokje te nemen, en waar
brandewijn, raehie en menigerlei gekruide en gepeperde
dranken, op welke do Grieken verzot zijn, verkocht werden. De vruchtbaarheid en natuurpracht der vlakte van
Athene deed ons die afschuwelijke nieuwigheden eenigzins
vergeten, en wij reden de stad in, zonder ons bij den aan
den weg staanden Theseus-tempel opgehouden te hebben.
Alle logementen waren vol, behalve de albergo reale van
C A ALI , die ons, tegen den prijs van twaalf drachmen,
(acht en een' halven shilling, ongeveer vijf gulden) eene
eenige karner voor drie personen aanbood. De stoomwerktuigen, die den afstand vernietigen, hebben Athene als voor
de poorten onzer westelijke landen geplaatst, en de zwerm
van reizigers, die thans HINER y r.'s stad bezoekt, laat er den
logementhouderen en hunnen knechts weinig rust. Van hunnen kant maken dezen hiervan gebruik, om hunne bezoekers deerlijk to villen. Bij CASALI kostte een sober maal
zes drachmen en een klein kamertje even zoo veel. Bezwaarlijk kan een buitenlander, wanneer hij door eenen
knecht of eenen koerier verzeld is, Athene bewonen, zonder daags een guinje te verteren. En welke nachten brengt
men in dit hotel van C A SA LI, bet vermaardste en duurste
der hoofdstad, niet door ! De eenige Goden en Godinnen,
aan welke wij bij onze komst te offeren hadden, was een
ontelbare zwerm vliegen muggen en andere insekten; eene
plaag, erger dan de plagen van Egypte, en die den geheelen naeht geen slaap in onze oogen liet komen. TerwijI wij
aan onze bloedgierige vijanden eenen woedenden maar vruchteloozen krijg leverden, onder onze dekens van pijn en ongeduld in de hoogte sprongen, vernamen wij een zonderling
(*) De lange muren, door welke die groote staatsman de
stad Athene met hare havens verbond, en den grondslag
legde van hare overmagt ter zee.
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geluid, dat uit het aan onze kamer grenzende vertrek scheen
voort te komen; weldra onderscheidden wij een' lerschen uitroep, hoorden het gedruisch van huisraad, dat met geweld
onderstboven geworpen wordt, kortom alle teekens van een
soortgelijk, maar nog ongeduldiger gedragen lijden dan het
onze. Het waren Iersche reizigers, die inderdaad eene gelijke marteling ondergaan moesten, en aan welke wij des
anderen daags al onze kwellingen vertrouwden, welke zij
uit eigene ondervinding maar al te wel kenden.
Ik had het .Romaisch bestudeerd, in de hoop, dat ik met
de hedendaagsche Grieken zou kunnen spreken en hen op
mijne beurt verstaan; maar weldra bemerkte ik, tot mijne
verbazing, welk een tegenzin de nieuw-Grieken hebben,
om hunne taal met buitenlanders te spreken. Het Italiaansch
alleen is in geheel de Levant gangbaar. Eenige Ciceroni en
eenige kooplieden verstaan Fransch en Duitsch, ja zelfs
sours een weinig Engelsch, om te gemoet te komen aan den
nood dier talrijke touristen, die van Londen of van Dublin
op leis gaan, zonder een enkel woord van eenige Europesche of Oostersehe taal te verstaan, het Engelsch alleen uitgezonderd. De meesten dier lieden verbeelden zich zeker,
dat de eenige fatsoenlijke en bruikbare spraak in geheel de
wereld het Engelsch is, en niets is grappiger, dan hunne
naïve verbazing, wanneer zij, na zoo luid gesproken te hebben als zij kunnen, bevinden, dat een kruijer of koffijhuisknecht hen niet verstaan heeft.
Het werd tijd, de heerlijke Atheensche overblijfselen te
bezoeken, van welker roem de wereld vol is. Onze eerste
hulde bragten wij aan den Theseus-tempel, een geheel wit
marmer opgetrokken gebouw, dat thans in eene aan sr. J 0RI s gewijde kerk veranderd, en vol is van oude fragmenten,
welke men bij de jongste nagravingen opgedolven heeft. Het
zou het heerlijkst mogelijke Museum zijn, bijaldien de voorwerpen, welke het bevat, de natie en de tijden, waaraan
zij herinneren moeten, waardig waren. De vierendertig wit
marmeren zuilen des tempels, tijdgenooten van MILTIADES,
staan nog steeds in hare oorspronkelijke pracht en schoonheid overeinde, hoezeer de Turksche bommen en kanonskogels dezelve, in den jongsten oorlog , bier en daar eenigermate beschadigd hebben, en men mag rekenen, dat zij bet
nieuwe dak, waarmede men thans den tempel gedekt heeft,
wel weder overleven zuilen. Van den Theseus - tempel be-
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gaven wtj ons naar de Akropolis, die honderdvijftig voeten
hoog boven eene der door de natitur het nicest begunstigde
en aan groote herinneringen rijkste vlakten der wereld oprijst. Onze paarden hadden moeite, om, te midden van het
puin, dat den toegang tot de forteres belemmert, eene plaats
te vinden, waar zij den voet konden zetten; en alvorens het
ons geoorloofd was, in dit heiligdom der Hellenische kunsten oorlogsglorie door te dringen, moest een Beijersch soldaat , na de asch van zijne tabakspijp afgeschud to hebben,
deftig en langzaam onzen pas onteijferen. Bezwaarlijk kan
men, zonder schijnbare overdrijving, de zee van aandoeningen besehrijven, die u overstelpt, wanneer gij deze eerwaardige wijkplaats van zooveel verdwenen roem betreedt I Met
ongeduldige haast snelde ik de vervallene trappen der propyleen op, en stond nu te midden der neergestorte friezen
en gebrokene zuilen van het Parthenon. De tegenwoordige
regering verzuimt niets, om datgene, wat van deze overblijfsels nog voor herstel vatbaar is, te doers herstellen. Men
bouwt den Overwinningstempel (*) weder op, onder welks
gewelven de meisjes en vrouvven van Athene gedurende do
jongste omwenteling eene wijkplaats gingen zoeken. De cariatiden van het Erechtheum zijn weder opgerigt. Ongelukkiglijk voor ons moest ook hier het kluchtige en belagchelijke zich onder de verhevenste aandoeningen en edelste
herinneringen komen mengen. De Beeren JOHN en T nom Is, van Dublin, diensvolgens beide leren, dachten zeker,
dat de muren van de Akropol:s niet glorierijk genoeg zouden
zijn, wanneer zij er hunne eerwaardige namen niet op deden
kzen ; zij kregen dus den inval, op zekeren dag, om een'
grooten pot met zwarte verw naar boven te dragen, en met
een schilderkwast gew'apend droegen zij de kennis hunner
doop- en geslachtsnamen aan de nakomelingschap over ! JAN
en THOMA s van Dublin hebben met deze fraaije inscriptie al
de gedenkteekenen van Athene bedekt, en gij vindt, regts
en links, MINERVA ' S stall in al hare hoeken er mede bezoedeld.
Die heiligschennis bragt ens, ondanks onszelven, tot de
droevige wezenlijkheid, Griekenlands tegenwoordigen toe(*) Waarschijnlijk de tcmpel van de Nign g7rrEpoc, de
overwinning y onder vleugels, die aan den ingang der Akropolis stond.
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stand, terug. Toen wij zagen, hoe de poetische Ilissus geheel en al opgedroogd en de fontein Callirhoo tot een vijvertje verminderd was, hetwelk naauwelijks zooveel waters
bevatte, dat wij er onze vingers in konden bevochtigen,
moesten wij wel aan onze klassische geestdrift matiging en
stilzwijgen opleggen. De schimmen der oudheid ontvloden,
in weerwil ouzer pogingen am ze vast te houden. TerwijI
wij de poort van II ADRI ANUS, het choragiseh gedenkteeken,
gemeenlijk de Lantaren van DI OGENES genaamd, den tempel der Winden, de poort der Agora en den Areopagus bezochten, waren wij gedwongen, ondanks de innige bewondering , waarmede die prachtige maar droefheidwekkende
overblijfselen ons doordrongen, helaas! maar al te spoedig
in de nieuwere stad, dat is in armzaligheid, verwarring en
verachtelijkheid terug te vallen. Geene stad in Europa kan
aan Athene den palm der wanorde betwisten. Geheele straten vertoonen niets anders dan puinhoopen. Bergen van
puin verheffen zich rondom de Turkschemoskeeên, de Grieksche kerken en de oude, half onderstboven liggende bazaars.
De regering bezit noch de kracht noch de middelen, om al
die stofferige bouwvallen, die den reiziger naauwelijks ruimte om voort te treden overlaten, op te ruimen. Van tijd
tot tijd ontwaart men een nieuw en gepleisterd huis, dat
als eene witte vlek op het donkerkleurig puin, waardoor
het omringd wordt, afsteekt, en er de treurige woestheid
slechts des to sterker van doet uitkomen. De straten van
MERCURIUS, MINERVA en A z o ors (`on4, `Ept.zoi7, 'On; 'Aitnrig,
'O AleAott) zijn afgebakend; maar wanneer zij volbouwd
zullen zijn, weet niemand. Eenige, zoo al niet sierlijke,
nogtans gemakkelijke villa's verheffen zich in de oostelijke
wijk der stad ; daar bewonen de Koning en de Koningin
eene stulp, in afwachting dat hun prachtig paleis, hetgeen
naar de teekening van den Beijerschen bouwmeester v ON
KERNE E opgetrokken wordt, tot boven het premier dtage
gevorderd zal wezen. Voor het oogenblik is het bouwen
gestaakt, tot dat hunner Majesteiten geldmiddelen hun veroorloven zullen, hun tegenwoordig nederig verblijf, hetwelk als 't ware een spottend schimpbeeld der koninklijke
praal en armoede Levert, met het begonnen prachtgebouw
te verwisselen. Eenige millioenen guldens , aan het grootsch
gesticht, besteed, hebben het niet verder dan tot dien pre-
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mier Mtge kunnen brengen, en de hemel weet, of het ooit
verder komt.
De bevolking van twintigduizend zielen, die Athene bewoont, is even arm als hare stad. Elken zondagavond kan
men haar de revue laten passeren. Dat uur is voor haar
eene regelmatige gelegenheid om te zien en gezien te worden ; twee genoegens, van welke zij niet gaarne afstand zou
doen, want zij is ijdel, nieuwsgieri, driftig gezet op nitwendige vertooning, en gretig naar gedruisch en naar praal.
Ik verzuimde niet, mij naar de wandelplaats van de mode
to begeven; zij ligt op den grond der oude Akademie. De
Koning en de Koningin reden te paard voorbij, zonder het
geringste opzien to baren. De Koning droeg Grieksche kleeding, dat is te zeggen eene soort van wambuis van bleekblaauwe kleur; de Koningin een eenvoudig wit amazonekleed, en had eenen stroohoed zonder eenig versiersel op
het hoofd. Het gelaat dezer laatste, vol verstand, vernuft
en minzaamheid, scheen den indruk eener diepe teleurstelling te dragen. Toen zij nog Prinses van Oldenburg was,
ten tijde toen do Europesche diplomaten in het rond, aan
elk, die haar wilde aannemen, de kroon van Griekenland
aanboden, vvenschte zij vurig dien troon to deelen ; haar
wensch is vervuld geworden, en thans betreurt zij ongetwijfad bitter hare zoo snel vervlogene begoocheling. Het is
eene Prolestantsche Vorstin, die door alle partijen bemind
wordt, en die voor niet min kundig dan liefdadig doorgaat.
Een jong en zeer lieftallig meisje verzelde haar, en aller
blikken, die voor hunne Majesteiten zelven vrij onverschillig
schenen, voigden met deelnemende genegenheid het aanminnige kind. Ik vroeg haren naarrt. diet is," antwoordde
men mij, de dochter van MARCO BOZAR/S; de voorspraak
der Koningin heeft haar een jaargeld uit de staatskas verschaft." Wat den Koning betreft, zijn onafgebroken glimlach en zijn eenigzins onnoozel voorkomen van tevredenheid
schenen te wettigen al wat de geruchten van zijn gelukkig
temperament en van zijne volstrekte staatkundige onbeduidendheid verhalen.
De eenige staraars"aarce, of openbare gestichten , die aanmerking verdienen, zijn de munt, de koninklijke bock- en
steendrukkerij, en de ziekenhuizen. De munt is een gebouw
van eene logge, geheel en al Duitsche bonwwijze; in de
werktuigen, tot den muntslag dienende, zijn al de onder-
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-seheidene verbeteringen der nieuwere tijden aangehragt, en

de stempelsnee is zeer sierlijk. De oude Airrec en 3pdxgcc zijn
behouden geworden. De munten dragen aan de eene zijde
het borstbeeld van Koning OTT o en aan de keerzijde de woordeW BacrIXEta r, 'EAAAloc (KOningrijk van Griekenland.)
De boekdrukkerij heeft eenige opmerkingwaardige werken
in het licht gegeven, wier prijs echter de middelen des yolks
te boven gaat; onder anderen eene verzame]ing van y olksgezangen, die zeer net gedrukt zijn. De litografische inrigting heeft zich onderseheiden door het uitgeven eener nitmuntende kaart van het oude Athene. Er zijn weinig winkels in de stad, en deze weinige nog zijn vrij slecht voorzien ; evenwel heb ik er een' goeden boekwinkel gevonden,
-als ook een entrepet-magazijn van Engelsche waren, dat door
zekeren lleer BR o wit in uitmuntende orde gehouden wordt.
Sedert de omwenteling zijn de bazaars deerlijk in verval geraakt , en men vindt er bijna niets meer, dat eenige opmerking verdient, dan pijpenstelen, die van den dorenstrnik van
den Parnassus gemaakt zijn, pijpenkoppen van eene roode
aarde, en die uitmuntende overjassen van geitenhaar, die
den reiziger beurtelings tot bed en tot beschutting tegen
storm en regen kunnen dienen.
Weldra ons verblijf in deze eertijds zoo roemrijke, thans
zoo diep vervallen stad moede, bezochten wij de marmer-groeven van den Pentelicus, en deden een uitstapje naar de
landengte van Kovinthe, verzeld door twee bedienden, van
welke de een, wel te verstaan , Lord BYRON gediend had.
De heift der Grieksche knechts heeft Lord BYRON gediend;
het is een onmisbaar rniddel om eene dienst te vinden en
een heerlijk voorwendsel om dubbel loon te bedingen. 1k
zal niet herhalen, wat zoo vele reizigers vedr mij over de
verwonderlijke schoonheid des lands, de verhevene of bevallige denkbeelden, welke het allerwegen wekt, en over de
aandoeningen, welke het zelfs in den meest alledaagschen
en prozaischen geest doet ontstaan, geschreven hebben. Het
is met het hedendaagsche en niet met het oude Griekenland, dat ik mij bezig houde; en ik vergeet het schoone
Korinthe van eertijds, die stad met hare goeden en marineren paleizen, op het gezigt van de twee of Brie lompe en
bouwvallige huizen, die tegenwoordig den naam van Korinthe dragen.
Wil men weten , wat in het hedendaagsche Griekenland

134

TIEDENDAAGSCH GRIEKE?iLAND.

eene herberg is? Het is noeh een pakhuis, noch een Winkel, noch een verkoopstalletje, noch eene kroeg, maar van
dat alles heeft het iets. De verdieping gelijkvloers is tot al
deze bestemmingen toereikend. Aan het Bind van de gelagkamer ziet gij eene toonbank , waarop een half dozijn flesschen met dien harstachtigen wijn staan, waaraan de Grieken de voorkeur geven, als ook eenige andere karaffen vol
van rachie, de geliefkoosde drank der mindere volksklasse, en
die door het distelleren van anijszaad verkregen wordt. Op
eenige aan den muur gehechte planken ziet gij papieren zakken liggen, waarin zout, peper, koffij enz. bevat is, en
die den kruideniersvvinkel van den huisheer uitmaken ; verder narguilds en pijpen, en nog iets verder brooden , rijst
en meal. Een of twee ruw getimmerde Weis, benevens ettelijke stoelen van dezelfde soort, maken al het huisraad
uit. Langs de wanden van het vertrek loopen houten banken, op welke men kan gaan zitten of zich te slapen leggen.
In de beste herbergen geeft eene in de diepte der kamer
aangebragte soort van veldbed of brits aan twee of drie reizigers gelegenheid, zich op de planken uit te strekken. Over
het algemeen is de ruimte onder de slaaphelling tot eene
bergplaats voor flesschen , meel, wijn- en azijnvaten, twee
vochten, die in Griekenland veel gemeens met elkander
hebben en ligtelijk het eene voor het andere genomen kunnen worden, ingerigt. De heeren herbergiers in Griekenland houden zich gewoonlijk in het diepste van himne spelonk , hunne naakte beenen kruiselings over elkander gevouwen houdende, vlijtig rookende, zonder op de reizigers
acht te staan, en met een voorkomen alsof zij boos op u
waren, dat gij hunne zoete rust komt storen. Een dezer
wakkere lieden was in zijne jeugd een roover geweest ; en
aan de wijs, waarop hij do vreemdelingen, welke hij eenmaal in zijne klaauwen had, het veil over de ooren haalde,
kon men zien, dat hij zijn eerste ambaeht nog in geenen
deele vergeten had.
Allerwegen hebben wij schoonheid en ellende, eene heerlijke natuur en verbasterde menschen gevonden. Nergens
trof ons dit contrast sterker dan to Argos. Naar bet schijnt
heerseht de hedendaagsche ontaarding overal in eene juisto
verhouding met de aloude grootheid en praeht. De eenige
stad van min of meer gewigt, welke wij in Griekenland ontmoot hebben, was Napoli di Romania, eene geheel heden-
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daagschc stad, welke men tot de tegenwoordige hoofdstad
van Griekenland had behooren te maken, bijaldien men zich
niet door schoolvosser4 en dwaze herinnering van hetgeen
voormaals bestaan heeft had laten wegslepen. Rene schoone
haven, eene geduchte vesting, een bloeijende handel, eene
Doing in het midden des lands, eene aangroeijende bevelking hadden de kens, waarvan wij spreken, ten stcrkste
aangeraden ; maar Athens won het, omdat het eene beroemde stad der oudheid was, en Griekenlands besehaving werd
daardoor, op het minst genomen, twee eeuwen vertraagd.

DE STRUIKROOVERS IN DEN KERKELIJKEN STAAT.

(Vervolg van bl. 92.)

T

erwijl de hierboven beschrevene wanorde en gedurige aarzeling de genomene maatregelen der overheden en oQlcieren,
die in deze kleine steden het bevel vnerden, vruchteloos
maak ten, wat deden inmiddels de roovers, die zich in het
hoogste gedeelte der bergen boven dezelve vast genesteld
hadden ? Het verhaal van eon' hunner gevangenen, EUSTACHIO CHERUBINI, den heelmeester van Castel-Illadama, zal
ons zulks doen zien.
.Den 17 der rnaand Augustus," zegt hij in het verhaal,
hetwelk hij van zijne gevangensehap gegeven heeft, .bragt
BARTOLOMEO MARASCA, de Intendant van den Ridder Rise us, mij eenen brief van zijnen meester , welke mijne hulp
inriep ten behoove van eenen vreemdeling, zijn vriend, welke zich toen te Tivoli beyond. In !mast legde ik mijne
bezoeken bij mijne zieken te Castel-Nadama af, en begaf
mij, door den Intendant verzeld, naar Tivoli op weg. Wij
waren nog slechts twee mijlen van gemelde stad verwijderd
en zoo even door den tweeden boog der oude waterleiding
gereden, teen plotseling twee mannen, van uit het krenpelhout te voorschijn tredende, hunne geweren op ons aanlegden , NARASCA bevalen, den snaphaan, waarmede hij gewapend was, op den grond te werpen en af te stijgen. De
twee roovers hadden ons den weg , dion wij nemen moesten, afgesneden; op hetzelfde oogenblik verschenen er twee
anderen achter ons, zoodat het onmogelijk was, of voor- of
achterwaarts te vlugten. Wij stegen dus van onze paarden;
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MARASCA gaf zijn geweer over, en, ons elken beganen WOG*
doende verlaten, deden de roovers ons, midden door de
struiken, de steile hellingen van den naastbij zijnden berg
beklouteren. Toen wij den top beieikt hadden, liet het
opperhoofd halt houden, om zijn yolk te herzamelen ; het
bragt verscheidene inwoners van San Gregorio merle, die
hun onderweg ontmoet waren, en ons veroorloofde men, op
het gras te gaan liggen.
D Op het oogenblik toen wij stilhielden trad MASOCCO, die
zeker het hoofd der bende was, nader bij mij. a Zijt gij de
Gouverneur van Castel-11Iadaina niet ?" vroeg hij mij op een'
norschen toon. — Neen, ik ben slechts een arm chirurgijn
uit dat vlek." — D Tracht ons geen logen wijs te maken,"
zeide hij ; want wij zouden met u handelen als met den
postmeester van Terracina." (*) — D lk lieg niet," hernam
ik terstond; D zie zelf; hier is mijn koker met lancetten en
daar mijn zak met instrumenten." Het opperhoofd seheen
met mijn antwoord tevreden, en, mij mijn' lancetkoker,
dien hij in handen genomen had, weder toewerpende: *Als
dat zoo is," zeide hij, D zullen wij zien, of wij omtrent Inv
losgeld in schikking kunnen komen." — a Ach !" hernam
ik, ik ben een dood - arm man; ik was naar Tivoli bij
eenen vreemdeling geroepen, waar ik missehien eenig geld
verdiend zou hebben." — a Wel nu," hernam hij, D ik zal
u pen en papier geven; schrijf dan aan dien vreemdeling,
u op staanden voet tweeduizend gouden scudi te zenden ; zeg
hem, dat, zoo hij weigert, wij vast besloten hebben u ter
dood te brengen." — Hoe zwak mijne hoop ook was, haastte
ik mij, op de dringendste wijs aan den Heer c ELESTINI te
schrijven, hem smeekende, mij des noods al het geld te
willen toezenden, waarover hij beschikken kon, onder verzekering , dat, zoodra ik in vrijheid zijn zou, ik mij haasten wilde, hem de uitgeschoten som met innigen dank terug
te geven, door alles te verkoopen, wat ik op de wereld bezat. Toen mijn brief gereed was, zond de kapitein twee
van zijn yolk uit, om eenen man uit Castel-Madama op te
D

D

(*) Deze man bad zieh voor eenen armen dorpsdokter
willen doen doorgaan ; zijn bedrog aan den dag gekomen
zijnde, stieten de roovers hem eene vork in elk zijner
oogen, met de bijvoeging : ' Wel nu, dokter,, genees dan
uzelven!"
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ligtcn, dies hij des morgens in de vlakte gezien had. Dezen man, teen hij bij ens gebragt was, vcrzocht ik , zonder
tijdverlies mijnen brief aan Signore CELESTINI te willen
brengen, en gaf hem, als waarteeken, mijnen ehiruranszak mede. De boor, die een hnpsch man was, bewilligde
gaarne, mij die dienst to bewijzen. Hij nam den brief, en
gaf mij een stuk broods, dat hij bij zich had. De rooverkapitein deed hem een onzer paarden bestijgen, die onder
aan den berg graasden, en hij ging ijlings naar Castel-Madama op weg, mij toeroepende, goeden cooed te houden."
In den tijd, die tusschen het vertrek en de terugkomst
van den bode verliep, was de ongelukkige CHERUBINI getuige van een verschrikkelijk tooneel, wel geschikt om
zijnen angst nog te vermeerderen.
MAR ASC A, zijn lotgenoot , wiens trouw hij verdacht begon te houden, scheen met de roovers op een' vriendschappelijken voet te staan; hij schertste met hen, bezag
en onderzocht hunne wapenen, en dan weder, wanneer zij
hem den rug toekeerden, bedreigde hij hen met wenken en
gebaren. Mijne vermoedens," zegt de chirurgijn, . waren bijkans in zekerheid verkeerd, toen er iets gebeurde,
dat mij deed zien, hoe weinig gegrond en hoe onregtmatig
zij waren. De roovers hadden begonnen zijn schertsen en
vriendschapsbetoon eenigzins smadelijk op te nemen. Yreezende hen lastig to vallen, was isn a As C A naast mij komen
zitlen. Hij zat er naauwelijks eenige oogeublikken, toen
het opperhoofd, ons bedaardelijk genadcrd zijnde, hem plotsoling , zonder een woord te spreken, cenen geweldigen stokslag in den nek toebragt ; het was alsof een slager een' os
dolde. Door den slag half bedwelmd, had ra AR ASC A nogtans de kracht om overeind te rijzen, en, met gevouwene
handen, uit te roepen : .0m Gods wil, spaar mijn leven ;
ik heb vrouw en kinderen!" Maar, daar RASOC C 0 zijne
slagen herhaalde, poogde hij zich to weer to stelien en hem
bij de keel te grijpen. De overige roovers lieten hem hiertoe den tijd niet ; zij vielen hem op het lijf, en sleepten
hem naar den rand eener diepe rotskloof. MARASC A was
een sterkgespierd man; maar de worsteling was te ongelijk,
om van langen duur te zijn. Er was een oogenblik der
grootste verwarring, gedurende hetwelk ik al die mannen,
aanvallers en aangevallene, nerstorten , opstaan, weder
neérstorten en alien met elkander in de diepte der kloof zag
MENGELW. 1841. NO. 3.
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rollen , aan welker rand wt) zaten. Rillende van schrik,
boog ik mijn hoofd op de borst en sloot de oogen; ik hoorde
het uitbraken van verwenschingen, een' luiden schreeuw,
een dof gekerm; daarna hoorde ik niets meer, en bleef
eenige oogenblikken als van gevoel beroofd zitten. Toen ik
de oogen weder opsloeg, zag ik mij midden onder de roovers ; Aso cco , hijgende van vermoeidheid, was bezig, zijnen dolk, waarlangs het bloed afdrupte, schoon te vegen
en in de scheede te steken; hij zag, hoe doodsbleek ik geworden was, en, zich naar mij toe keerende, zeide hij:
.Vrees niets, CIIEROBINI wij hebben uwen makker gedood,
omdat wij wisten, dat hij een handlanger der policie was ;
gij drip zulk een handwerk niet ; de ellendeling morde,
onderzocht onze wapenen, en scheen den spot met ons te
drijven; daarenboven was er geen sequin van hem te halen,
en, waren de soldaten gekomen, zoo zou hij hunne zijde
tegen ons gekozen hebben."
.Die woorden van het opperhoofd hadden mij eenige gerustheid hergeven, en mijne ziel opende zich weder voor de
hoop, toen ik de roovers elkander zag naderen en onderling
raadplegen. — ',Het geld van Tivoli sehijnt niet op te dagen," zeiden sommigen. — en in plaats van scudi
zullen het wel soldaten zijn, die men ons toezenden zal,"
riepen anderen. — .Wat willen wij met onze gevangenen
uitvoeren," hernam een der hoofden; .wij moesten ze of
dooden of naar huis zenden." — De meeningen waren verdeeld. MASOCC o, zijne makkers latende twisten, kwam
naast mij op het gras zitten. lk herinnerde mij op dat oogenbilk, dat ik ettelijke scudi in den zak had; ik gaf ze hem,
in de hoop van hem op deze wijs gunstig voor mij te stemmen. Ilij nam het geld, en, beginnende te lagchen, zeide
hij : Daar kan de bode mede betaald worden."
.Tegen vier ure in den achtermiddag braken de dikke
wolken, die zich boven ons hoofd verzameld en ons lang bedreigd hadden, op eenmaal los; de regen viel bij stroomen
ncder, en, daar ik geenen mantel had, werd ik doornat.
Plotseling, te midden van het onweder, hoorde men stemmen van onderseheidene kanten. De naaste kwamen van
eenen heuvel aan onze linkerhand. — ',Het is onze bode,"
wide ik tegen den kapitein. — ant zullen wij zien," —
en hij riep. Maar niemand kwam, en eene wijl hoorde men
niets meer. Evcnwel, na ettelijke minuten meende men.
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nienwe stemmen te vernemen, en weder aan de linkerzijde.
De roovers deden ons eenen heuveltop beklimmen, van welken men het punt, waar de stemmen schenen op te gaan,
kon overzien. Toen wij op eene kleine effene plek, die met
kreupelhout omgroeid was, aangek omen waren, plaatsten de
roovers ons achter hen, en, hunne wapenen gereed howdcnde, riepen zij de aankomenden toe, te naderen, en met
bet aangezigt op den grond te gaan liggen. De naar Tivoli
gezonden bode, want hij was het, antwoordde barsch:
Waarom zou ik nog in het nat gaan liggen ? Is het niet
genoeg , dat ik mij dood afgewerkt heb met zoo hoog to
klouteren, beladen, gelijk ik ben, met een' zak van 500
scudi. Ziedaar hebt gij hem," voegde hij er bij, den zak
aan a Aso c c o voorhoudende; .het is alles, wat men in de
stad heeft kunnen bijeenschrapen." — . Het is wel," antwoordde deze, nam den zak en telde het geld, dat hij accoord beyond; vervolgens prees hij den hoer weiens , zijne
eerlijkheid, en gaf hem de drie stukken gelds, die , ik hem
overhandigd had. Dit geschied zijnde, zond hij ettelijke
boeren, welke hij, na mijne gevangenneming, onderweg had
opgezameld, en die onzen marsch belemmerden, naar huis,
en daarna gaf hij bevel om op te breken.
Thans, nu gij voor mij zoo veel geld ontvangen hebt,"
zeide ik eenigzins ongeduldig tegen m e s o c co , waarom zeiidt
gij mij niet, als de anderen, naar huis ?" — Wij willen
de terugkomst van den bode uit Castel-Madama afwachten;
misschien brengt hij cen' zak scudi, even als die van Tivoli." (*) — . Gij vergist u; Castel-Madama is een armzalig
gehucht ; men zou er geen vier scudi bijeen kunnen brengen." — .Wij zullen zien." Het ware beter,, mij maar
terstond den hals te breken; want meet ik, nat als ik ben,
den nacht op de bergen doorbrengen, dan is mijne gezondheid voor altijd bedorven." — a Uwe gezondheid en uw
leven raken ons niets, en ik raad n den mond te houden,"
hernam de kapitein norsch; . want mijne makkers zouden
wel eens boos kunnen worden, als zij u zoo hoorden
spreken."
Al had ik nog meer te zeggen gehad, zulk een antwoord ion mij den mond gesnoerd hebben. Ik zweeg,
(*) Uit het relaas blijkt niet, ten minste zoo ve t het
aangehaald is , dat er twee boden afgezonden waren. —V ert.
K. 2
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een roover, die mij den arm gaf, om mtj te helpen den
heuvel te bek/outeren, zeide mij, dat ik wel deed niet
langer tegen te kakelen, want dat hij en zijne makkers
om mijn leven niet meer gaven. dan om dat van een' bond.
.Wij tog-en den geheelen avond voort; toen een derde
deel van den nacht voorbij was, hielden wij halt op eenigen
afstand van een paar stulpen, bij welke wij een' ezel vonden, die aan herders nit den omtrek behoorde. 1k was uitgeput van vermoeidheid; de kapitein had medelijden met
mij; hij deed een' mantel van sehapenvellen over den rug
van den ezel spreiden, en mij er op klimmen; vervolgens
deed hi) zijne bende haren tred versnellen, en weldra hadden wij eenige verlatene hutten bereikt , die bij den top des
bergs stonden. Hier stak men, op eenen dorschvloer, een
groot vuur aan. De aanvoerder gelastte mijne natte
kleederen nit te trekken, om dezelve te doen droogen, en,
dam' mijne leden van koude verstijfd waren, hielp hij
eigenhandig ontkleeden. Terwijl mijne kleederen droogden,
deed hij mij mijne ledematen nabij het vuur uitstrekken.
Toen alles goed droop; was, kleedde ik mij weder aan, en
ging vervolgens op nieuw bij het vuur liggen, terwij1 de
roovers het vleesch van een schaap, dat zij gedood hadden,
op kolen deden roosten. Mijne vermoeijenis was zoo groot,
dat ik in een' diepen slaap viel. Toen ik walker werd, vond
ik de geheele bende op hare beurt slapende, behalve de
schildwachten en den kapitein. Doze hicld aan het eind
van den laadstok zijns snaphaans eenige sneden schapenvleesch, welke hij geroosterd had, en mij nu aanbood; it.
beproefde er een of twee rnonden vol van te eten, maar
de keel was mij als toegewrongen; ik gaf dus het oversehot aan den bode nit Tivoli, die bij mij was gaan liggen."
Des anderen daags zonden de roovers, moede van op de
terugkomst des boors te wachten, dien men naar CastelMadanza gezonden had, om het overige losgeld voor den
heeTmeester te halen, eenen nieuwen boodschapper met
eenen brief van den gevangen af. Op het oogenblik , dat
hij vertrekken zou, stelae een der roovers voor, den dokter een oor af te snijden, en het, als een dringend postscriptum, tot meerdere klem, bij den brief te voegen: Bet
opperhoofd bragt te weep , dat aan dezen fraaijen voorslag
Been gevolg gegeven word ; maar bij het heengaan zeide
hij den boodschapper
',Woes indaehtig, dat, zoo gij }nor-
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gen voor den avond niet terug gij geheel en al kunt
wegblijven, want dat wij dan vriend GIIERIISINI zeker in
het een of ander gat gestopt hebben." — Die nacht en de
volgende dag werden met heen en weder trekken op de
toppen der omgelegene Bergen doorgebragt. De gevangen
was echter veel geruster, want oogenblikkelijk na het vertrek van den bode had de kapitein hem gezegd: =Than,
nu gij met dien man nit Castel-Madama niet meer spreken
kunt, wil ik u de belofte wel geven, dat, hoe gering de
som ook zijn moge, welke hij zal medebrengen, wij u in
vrijhcid zullen stellen." — ' Die belofte onthief mij van
zulk ecnen angst ," zegt de dokter, .dat de bandiet mij
voorkwam als een uit den hemel gedaalde engel, en dat ik
hem de hander kuste, terwijl ik hem voor zijne zoo onverhoopte goedgunstigheid vurig dank zeide." (Men moet erkennen, dat deze wijze van dankbetuiging wat al te
liaansch is; en men mag er uit afleiden, dat dokter c II ERIIBINt uitermate bang moet geweest 4n; trouwens hij erkent
dit naïf genoeg.) D Het steken der muggen," zegt hij, • die
zich in menigte op mijn aangezigt en hals plaatsten, veroorzaakte mij veel pijn; maar sedert den dood van den ongelnkkigen m An A s ce was ik zoo bang, dat men mijne gebaren, zoo zij te haastig waren, voor teekenen van toorn of
ongeduld zon opnemen, dat ik zelfs de hand niet durfde
opligten, om die lastige insek ten te verjagen."
Overigens kan men niet zeggen, dat de bandieten htmnen
gevangen den troost der Godsdienst onthielden. Een hunner, die de keten van /a Madonna del Carmine om den
hals had hangen, zeide hem, in oogenblikken van groote
afmatting en neerslagtigheid: •Waarde broeder, verdraag
dit aims om den wil van God en de Madonna!" Het was
zeker de aalmoezenier der bende, want geen fratone kon
stiehtelijker gesproken hebben.
De aanvoerder alleen scheen iemand van meer gewigts
dan zijne gezellen ; hij zeide van Sonnino geboortig te zijn,
en verzekerde, dat hij een der vijf hoofden geweest was,
welke men naar Frosinone afgevaardigd had, om met den
Kardinaal GONSALVI te handelen. — D Geweld kan niets
tegen ors uitregten ," herhaalde hij meermalen: • wij zijn
geene vesting, welke men met gesehut kan platschieten;
maar, even als de adelaar en devalk, vliegen wij rondom
den top der hoogste rotsen, zonder eene vaste woonstede
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te hebben, waar men ons grijpen kan." — Die man ontleende zeker zijne beelden en spreekwijs uit de heldenromans en de levensbeschrijvingen van vermaarde roovers,
welke hij gedurig las. *IraIlen er zeven van ons," zeide hij ook nog, .des anderen daags staan er tien gereed
om hen te vervangen; maar alien hebben wij vast besloten,
ons leven dunr te verkoopen en niet dan luisterrijk te steryen. Het eenige middel, om ons te ontwapenen, zou zijn,
ons een onvoorwaardelijk pardon toe te staan, en dan nog
zou de Paus zelf ons vergetelheid van het verledene moeten
toezweren."
Eiudelijk kwam de bode uit Castel - Madama terug en
bragt het geld; de roovers hielden woord, en dokter C EBum rir werd terstond in vrijheid gesteld. Zijne blijdschap
was zoo groot, dat hij de roovers niet verliet zonder hen te
darken voor de goedheid, welke zij hadden van zijn leven
to sparer, als ook voor de beleefdheid en de zorgen, welke
zij hem gedurende zijne gevangenschap bewezen hadden.
Die bende, welke haar hoofdkwartier nabij Subiaco had,
bleef tot aan den -herfst in dit gebergte huizen, straffeloos
da Pauselijke regering braverende, en de veiligheid der inwailers van Rome, die meer dan eenmaal den rook harer
nachtlegers zien konden, gedurende al dien tijd bedreigende.
In dit lange tijdsverloop waren Tivoli, Subiaco, Palestrina en al de kleine steden in het gebergte, hetwelk boven
de Campagna di Roma oprijst, in sehrik en angst. Had men
een man bemerkt, die met een' snaphaan gewapend was, of
zag men in het gebergte een vuur branden, dan klepte de
alarmklok. Die sehrik hernieuwde zieh soms meer dan eenmaid op den dag. Elken avond werd, van de bisschoppelijke
kerk to Tivoli, de taptoe geluid; op dit sein s/oten de kroegen , de burgerwaeht bezette de haar aangewezene posten,
en schildwachten werden op elke der bruggen geplaatst,
langs welke men in de stall ken doordringen. Men wist,
dat de movers het oogmerk hadden, te beproeven, of zij
ook de nieuwe wijk van Tivoli konden verrassen en ecnigen
der rijke eigenaars, die er gehuisvest zijn, konden opligten,
ten einde zware losgelden van hen te trekken. Was het
leven van een' kleinen dorpschirurgijn voor 2000 scudi vrijgekocht, wat son men hun dan niet betalen, om lieden van
meer aanzien en gewigt to redden!
De regeringscommissarissen evenwel, de noodzakelijkheid

IN DEN KERRELIJKEN STAAT.

143

gevoclende om eindelijk eens met eenparigheid en veerkraelit
te handelen, hadden verscheidene herders, van welke men
wist dat zij in verstandhouding met de bandieten geweest
waren en hun levensmiddelen verschaft hadden, doen vatten
en gevangen zetten. De overige veehoeders, door dit voorbeeld verschrikt , waren trader bij de steden en vlekken gekomen ; maar hierdoor scheen de stoutheid der movers nog
vermeerderd. De levensbehoeften, welke zij niet meer goedschiks erlangen konden, namen zij nu met geweld, door onvoorziens en in genoegzamen getale binnen de kleine gehuchten op het gebergte en zelfs in de vlakte te dringen. Onder
anderen waren Guadognola , San Vettorino en nog eenige
dergelijke plaatsjes op deze wijze geplonderd geworden.
Die staat van zaken scheen nog lang te kunnen voortduren ; want, het zij onbehendigheid der overheidspersonen,
of wel oogluiking der bergbewoners, nergens kon men de
roovers in handen krijgen, en dagelijks deden zij hunne nabijheid door nieuwe plonderingen en nieuwe gruweldaden
gevoelen. Evenwel tegen het einde van September kwam
het gerucht in omloop , dat de benden, die het land onveilig
gemaakt hadden, naar Anagni en Ferentino afgedeinsd, en
des Tivoli en Subiaco van hen ontheven waren. Reeds
wenschten de inwoners elkander geluk met hetgeen zij als
hunne verlossing beschouwden, toen plotseling het opligten
van den Aartspriester van Vicovaro en het vermoorden van
zijnen neef lien uit dezc bcdriegelijke gerustheid wekten.
De bedoelde geestelijke was 'met zijnen neef en eenen vriend
van Vicovaro naar Subiace op weg, toen .zij zich onverwacht door gewapenden aangevallen zagen. De jongman
droeg een' snaphaan. Ziende, dat een der roovers zijnen oom
tegen den grond wierp en hem met een' hertsvanger bedreigde, bragt hij den aanrander eenen slag met de kolf van zijn
geweer toe ; maar, ecr hij den slag herhalen kon, viel hij
voorover op den grond, door eenen doodelijken dolksteek
in den rug getroffen. De movers lieten het lijk liggcn,
sleepten den oom met deszelfs vriend in het gebergte, en,
daar zij bijzondere redenen hadden om op hem verbitterd te
zijn, eischten zij zoo hoog een losgeld, dat het kerspel niet
in staat was de gevorderde som te betalen. De roovers deden hierop den ongelukkigen priester en deszelfs lotgenoot
de ongehoordste folteringen ondergaan, zonden dagelijks,
volgens hunne gewoonte, afgesnedene leden hunner gcvan-
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gencn aan derzelver bloedverwanten, om, zoo mogelijk , het
losgeld aan hen to ontwringen, en, zulks vruchteloos zijnde,
bragten zij hen eindelijk om hals, en wierpen hunne lijken
in eene rotskloof. (*)
Ongetwijfeld denkt men, dat eene nadrukkelijke en geduchte straf op den zoo ijselijken moord van den Aartspriester van Vicovaro volgde, en dat de regering er ten minste
nu niet meer aan dacht, om met de moordenaars in vergelijk
to treden. Juist het tegendeel gebeurde. Nieuwe onderhandelingen werden tusschen de hoofden der bende en de
afgevaardigden der regering geopend. Weldra zelfs begon
men van eene onvoorwaardelijke amnestie te spreken; maar
de roovers, die wel wisten, dat alleen hij, die straffen kan,
opregt vergiffenis schenkt, hegeerden die amnestie niet dan
onder zekere voorwaarden. Niet alleen moest de Pauselijke
regering zich verbinden hen niet te vervolgen, maar ook
nog in hun levensonderhoud voorzien en hun een bestaan
verzekeren, zoodat het niet meer gratie, maar belooning
was, wat zij verlangden. Daar de Kardinaal-legaat deze onbeschaamde vorderingen afwees, begonnen de rooverijen op
nienw,, en van Fondi . tot aan Subiaco werd het geheele land,
em zoo to spreken, onder brandschatting gelegd door benden, die overal tegenwoordig en overal ongrijpbaar schenen.
Alstoen had de zonderlingo gebeurtenis plaats, welke wij
thans verhalen zul/en ; eene gebeurtenis, die te gelijker tijd
een staaltje leveren kan van de onbehendigheid en zwakheid
der .Romeinsche regering en van de stoutheid en list der
bandieten.
De opperste van het Seminarium van Terracina, wiens
theatrale vroomheid in geheel het land hoogelijk bewonderd
werd, had zich bij de regering als middelaar tusschen den
Stoat en de roovers aangeboden, en de regering had dit zonderlinge aanbod aanvaard. Die man, die voor een' der welbespraaktste predikers nit geheel den omtrek doorging, en,
even als alle praters, veel te veel op de magt der woorden
vertrouwde, wapent zich, op zekeren dog, met een groot
crucifix, en, onverzeld door het gebergte gaande zwerven,
begint hij de bandieten op te zoeken. Eerst na verscheidene
dagen ontmoette hij hen. Alstoen zich tot de voornaamsten
(*) De bijzonderheden dier kannibaalsche martelingen
weigerde onze pen bier over to schrijven. — Vert.
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der bende keerende, bezweert hij hen, bij het blood en het
]ijden des Heilands, de wapenen of to leggen. — Spaar t
uwe medeburgers !" riep hij nit; houdt op de geesel en
de schrik des lands te zijn! Wat verlangt gij ? algemeene
vergiffenis? ziet ik breng ze u. Wat wenscht gij daarenboy en? jaargelden, ambtsbedieningen? de regering belooft ze
u. Nog weer; zij verbindt zich, het tegen Sonnino geslagen vonnis to herroepen, uwe vernielde woningen te herbouwen, nwe gevangene medgezellen te ontslaan." — Die
op stellige beloften steunende welsprekendheid was inderdaad de eenige, die zijne toehoorders bewegen kon. De
priester ziet, hoe zij aarzelen, hoe zij onderling raadplegen. Van dit beslissend oogenblik maakt hij gebruik, en,
de Heilige Maagd, ST. ANTONIUS, CIIRISTITS zelv' , van welken de minste hunner misdaden de wonden doet bloeden,
beurt om beurt doende werken, haalt hij hen over om
voorslagen aan to nemen, tot welker aanbieding de regering
hem nimmer had behooren te friagtigen.
Doch het was niet genoeg, die gevreesde menschen ontwapend te hebben : de nieuwe apostel wil hen nog daarenboven bekeeren, en elk dier verharde booswichten in een
boetvaardig zondaar veranderen. Het voorbeeld van den bekeerden moordenaar aan het kruis moet voor hen niet verloren zijn. De struikroovers, die voor hun belong opene
ooren gehad hebben, veinzen ook door den ijver en de welsprekendheid van den priester getroffen te zijn ; misschien
zelfs wel gevoelen zij er zich inderdaad kortstondig door
bewogen; zij volgen hem in zijn Seminarium te Terracina.
Daar leiden de nieuwbekeerden eenige dagen ling een voorbeeldig leven ; zij vasten en bidden ; vrome verrigtingen
houden al hunnen tijd bezig. Nimmer gaven grooter zondaren sneller blijken van eene aandoenlijker godvruchtigheid. Men zou, wanneer men hen elken dag voor de altaren in het stof geknield had zien leggen, gedacht hebben,
dat er slechts eene enkele schrede was tusschen den staat
van roover en dien van monnik.
Bit stichtelijke kluchtspel had eene wijI geduurd; ieder
wenschte den rector met het door niemand verhoopte slagen
van zijn godvruchtig bekeeringswerk geluk; op het land
ging hij voor eon' heilige, voor een' wonderdoener, en te
Rome voor een zeer behendig man door, toen plotseling het
tooneel veranderde, en de vrome inleiding door de onver-
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wachtstc en treurigste ontknooping gevolgd wend. Taken,
tot de kerktueht betrekkelijk , hadden den kloostervoogd
naar Rome geroepen, en hem gedwongen, eenen dag en
nacht afwezig te zijn. Naauwelijks was hij terug, of hij
snelde naar de cellen zijner geliefde bekeerlingen ; hij vindt
ze ledig. Hij roept de kweekelingen van het Seminarium,
die in een' anderen vleugel van het gebouw hunne woning
hadden; niemand antwoordt; kweekelingen en roovers zijn
beide verdwenen. Eindelijk ontdekt men, diep in de keldors opgesloten, den concierge en de over de kweekelingen
gestelde wachters. Van hen verneemt men, dat in het hoist
van den nacht, toen geheel de stad in slaap lag, de movers
de kweekelingen gewekt en hunne professoren opgesloten
hebben, elk met oogenblikkelijken dood bedreigende, zoo
hij eenen sehreenw deed hooren ; dat zij vervolgens, de jonge lieden voor zich heen drijvende, den weg naar het gebergte hadden ingeslagen. Herders, die van buiten komen,
verhalen, dat zij, in het bosch van Monticello, verscheidene mijlen van Terracina, de jonge lieden ontmoet hadden,
twee aan twee gebonden, en door de nevens hen gaande
roovers, als door hunne leermeesters, begeleid. Den volgenden nacht evenwel kwamen de meesten dier jonge Roden
in de stad terug. Om geen gebrek aan levensmiddelen to
krijgen, hadden hunne wegvoerders slechts diegenen bij zich
gehouden, wier bloedverwanten rijk waren, en van welke
zij derhalve zware losgelden konden verwachten. Want ,
gedurende hun verblijf in het Seminarium, hadden de bandieten hunnen tijd niet verzuimd, maar de naauwkeurigste
berigten omtrent het vermogen van elk dier kinderen ingewonnen. Er waren echter, onder het getal der genen, die
zij bij zich hielden, jonge lieden, wier ouders niets minder
dan rijk waren; maar deze waren zoons van regters en overheidspersonen, tegen welke de roovers wederwraak te oefenen hadden zij behielden hen, zeiden zij, om er een voor/veld aan te stellen. De jonge FASANI, zoon van eon' gewezen Maire, was onder hen.
Gedurende de eerstvolgende dagen kwamen nu, van tijd
tot tijd, herders aan de ouders der kweekelingen, welke de
roovers bij zich gehouden hadden, de volgende circulaire
brengen: ,Waarde ouders ! weest niet ongerust ; ik ben
gezond en wel; ik ben bij hupsche lieden, die alle mogelijke zorg en oplettendheid voor mij hebben ; maar zendt gij

IN DEN KU KELIJKEN STAAT.

147

mlj niet op staanden voet tweeduizend seudi, zoo slaan zij
mij dood." De ongelukkige ouders bragten doze brieven aan
den Kardinaal, Secretaris van Staat, die hen beloofde, dat
hij zich eerstdaags met deze zaak zou bezig houden. De
best beradenen rekenden op niemand dan op henzelven, en
zonden aan de roovers al het geld, hetwelk zij bijeen konden brengen. Deze, van hunnen kant, ontsloegen achtereenvolgens de gevangenen, welker losgeld zij ontvingen.
Eindelijk , acht dagen nadat geheel het Seminarium van Terracina op de boven verhaalde wijs geschaakt was, bleven in
de magt der roovers nog slechts drie kweekelingen, twee
zoons van regters, elk twaalf jaren oud, en de zoon van den
Make r A se NI, die veertien jaren telde. De ouders dier
ongelukkigen hadden, even als de overigen, losgeld betaald. Niettemin verspreidde zich weldra te Rome het gerucht, dat zij alle drie meedoogenloos om pals gebragt waren. Deze treurmaar bleek echter slechts ten deele waar te
zijn. De twee zoons der regters waren het, welke men vermoord had. Als door een wonderwerk was de jonge F A s A, NI
aan betzelfde lot ontkomen. Zie hier wat hij, na zijne terugkomst in het ouderlijke huis, verhaalde :
Zoodra de roovers buiten het Seminarium waren, keerden
zij zich in haast, langs den weg van Torre delle Mole, naar
het gebergte; dit gehucht ter linkerzijde gelaten hebbende,
begonnen zij weldra, longs zeer steile hellingen, opwaarts
to stijgen, en het duurde niet lang , of zij bevonden zich in
het hart der bergen van Sonnino. Zij hadden hunne gevangenen paarsgewijs aan elkander gebonden en dwongen hen
met geweld voorwaarts to spoeclen , terwijl zij hen gedurig
met stokslagen en zelfs met dolksteken bedreigden. boar
evenwel de weg gedurig moeijelijker word en de krachten
der arme kinderen uitgeput schenen, namen de roovers hen
op de schouders, en hielden nict eer stil, vOtir dat zij zich
op den top van eenen hoogen berg bevonden, die aan alle
kanten met bosschen omringd was. Hier ontmoeteden zij
eenen herdersknaap, die eene kudde schapen hoedde; twee
van de vetsten dozer dieren werden door hen geslagt, en
vervolgens bij een groot vuur, hetwelk zij terstond na hunne aankomst hadden aangelegd, gebraden. Bij het begin en
na den afloop hunner maaltijden, waaraan zij de kweekelingen deel gaven, verzuimden zij niet hunne gebeden op to
zeggen, volkomen gclijk zij gewoon waren zulks in het
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klooster to doen. Hunne bekeering, ziet men, was hun
van nut geweest ! Bij deze gebeden voegden zij eene dankzegging aan hunnen beschermheilige ST. A az o art s. Vervolgens schildwachten uitgezet hebbende, en verzekerd niet
overvallen te kunnen worden, nam een hunner een boek,
waaruit hij zijnen op het gras rondom hem liggende kameraden met luider stem begon voor to lezen; dit boek vermeldde de patische geschiedenis van de vermaarde arc &an() en PIETR o x Aar cx No. (*) Op de beschrijving van elk
der listige of stoute bedrijven hunner helden, sehreeuwden
de bandieten bet nit van bewondering, en men zag duidelijk, dat zij voornamen zoo glorierijk een voorbeeld na te
streven. Op deze wijs liep de dag ten einde. D Toen de
nacht gekomen was," dus gnat de jonge r AsANi in zijn relaas voort, wi kkel den de roovers ons in hunne mantels,
en schikten ons rondom een groot vuur; vervolgens, na het
beeld der Ileilige Maagd, hetwelk ieder hunner om den hals
droeg, gekust te hebben, strekten zij zich rondom ons neder en waren weldra in slaap; do schildwachten alleen waakten op de rotstoppen in den omtrek. Des anderen daags
trolken wij weclerom den geheelen dag te midden van naauwelijks toegankelijke bergen voort. Dien dag ontsloegen de
roovers eenigen onzer makkers. De volgende dagen verlieten de overigens ons, de een na den ander, naar mate herders of boeren het geld veer derzelver loskooping bragten.
Wij bleven slechts met ons drieen over, en de roovers, om
minder moeite met onze bewaring te hebben, bonden ons de
amen aan een en hetzelfde touw vast. Op zekeren dag , het
was de achtste onzer gevangenschap, zag ik onze wachters
geheimzinnig met elkander spreken en nu en dan van ter
zijde blikken op ons werpen, die nets goeds verkondigden.
Een hunner de hand aan zijnen dolk geslagen hebbende,
dacht ik, dat hij ons ging dooden, en wierp mij op de
knieen, om hem genade of te smeeken. MASSARONI, een
van de hoofden der bende, trad met eenen grimlach nader:
,FASANI, " zeide hij mij; D stel u gerust; wij zijn van zins,
een eind aan uwe gevangenschap te maken; maar intusschen,
bond ons eons eene predikatie over den dood." Ik gehoorD

(*) Het is eon Bier beckon, waarvan de rondreizende
marskramers zulk omen ruimen aftrek in het gebergte
vinden.
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iaamde en predikte zoo goed ik kon, weinig denkende , dat
het de lijkrcde voor ons driven was, en dat de gebeden
met welke wij dezelve dezen verzeld gaan, die waren van
stervenden! Helaas! naauwelijks had ik geeindigd, of con
der roovers greep het touw, waaraan wij gebonden waren,
en sleepten ons onbesuisd, dwars door de rotsen, tot op den
rand eener diepe kloof. Mijne smeekende oogen vestigden
zich op die van dezen man ; ik zag, aan het vuur, dat uit
de zijne schitterde, en aan de wijs, waarop hij zijne wenkbraauwen zamentrok, dat ons laatste uur gekomen was, en
dat wij geene barmhartigheid meer to hopen hadden. Inderdaad , ik had nog den tijd niet gehad, om: .Heb medelijden!" te roepen, of reeds tweeniaal had de dolk van den
roover zich in de borst mijner twee ongelukkige medgezellen
gedompeld, en ik vond mij geheel met hun bloed overdekt.
Eon dergelijke stoot was ook voor mij bestemd; ik ontdook
dien, en, de oogen sluitende, viel ik op den grond, medegesleept door mijne makkers, die met een' zwaren val op
het gras roldeu. Ongetwijfeld zijn het hunne ligchamen,
die mij behoed, en de dolksteken ontvangen hebben, welke
voor mij bestemd waren. Daar zij echter in hunne doodstuipen spartelden, geraakte ik bloot, en zag op nieuw den
dolk des moordenaars boven mij sehitteren. Ik wierp mij op
mijne knieen voor hem neder, en smeekte op eene hartroerende wijs om mijn leven , terwijl ik daarbij den bijstand van
S T. ANTONIUS, zijn bescherrnheilig , inriep. Overdekt, gelijk ik zulks was, met het bip ed mijner makkers, was mijn
voorkomen zoo deerniswekkend, dat de bandieten er door
bewogen werden. Ik zag, hoe de ponjaard opgeheven bleef ;
smeekende hief ik de handen opwaarts, en riep op nieuw
ST. ANTONIUS en de Heilige illaagd te hulp. Evenwel, eenen
afgrijselijken vloek uitende, drong de roover weder op mij
in; maar mAssAR aro Meld hem tegen. .Dood hem niet!"
riep hij met eene forsche stem; .hij heeft ST. ANTONIUS
aangeroepen; zijn dood zou ons iets kwaads berokkenen. Het
is de laatste van de drie ; daar hij nog leeft, laat hem leven.
Facciamo un regalo a sit ra ' ANTONIO, " (*) voegde hij er
bij, terwijl hij het teeken van het kruis maakte. De roover
gehoorzaamde, en, in plants van mij los te binden, sneed
hij met zijnen dolk de touwen los, die mij aan mijne arme
(*) Eaten wij con prezcntje aan

ST. ANTONIUS

doen,
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makkers gehecht hielden, welker warm bloed ik nog altijd
over mijne handen en beenen voelde gndsen. M A s s AR o N I
veegde mij met een' doek af, en gaf mij eenen ring, als ook
eene soort van vrijgeleide-brief, welken hij op zijne knie
schrecf. (*) Gij kunt heengaan," zeide hij, .gij zijt vrij;
dank ST. ANTONIUS voor uwe verlossing !"
De comedie der rooverbekeering had alzoo, gclijk wij gezegd hebben, een zeer tragisch einde. De dwaze rector van
het Seminarium van Terracina verloor zijnen post echter
niet ; men schreef zijn ongeluk aan zijnen al te vurigen godsdienstijver toe, en godsdienstijver doet te Rome zelfs het
grootste onverstand verontschuldigen.
(Het vervolg hierna.)
(*) Ziehier een afschrift van dezen ge/eidebrief:
Si ordina a qualunque comitiva di non toccaro
FAsA NI. Virtu e fedelta..
ANTONIO M A TTEI

CASATA

ed ALESSANDRO MASSARONI.

(Wij gelasten , wie het ook zij onzer makkers, C As Ara
niet to moeijen.)

F ASA N I

RIJ FEET GRAF RUNS 'FADERS.

Dierbre wader ! met een bloedend harte
Ging ik u gcleiden naar het Graf,
En de traan der kinderlijke smarte
Gleed mij telkens van de wangen of ;
't Viel mij bang, toen ik do kist zag zinken ,
Die uw stollijk o-verschot bewaart,
En de Joffe nagabn hoorde klinken
Van de daarop ncOrgeworpen aard'.
Nimmer , daelat ik , ziet mijn oog hem Nveder,
Die mijn steun, mijn Leven was en vreugd ;
Hem, wiens liefde steeds zoo trouw en tceder
Voor mij waakte sinds mijne cerste jeugd;
Die zoo gaarne 's 'evens moeite en zorgen
Torschte, indien dit mij verligten mogt,
En steeds rustloos , van den vroegen morgen
Tot den avond , mijn genoegen zoeht ;
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Die me als knaapje 't kwaad reeds leerde vlieden,
Mij als jongling op den 'Reiland wees,
En 't genot, dat deugd en godsvrucht bieden,
Uit ervaring dikwerf roerend prees;
Die, de knieen in het stof gebogen,
Daar hij de oogen hiddend opwaarts sloeg,
lIenigmaal den Vader in den hoogen
Ook voor mij om zijnen zegen vroeg.
Zoo zoo dacht ik, onvergeetbre vader!
Tocn uw stof in 't donker graf verzwond;
En wanner ik uwe rustplaats nader,
Voel ik steeds, wat band mij aan u bond:
Naauwer nog dan door het bloed vereenigd,
Waart ge mij de trouwste vriend op aard' !
\Vat dan is er, dat inijn droefheid lenigt,
Zoo mijn oog op uwe groeve staart?
Maar aan Hem, dien ge als Gods Zoon gehuldigd
En zoo vurig steeds hebt lief gehad,
Is ons hart de dierbre leer verschuldigd,
Die in 't Iced den besten troost bevat :
Onze blik mag eindloos verder zweven
Dan het graf, waarop hij is gerigt;
Jezus toeh, de leer van dood en leven,
Bragt de blijde onsterflijkheid aan 't licht.
Moge ons hart dan om uw afzijn rouwen,
Zitten wij in weemoed neer en druk,
Uw geloof verwisselde in aanschouwen ;
Uwe hoop in storeloos geluk ;
Nu, van alien last der aarde ontheven,
En verlost van zonde, ziekte en pijn,
Looft gij Rem, die, door dit wisslend leven,
Steeds zoo trouw uw Leidsman wilde zijn.
Nu hervindt gij ze in des kernels gaardc,
Al de dierbren hier door u betrenrd;
Ook de brave vrouwe, die mij baarde,
Ons, helaas! zoo vroeg van 't hart gescheurd
Nu, nn stemt gij met haar in de koren,
Die bet lied ter ccr van 's Faders Zoon
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Door het ruim der hemelen doen hooren,
NeeTgeknield voor 's Allerhoogs ten troop.
dan , bedrukte weduwvronwe !
Die voor mij de beste moeder zijt ,
Immer aan die diepgevoelde rouwe
De ons geschonkene uren zijn gewijd ?
Zouden wij den dierbren steeds betreuren ,
Of ons geene hope bleef op aard' ?
Neen ! wij willen 't hoofd weer opwaarts beuren ,
Schoon ons 00g, op quo groeve staart.
Louden

Neon! wij willen (moge God dit geven!)
't Voetspoor drukken, hier door hem betreen,
En naar deugd en reine godsvrucht streven,
Zoo als dit de dierbre deed voorheen.
Eenmaal toch vliedt zorg en smart daarhenen,
En de baan des levens loopt ten end' ;
Dan zal God ons daar met hem hereenen,
Waar men rouw noch bange scheiding kent.
Almelo, December 1840.

G. TEN BRUGGENCATE, 1TZ.

SIMPLEX SIGILLUN VERT.

D

e gewoonte breugt het mede, dat de gezellen der Bockdrukkers, hier ter stede, telken jare, op den dusgenoemden Koppermaandag, aan de begunstigers der drukkerij , een
Nieuwjaarsgedicht aanbieden. De exemplaren van zoodanig
vers worden met zorg en netheid gezet en afgedrukt , en zijn
daarenboven voorzien van een' fraai-gezetten rand, ter versiering des geheels.
Het dusgenoemd Koppergesehenk voor het jaar 1841, ter
drukkerije van den Heer C. A. se IN , alhier vervaardigd,
muntte dit jaar inzonderheid uit door een' uitvoerigen, netbewerkten en keurig gezetten rand, in den vorm van een
groot antiek kerkgebouw, met eene hoofd- en twee zijdeuren , kerkramen en gevelversierselen, terwijl het gedicht in
het midden van het front is geplaatst. Dit kunststukje is in
ties kleuren gezet en met dezelve gesehakeerd, in de mater der bontkleurige Congreve-druk, thans in den smaak,
en dien men, in conranten en nieuwsbladen, als eene ver-
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betering en verfraaijing der Drukkunst, hoort roemen. En
inderdaad, wanneer men de vlijt en moeite, aan de nette
en keurige nitvoering des geheels te koste gelegd, gadeslaat, zal wel niemand daaraan goedkeuring en lofspraak
weigeren; maar het is eene andere vraag : of al dat kunstwork voor eene wezenlijke verbetering en verfraaijing der
Drukkunst te houden zij.
Het drukken met kleuren, of de zoogenaamde Congreve druk, is eene buitenlandsche uitvinding, en het is voorzeker lofwaardig, dat onze vaderlandsche Drukkers getoond
hebben, wat zij in dezen kunnen verrigten; hiermede is
echter nog geenszins uitgemaakt, dat gezegde vinding de
eenvoudig-schoone Drukkunst zou kunnen verbeteren en verfraaajen. Integendeel houden wij dezelve voor eene verbastering der kunst, en eene soort van sehijnvertooning, die
&leen aan kinderen en onkundigen behagen kan, gelijk
zulks het geval is met een' kwakzalver op eene dorpskermis,
die, met zijn' bonten tool, schijnbare tooverkunsten en laffen beuzelpraat den grooten hoop weet te begoochelen. De
eenvoudige, zuivere, zwarte druk wordt door zulke nietige
kunsten verdrongen; en, mogt de smaak voor dezelve toenemen en allengs de bovenhand verkrijgen, dan gaat, in
evenredigheid daarvan, de schoone Drukkunst langzamerhand weder verloren, terwijl de goede smaak in wansmaak
veranderd wordt. Een voorbeeld hiervan ziet men aanvankelijk in de verkeerde aanwending van vreemdsoortige letters ; waarvan men sommige, met den eersten oogopslag,
kwalijk herkent.
Wenschelijk is het derhaire, dat eene beuzelachtige zueht
tot het volgen van vreemden niet verder voortga. Eenmaal
getoond hebbende, dat men kan, wat de vreemdeling verrnag, behoorden onze vaderlandsehe Drukkers te bedenken,
dat hnn Vaderland tevens het Vaderland is van DEN VADER
DER DRUKKENST j dat zijn room in hetzelve alsnog waardiglijk
wordt gehandhaafd, en door wezenlijke verbeteringen (niet
door wansmaak en kwakzalverij) kan verhoogd worden; maar
elke verbetering drage het merk der eenvoudigheid, want
deze is het zegel der waarheid ; zij is het sieraad der schoonheid ; en, haar, verlatende, begeeft men zich op den weg,
waarop de echte kunst , door modezucht voortgedreven,
cenmaal ten val moot neigen.
Het is ons aangenaam hicrbij te kunnen voegen, dat een
DENGELW. 1841. No. 3.
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zoo bevocgd heoordeelaar als de Hoer SPIN geheel inslemt
met onze wijze van besehouwing. Do verdienstelijke dichtregelen toch, die het koppermaandagsvers uitmaken, en die
eene algemeenere mededceling overwaardig zijn, mogen
(hieronder geplaatst) ten bewijze verstrekken, dat ook hij,
voor de laatste maal, alleen om to toonen, wat hij vermag,
dien wansmaak huldigende, zich met het bekende Boerhaviaansche : simplex sigillum veri, volkomen vereenigt.
Amsterdam, Jan. 1841.

AV. II. WAI1NSINCK, Pt.

Het hedoelde gcdicht luidt
Vat spreidt ge eon streelend school',
0 Drukkunst ! bier ten teon ;
Gij, alter kunsten kroon,
Gij , steun en regterhand,
Ja, voedster van 't verstand!
Poch, is die klcurenpracht,
Hoe sieriijk aangebragt,
Wel waardiglijk cen dragt
Bij d' cenvoud van den sehat,
Op 't wit papieren blad?
Is niet de kunst ontaard,
Die zelv' zich vrij verklaart,
Die 't kenmerk niet bewaart,
Pat kunst van kunsten sebeidt :
Van hare oorspronlelijkheid?
Ontaardt de Drukkunst niet, —
\Vat bloemen 't oog bier ziet, --Treedt ze over in 't gebied
Van etsnaald of penseel,
Opdat zij de oogen streelf
Ilse schoon de prachtklcedij
Van blad of letter zij —
Nooit is de Drukkunst vrij
In 't sehoon dat zij verspreidt:
Haar drukt de cenvormigheid.
\Vat kunst het oog onthaal . —
Goon spel, goon kleurenpraal,
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Geen beeldelijke taal,
Geen vlugtig zinvermaak ,
o Drukkunst ! is uw taak.
Gij spreidt geen' pronk ten toon ?
Gij zijt eenvoudig schoon.
De reinheid is uw kroon,
En 't onbezoedeld Mad
allergrootste schat.
liuk, Drukkunst ! u dan los
Van rank en bloom en tros,
Van al dien blaadrendos.
Wie u gehleurd bezitt' , —
Ons blijft gij ZWART Op WIT.
De Gezellen ter Boekdrukkerij van
C. A. SPIN.

OORDEEL VAN PRINS EUGENIUS OVER ROEN- EN OORLOGZVCIIT.

P

rins EIIGENIUS, gelijk men weet, een der uitstekendste
Veldheeren van zijnen tijd, oordeelde over den Oorlog in de
volgende bewoordingen: .De Borst naar roem sluipt somwijlen onze Kabinetten binnen, onder de gehuichelde gedaante
der Nationale Eer. Ilij neemt ingebeelde beleedigingen tot
steunpunt, en veroorzaakt eerie forsehe en anderen honende
taal ; zoo tergen zich de volken een tijdlang wederzijds, tot
eindelijk honderdduizenden lijken op het slagveld liggen!
Het verlangen naar oorlog gaat meestal uit van diegenen,
welke deszelfs ellenden niet bij eigene ondervinding kennen,
Zoo als van Ministers, vrouwen en politiserende ledigloopers
in groote steden. Eenmaal gaf ik den road, dat alle groote
heeren en dames, die oorlog verlangen, aangehouden behoorden to worden, en dat men hen' dwingen moest, elk
4000 dukaten tot de kosten bij to dragen, of wel persoonlijk
mode to veld to trekken. Slechts onkunde of ligtzinnigheid
drijft de Kabinetten tot oorlog."
L2

156

HET BER0Er

IIET BEROEP VAN DEN ETENOGRAAF. (*)

M

en kan zich naauwelijks een begrip maken, hoe moeijelijk de kostwinning van eenen stenograaf te Parijs en te
London is. Vier of vijf uren achtereenvolgens blijft hij in
eene soort van kooi opgesloten, die ter naauwernood groot
genoeg is voor zijn' lessenaar ; en in dit haauwe bestek moot
hij met vliegende pen eenen redenaar bijhouden, wiens hoofdverdienste daarin bestaat, dat hij in den kortst mogelijken tijd
het meest mogelijke getal woorden voor den dag brengt, daar
dit ongelijk ligter valt, dan met wing woorden yea to
zeggen. Het is echter niet genoeg, dat hij de redenaars
bijhoudt ; hij moet hen ook begrijpen, en menigmaal begrijpen zij zichzelven niet. Gelukkigerwijs bezitten de stenografen de gaaf, om, goed of kwaad, de redevoeringen te
verbeteren, verkeerd gebruikte deelwoorden nit den weg te
ruimen, te stoute overgangen te effenen, en Haters tegen de
taalregelen te doen verdwijnen. Des anderen daags ontvangt
nu de redenaar de gelukwenschingen zijner vrienden, die
hem verklaren, dat zijne redevoeringen nog bewonderenswaardiger voorkomen, wanneer men ze met beraden zin naleest, dan wanneer men ze van het spreekgestoelte hoort.
Hoe kan dit ook antlers zijn ? De ongelukkige stenograaf
weet er een liedje van te zingen. De stenograaf der regering tooit de adviezen der afgevaardigden van de ministeriele
zijde met eene menigte van bijvoegingen, welke op hen, die
de zitting niet bijgewoond hebben, dikwerf eene ongeloofelijke werking doen. Ziehier een voorbeeld. De afgevaardigde COQUILLARD bestijgt het spreekgestoelte: Mijne Heeren!
(Levendige beweging van oplettendheid.) Ik zal de aanvallen van den vorigen spreker onbeantwoord laten (menigvuldige blijken van goedkeuring); niettemin moet ik verklaren,
dat mijne wijze van zien met betrekking tot Engeland (hoort!
hoort !) onveranderlijk is en derhalve nimmer veranderen zal."
(lang aanhoudende bijval.) De redenaar verlaat de tribune,
en keert naar zijne zitplaats terug, terw0 hij op den weg
(*) Snclschrijver, letterlijker kort- of engschrijver, die
met verkortingen, met teckens, enger en gevoigelijk sneller
schrijft, dan op de gewone wijs met voluitgeschrevene lettergrepen.
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derwaarts de gelukwenschen ztjner talrijke vrienden ontvangt." Inderdaad echter heeft Mijnheer de afgevaardigde
COQUILLARD zijn paar dozijn woorden gesproken, zonder dat
iemand in de kamer, de stenograaf uitgezonderd, het der
mocite waardig geacht heeft, hem de geringste oplettendheid
to schenken. De afgevaardigden hebben deze gelegenheid
gebezigd, om een snuifje te nemen, of met elkander over
de Spaansche effecten te praten, of aan andere dingen te
denken. — De arbeid van den stenograaf is nog niet ten
einde, wanneer eene redevoering in louter abbreviation op
het papier staat. Daar de zetters deze hieroglyphen niet
zouden kunnen ontcijferen, is hij gedwongen, dezelve in gewoon schrift over te schrij yen ; hiermede is tevens de correctie verbonden, Welke de meeste sprekers zoo zeer behoeyen. Vervolgens komt nog de revisie der drukproeven ; iets
van groot gewigt, vooral op dagen, waarop een zware parlementsveldslag geleverd geworden is. — Uit dit alles volgt,
dat de arme stenograaf eerst des avonds ten 11 ure den tijd
heeft zijn middagmaal te nemen. Bij geluk levert de zomer
hem tijd van nitspanning en verkwikking. Zijne ontbinding
houdt gelijken tred met de ontbinding der kamers. De vijfof zesmaandsche rust van den stenograaf wordt slechts dan
afgebroken, wanneer een Parijzenaar of een Londenaar zijnen vader of zijne moeder onder zoo dramatische omstandigheden vermoordt, dat de Fransche of Engelsche dagbladen
verptigt zijn eenen snelschrijver naar het geregtshof to zenden ; doch dit zijn gevallen, die niet dagelijks voorkomen.

IETS OVER DE VERMEENDE HERLEVINO VAN HET TRECRSPEL
BIJ DE FRANECHEN.

JULES JANIN beweert, dat het met de heersehappij der
Fransche tragedie, welker herleving ongeveer een jaar geduurd heeft, reeds weder op het laatst loopt. Na TA LH A'S
dood was het zoogenaamde The'citre Francais volkomen in
vergetelheid geraakt ; de bloote aankondiging van een stuk
van CORNEILLE of RACINE was toereikend, om de anders
steeds zoo schitterende zaal van dien schouwburg eenzaam
en verlaten te maken. Onverwacht verscheen nu, als uit
de wolken gevallen, een Jong meisje, hetwelk, door de
magt barer natuurlijke begaafdheden en harer vorming als
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tooneelkunstenares, het sehijndoode treurspel in het lever,
terugriep, en avond na avond duizenden van toehoorders,
welke over hunnen eigenen klassieken smaak niet weinig
verbaasd stonden, voor het tragische tooneel verzamelde.
De oude Goden zijn teruggekeerd !" riep het verrukte parterre, en de juichende bijval verdubbelde zich, telkentnale
Mademoiselle RA c IIEL eene nieuwe rol in een door Naar verjongd stuk speckle. " En daar er onder ons," voegt de Deer
Arri N er bij, nog iets bestaat, dat magtiger is dan het
genie, te weten de ?node, zoo was de geestdrift voor CORNEILLE en RACINE, die weder in de mode gekomen waren,
bovenmatig groot. Overal Wilde men nu de oude treurspeldichters weder hooren, in en buiten den schouwburg. In
de salons lispelde men de teedere klagten van IIE a bI I o NE, of
bulderde men de verwenschingen van CAMILLUS, als intermezzo tusschen eene sonate en eene romance; de Hertoginnen mengden er zich in, even zoo de Markiezen; en het
Theatre Francais, nog onlangs zoo bescheiden en democdig, zag nu zijne in ongenade vervallene mededingers over
den schouder aan. Zoo is Part's een geheel jaar lang, en
met hetzelve ook de provinci&i, die, ofsehoon Inarsetandende van spijt, toe!), altijd Pars, als de lijdzaamste slavinnen, in apes nabootsen, op nieuw met de vertrouwden van
beide kunne, met de dwingelanden en treurspellielden der
vorige tijden bekend geworden." De criticus, aan Wien wij
doze sehildering te danker hebben , voegt er bij, dat, daar
doze hone y ing van het oude treurspel geenszins, gclijk men
misschicn zoa kunnen denken, _nit behoefte van bet hart
en -van den goeden smaak ontstaan, maar niets antlers was
Ilan eon gewrocht der mode, men ook natuurlijk lion verwachten, dat deze renaissance, even als elke andere, wier
naam de mode invoert , of op gelijke wijs als het rococo,
door cone nicuwe gril van bet publick verdrongen zou worden. Dit keerpunt, meent JANIN, is reeds gekomen. T A NI)

CREDO, MITRRIDATES, BAJAZET, POLYEUCTES, BRITTAN-

us, of hoe de helden der Fransche .Alexandrijnsche versmaat alien heeten mogen, declameren Glans reeds weder
voor bijna ledigc zalen; en de verleden jaar nog, om zoo to
zeggen, in klassische stuiptrekkingen liggende Parijzer dandies zijn, of in het geheel niet weer in de nabuursehap van
het Theatre Francais te brengen, of het kost hun moeite,
in deszeifs loges, waar zij soms, nit gedienstigheid jegens
NIC
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Gene dame van hunne kennis, de sehoonste verzen geenwend
komen aanhooren, niet geheel en al in te slapen.

DE ZONDERLINGE VISCIIVANGST.

D

rie bengelaars zaten aan den oever der Seine, voor het
finis van zekeren Heer M. Zij schenen als voor hun bedrijf
geschapen ; ten Lien ure 's morgens gekomen, zaten zij, met
het bewonderingwaardige geduld, hetwelk dit slag van lieden eigen is, ten vijf ure des namiddags er nog, uitgestrekt
de arm, onafgewend de blik. Hun gezigt scheen den Hoer
M. zeer te verlustigen reeds wen achtereen had hij hen
door zijn venster gadeg-eslagen; eindelijk trad hij zijn
nit en naar hen toe. a Wel , IIeeren, hoe gnat het met de
vangst ?" —' Niet kwaad," antwoordt een van drieen,
gansch niet kwaad; zoo even bijt er een aan." — iWel,
ik zie niets," herneemt de Heer M. — Ja, ja, gij moogt
mij gelooven ," zegt de visscher, sof twijfelt gij misschien
aan mijne behendig-heid? 0, gij vermoedt niet, welk een'
visch ik daar zoo even aan den angel heb." — n Het sal
vat zijn, katvisch denkelijk ?" — a Neen." — .Nu dan,
hoogstgenomen een vorentje?" — n 0 ok niet." ,
wat dan toch?" — Als gij dan zoo nieuwsgierig zijt en het
volstrekt weten wilt," bernam de visseher, met zijne makkers opspringende, ,,een snoek, Mijnheer, en die zijt gij !
Gij zijt den Heere N. zoo en zoo veel sehuldig; ik ben hnissier, en heb tegen u bevel van gijzeling. Gelieft Mijnheer
de goedheid to hebben, mij naar Versailles te volgen?" De
Heer M., die tot nog toe, door zijne hijzondere omzigtigheid,
aan al de vervolgingen der geregtsbeambten had weten te
ontkomen, zag zich eindelijk verschalkt, en moest den behendigen hengelaar naar de gevangenis volgen.

AARDAPPEL-JUBELJAAR.

I

n het laatst der jongste maand November sehreef men uit
Leipzig : Om de maat der jubilés en jubelfeesten, waarmede
dit jaar reeds zoo rijkclijk gezegend is, vol te meten, zal
eerstdaags in onze nabuurschap ouk nog een Aardappel-jnbeljaar gevierd worden. Met de zaak is het volkomen ernst,
en, om de waarheid te zeggen, er zijn er wel van minder
alooi gevierd. De eigenaar van het, door deszelfs park,
voor de Leipzigers zoo nitlokkende riddergoed Machern, de
Heer SCHNETTGER, en nog cen ander grondbezitter nit dien
omtrek , hebben bereids cene openbare aankondiging in het
licht gegeven, waarbij zij alle liefhebbers van het edele gowns der aardappelen en van derzelver aanbouw tot een
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groot jubelfeest uitnoodigen, bestenid om aan FRANCIS DRAKE, den onsterfelijken man, aan wien wij de overplanting
der aardappelen naar Europa verschuldigd zijn, den verdienden tol van vereering te brengen. Door echte bewijsstukken
heeft men de zekerheid bekomen, dat in 1740 de toenmalige
Predikant van het marktvlek Nauenhof bij Grimma de eerste
aardappels in deze streken aanplantte. Dus is een jubeltijd
der aardappelen bkj ons met geschiedkundige zekerheid geregtvaardigd.

NAIVE

INVAL.

Op zekeren tijd, dat Koning FREDERIK DE II van Pruissen
eene wapenschouw gehouden had, voerde hem zijn weg ook
naar den ambtman van een koninklijk goed. Deze, hiertoe
bevel ontvangen hebbende, verzelde den Koning een eindweegs te paard. Met gepasten eerbied reed hij, aan 's KoDings linkerzijde, een paar schreden achter hem, en sprak
daarbij aanhoudend, op eenen uiterst klagenden toon, over
het steeds merkbaarder wordende verval van het hem ter beheering toevertrouwde goed, bewerende, dat al de verzoeken, welke hij tot nog toe om het zenden eener commissie,
ten einde daarnaar onderzoek te doen, had ingeleverd,
vruchteloos geweest waren. De Koning, wien deze klagten
verveelden, zeide eindelijk : a Rijd toch aan den anderen
kant ; aan dit oor ben ik wat doof." De ambtman deed gelijk hem bevolen was, maar, den gegeven wenk of niet begrijpende, of niet willende begrijpen, ging hij met denzelfden vloed van woorden in zijne jeremiades voort: Ja,
dan moet gij ," hernam nu de Koning, a u tot den Minister
wenden." — Och , uwe Majesteit," gaf snel de ambtman
ten antwoord, a die is doof aan beide de ooren !" Deze
kwinkslag, die den Koning een lachje van goedkeuring afperste, bragt to weeg, dat de grond van des ambtmans klagten weldra uit den weg geruimd werd.
D

RIJNER EN IIET PERLIEK.

a 'k Ben zeker, dat ik amuseer !"
Sprak RIJMER vol van zelfbehagen,
Toen hij zijn rijmpjes in 't Genootschap voor zou dragen ;
De man had regt; want keer op keer
Strekt en zijn werk en hij tot groot amusement
Van elk, die beiden kent!
No. 1. illengelw. bl. 44. reg. 22. v. ond. staat verwarmende, lees: welverwarmde.

MENGEL WERK.
OVER HET ONGEPAST EN OVERDREVEN VEREEREN VAN MENSCHEN , ALS EEN KENMERK VAN ONZEN LEEFTUD.

Door
J. BOEKE.

W

ie uwer het zwak met mij deelt , van mocijelijk eenig
plaatwerk geheel ongezien to kunnen voorbijgaan , die zal,
als hij sedert de laatste weken de Kalverstraat doorgekomen is , opgemerkt hebben , dat de prentenwinkels nu
de taak overgenomen hebben , van welke de dagbladen
eerst met merkwaardige getrouwheid zich hebben gekweten, door ons bekend to maken met alle de uitsporigheden,
tot welke de aankomst en let vervoer van NAPOLEON'S
overschot onze ligtzinnige en roemzuchtige naburen aanleiding gegeven heeft. Hij heeft dan met mij onder anderen die plaat gezien, waarop de stoute , maar profane verbedding van den teekenaar den wereldberoerder voorstelt,
zoo als hij krachtig ja ik zou bijkans zeggen ontzagwekkend , met eon omkranst en door eenen lichtgloed omgeven
hoofd , to voorschijn treedt uit het geopende graf, welks
groote en zware zerk hij met de toppen zijner vingcren
schijnt opgeligt en omgekanteld to hebben. Hoe het anderen bij dat zien gegaan is, weet ik niet; mij benarn het
profane der voorstelling al het kunstgenoegen, dat mij
het verhevene en stoute van het idee en de kracht der nitvoering zou hebben kunnen geven. Minder gemengd echter was de indruk , dien eene andere plaat op ,mij maakte.
Ik bedoel die, welke de oorlogzuchtige dichtregelen van
vicr on HUGO ten onderschrift heeft. Daar ziet gij den
katafalk, die het aangebedene overschot bevat, gedragen
door onderofficieren, overdekt met het fluweelen kleed met
de bijen , en op denzelven het bekende driekantige hoedje.
Aan den eenen kant mannen en jongens , die elkander
MENGELW. 1841. NO. 4.
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verdringen en onder den voet werpen. Aan den anderen
op den voorgrond twee figuren , stevig van bouw,, zwaar
van knevels, in het doodskleed gehuld, maar met de ridderorde op dat doodskleed , uit de aarde opgerezen , waarvan
de eerie ('t is waarlijk bespottelijk!) deftig op krijgsmanswijze de omgekeerde hand naar het hoofd brengt, terwijl
de ander eon standaard met den adelaar daarop omhoog
heft. Die twee verbeelden blijkbaar ligchamelijk herlevende en uit hun graf verrijzende soldaten van het Keizerrijk. Maar de overige gestalten , die gij op do plaat ontwaart , zijn los van de aarde , zweven in de lucht; de
omtrekken zijn minder scherp geteekend , en zij zullen dus
wel geesten van afgestorvenen moeten verbeelden. Evenwel ontdekt men aan de onderdeelen van die geesten in
menschengcstalte , dat zij forsch gebouwd en sterk gespierd
zijn; want die onderdeelen zijn alle naakt, terwijl aan het
bovenlijf doorgaande de uniformen to herkenncn zijn , en
een hunncr zelfs in zijne vlugt de hooge granadiersmuts
heeft weten op to houden. Die becrenmuts begeeft zelfs
den forschen trompetter nict, die al blazende , in cone
horizontale positie , boven den katafalk zweeft , en die mede alleen van boven zijne uniform heeft mogen behouden. —
Doch neen, ik kan over dat voortbrengsel van cen jammerlijk verwilderd brein niet 'anger schertsend spreken...
Slechts vlugtig deed het mij glimlagehen; ergernis , ver7
ontwaardiging word daarbij in mij lcvendig. Moeten wij
naar zulke voortbrengselen den geest afmeten van het yolk ,
waaronder zij ontstaan zijn en bijval vinden , hoe jammerlijk ziet het or dan uit met hen, die het toppunt van verlichting en beschaving wanen bcreikt to hebben! Van
welk eon' verregaanden wansmaak getuigt zoodanige
voorstelling I Welk cone barbaarsche vermenging van
het ideale en wezenlijke ! En dat ideals, hoc grof, hoc
materieel doct bet zich voor ! Tot welke ruw-zinnelijke
voorstellingen van eon bestaan na den dood en van de
geestenwereld doct zulk cone teekening ons besluiten !
Waarlijk , goon beschaafde Heiden zo_u , achuien ceuwen
vroeger,, zoodanige voorstelling zich hebben veroorloofd ,
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gelijk het zoogenaamde Christelijke Frankr0 onzer dagen
voortbrengt, verlangt en bewondert!
En toch zijn het niet° die profane, wansmakelijke pleatwerken , met hare quasi-verhevene en zinrijke bij- en ondersehriften , welke alleen of bovenal, bij den nadenkenden, ergernis en verontwaardiging opwekken. Rijker nog
aan stoffe daartoe is de zaak, de gebeurtenis zelvo, weardoor zij ontstaan zijn en waarop zij betrekking hebben. Ergerlijk en zorgwekkcnde bovenal is de buitensporige vercoring, ja vergoding van het stoffelijk overschot eons geweldenaars en wereldberoerders. Ergerlijk en zorgwekkende zou de aan F APOLE0 lijk bewezen hulde ook d?n
zijn, indien hij werkelijk geweest ware, wat velen hem
noemen, een groat man. Maar tot het verdienen van dien
hoogen eernaam behoort moor, dan cone breidellooze eeren roemzucht, vruchtbaar in buitensporige ontWerpen ,
sterk door een' ijzeren wil , stout en vurig in het ondernemen , onwrikbaar in het doorzetten , en volleerd in de
kunst , om, door het in beweging brengen van vrees
hebzucht en ijdelheid, alien met zich to doen medewerken.
Van ware grootheid is zedelijkheid onafseheidelijk , en die
bezat hij niet ; hij , de koude en harde Egoist, die vreernd
was van alle mededoogen , die de wetten van eer en trouw
schaamteloos vertrad, die ter bereiking van zijne bedoelingen evenmin list en veinzerij als stroomen van menschenbloed spaarde , en dan nog /ifs de weldoener begeerde
geprezen to worden van hen, die hij op het hart trapte
en dompelde in tranen en wanhoop ! En zulk eon monster
wordt, nog lang na zijnen dood , door geheel een yolk ,
als een Heilige , ja als eene Godheid vereerd , als onvergetelijke weldoener gehuldigd door cone vrijheidlievende
natie, die hij bij zijn 'even in de schandelijkste slavernij
wist to ketenen!
>) Maar, wat gaat ons dat aan ?" denkt gij welligt.
»Wij deelen in dat enthusiasme onzer verblinde naburen
»niet, en geene krantenartikels of plaatwerken zijn in staat
»het bij ons op to wekken."
Ik geloof dat gaarne, M, H.! Ik mag vertrouwen , dat
M2
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de poging daartoe , door eon' enkelen , met schendige
profanatie van het heilige, ook onder ons aangewend ,
vruchteloos zal blijven bij alien, die het nog niet vergeten hebben , dat de vergode Keizer ook onze onderdrukker
en beul was in zijn leven , en die ware grootheid van
schijngrootheid weten te onderscheiden. En toch twijfel
ik or aan, of die schandelijke veneering van NAPOLEON
daarom voor ons zoo geheel van belang ontbloot is. Er
zijn or toch, die beweren , dat zij niet een op zichzelf
staana verschijnsel is, maar dat juist dat uitsporige vereeren , om niet weder te zeggen vergoden , van menschen
in 't algemeen eon kenmerk uitmaakt van onzen leeftijd;
dat de neiging daartoe en de strekking daarheen zich allerwegen in onze dagen openbaren. Is dat waar, dan
heeft het, als teeken des tijds , regtmatige aanspraak op
onze opmerkzaamheid en belangstelling. En wie, M. H. ,
moet dat teeken des tijds niet erkennen , die eenigzins acht
heeft geslagen op onderscheidene verschijnselen en gebeurtenissen der laatste jaren , inzonderheid ook onder onze
Duitsche naburen? Ik behoef die niet alien op te noemen. De eer- en huldebewijzen, in Junij des vorigen
jaars to Straatsburg en in vele Duitsche steden aan GUTTENBERG, den gewaanden uitvinder der drukkunst , zoo
ruimschoots toegebragt en ook door onze dagbladen medegedeeld , liggen nog versch in ieders geheugen. En niet
minder levendig zullen zij , die vernemen wat in Duitschland omgaat, zich herinneren , welke uitbundige core bewezen is aan den dichter GOTHE, to Weimar, bij zijn
Jubilaeum; to Stuttgard, aan den dichter SCHILLER , bij
de oprigting en piegtige onthulling van zijn standbeeld aldaar. Wie de reeds in eenen tweeden druk verschenen
Briefwisseling van GOTHE met een Jong meisje gelezen
heeft, aanschouwde daarin met medelijden en verbazing
een onmiskenbaar blijk van de in den" volsten zin afgodische gehechtheid en eerbied , waarmede sommigen dien
in hoogen ouderdom gestorven' dichter bij zijn leven reeds
huldigden. En BETT INE was niet de eenige , die tot deze
afgoderij verviel. Doch wij behoeven ten aanzien van
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Duitschland niet of to gaan op enkele in het oog vallende
verschijnselen, noch op de klagten en verwijten , die wegens de daar heerschende menschenvergoding bij herhaling
in Christelijke tijdschriften werden en worden uitgesproken. Wij hebben eene alles afdoende getuigenis. STRAUSS,
niet do ook onder ons in concerten en danszalen zoo veel
geruchts makende Musicus , maar STRAUSS de Theologant , wiens beroeping , als Hoogleeraar to Zurich, vtiOr
twee jaren aldaar zoo veel opschudding veroorzaakte , dat
zelfs onze nieuwspapieren daarvan gewaagden ; — STRAUS s,
die, in zijn befaamd werk over het leven van JEZUS, de
Evangelien tot fabelen zoekt to maken , en het geheele
menschdom als den waren CHRISTUS to doen aannemeti ;
deze STRAUSS heeft in een zijner laatste geschriften de
waarlijk ontzettende uitspraak ter neder gesteld: »De
» eenige ecrdienst , (men moge het bejammeren of prijzen,
» loochenen kan men het niet) welke den beschaafden mensch
» van onze eeuw uit het Godsdienstverval der vroegere is
» overgebleven, is de eerdienst van het Genie." En hij
zelf licht die getuigenis nog nader toe, als hij later schrijft:
»Een nieuw Heidendom of wel een nieuw Katholicismus
» is over het Protestantsche Duitschland verrezen ! Men
» heeft aan eene menschwording van God niet genoeg, en
u verlangt , naar Indische wijze, cone reeks van elkander
» opvolgende Avathars (menschwordingen); men wil den
»alleen staanden .IEZUS weder met eenen krans van Hei» ligen omgeven, met deze wijziging , dat deze niet louter
»kerkelijke Heiligen zijn• maar gelijk in de huiskapel van
»ALEXANDER SEVER US waarin bij de standbeelden van
»ABRAHAM en CHRISTUS ook dat van ORPHEUS geplaatst
» was. De rigting van onze eeuw is alzoo , eene openba» ring van de Godheid to vereeren in alle die Genien ,
» welke bezielende en scheppende op de menschheid in» vloed hebben geoefend." Zooverre s TnAuss. En
hoezeer hij den geest van zijne eeuw en van con groot deel
zijner landgeno-oten kende en wist to vatten, kan reeds
daaruit voldoende blijken , dat zijn lijvig en kostbaar bockw erk reeds drie drukken hceft beleefd , en (gelijk ik ergens
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las) in ,Duitschland overal, in huisgezinnen, op kantoren
en bureaux, ja tot op de toilettafels der dames, zijnen
weg west to vinden.
Zult gij ook nu nog zeggen : wat gaat ons dat aan ? Is
dan dct geest , welke in zoo vele geschriften onzer naburen
ook onder ons verspreid wordt, voor ons • onverschillig ?
Is daarin voor ons geenerlei dreigend gevaar ? Is men niet
nog steeds er op bedacht , om , ondanks den edelen tegenstand, het bock van den vergoder des menschelijken
geslachts in het Hollandsch to vertalen , en alzoo ook onder
ons de eerdienst van het Genie , zoo mogelijk, aanhangers
to verschaffen ? Wat meer zegt, M. H., de opmerkzame
beschouwer ontwaart ook onder ons verschijnselen, die
meer dan het vermoeden wekken, dat wij van de besmetting dier ziekte onzer ecuw niet meer geheel vrij zijn gebleven. Op de hulde , aan KOSTER bewezen , wiens gedenkteeken , zoo ik boor, reeds lang aan 't verzakken is, zal ik
neij niet beroepen ; maar in de wijze, waarop in der tijd
de daad en ook het overschot van den dapperen `FAN. s PEYK
gebuldigd is, zou men ligt jets moor bedenkelijks kunnen
ontwaren , al stemt men daarom ook geenszins in den liefdeloozen en bitteren kreet , die door sommigen daarover
aangcheven is. En dat althans zal niemand ontkennen ,
dat in de laatste jaren het oprigten van standbeelden en
gedenkteekenen nicer en meer ter sprake .en hier en daar
ter uitvocring gekomen is, en desgelijks het vieren van
geclenkfeesten , bij welke het doorgaande ook aan het verheffen en roemen van menschen niet ontbreekt. Daarmede
in vcrband gebragt, is ook dat misschien op to merken,
dal wij vaak daghladen en tijdscbriften zoo ijverig in de
weer zien , om den lof van schilders, toonkunstenaars en
andere bekwame xnannen uit to bazuinen , ja dat openlijka
roernen zelfs uit te strekken tot de toespraken aan gewijde
plaatsen gehouden.
Kortom, III. H., het komt mij voor, dat, hoe verre wij
Nederlanders , over 't algemeen , or, Godlof! nog van of
zijn, ow onze Godsdienst met ecne eerdienst van het Genie
willen vcrruilen, hoezeer wij nog eon' afschuw hebben
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van alle eigcnlijke menschenvergeding , hoe onzinnig en
laakbaar wij de afgoderij der Franschen met de asch van
hunnen Keizer oordeclen, de zueht nogtans om menschen to vereeren en to huldigen , ook onder ons als een
teeken onzes tijds kan beschouwd worden , wel waardig
dat verstandigen daarop letten.
Daarom heb ik aanvankelijk reeds uwe aandacht op hetzelve gevestigd , en wensch ik verder van de mij aangebodene gelegenheid gebruik to maken , om u eenige mijner
denkbeelden en opmerkingen betrekkelijk dat onderwerp
mode to deelen en met bescheidenheid aan uw oordeel to
onderwerpen , ten einde , zoo mogelijk, iets bij to dragen ,
om uw oordeel over deze strekking van den tijdgeest veer
te lichten en to vestigen , haar in hare waarde of onwaarde
regt te.doen schatten.
Dat ik daarbij de godsdienstige vereering , die een groot
deel der Christenheid aan hen bewijst , die zij voor heilige
menschen houdt , geheel op hare plaats en onaangeroerd
laat, zuft gij billijk verwachten en door mijne verdere redo
bevestigd vinden.

Willen wij over het zoo even genoemde teeken des tijds
naar waarheid oordeelen , dan moeten wij het meer dan
oppervlakkig beschouwen , en beginnen met te onderzoeken
naar den aard en de waardij van de bron , waaruit dat
menschenvereeren en huldigen voortvloeit.
Doch, nu ik beginnen wil met die bron u aan to wijzen,
gevoel ik bijkans berouw , dat ik zoo even ook van hetgeen
in Duitschland en Frankrzjk plaats vindt gewaagd heb;
want ik heb immers zelf reeds erkend, dat er tusschen de
menschenvereering char en bier nog een duidelijk onderscheid plaats vindt. Bij ons moge ongepaste en overdrevene
huldiging van menschen plaats vinden , char bestaat menschenvergoding, in den vollen zin des woords. STRAUSS
komt er immers openiijk voor uit, dat de aanbidding en
dienst van den Eenen Waarachtige to vervangen is en vervangen wordt door de vereering van SOCRATES en PHI-

168

OVER HET ONGEPAST EN OVERDREVEN VEREEREN

DIAS, van RAFAEL CH COPERNICUS, van scHiLLEn

C7/

van alien , die door geestkracht , vernuft , kunst
of heilrijke ontdekkingen onder de menschen uitmunten.
En dat vele Franschen NAPOLEON werkelijk vergoden ,
behoef ik wel niet nader to bewijzen. Ik zou anders treffende
staaltjes kunnen aanvoeren nit de verzen van VICTOR HUGO
en CASIMIR DE LA VIGNE, waaruit gij zien zoudt , dat
en hoe ook die bercremde mannen zich niet onizien hebben , hun dichterlijk talent tot het vergoden van den man
des gewelds schandelijk to misbruiken, en alzoo den volke
voor to gaan in dien gruwel der Goddeloosheid.
Want Goddeloosheid, in den eigenlijken zin des woords,
dat is Godledigheid , ongeloof aan den almagtigen en heiligen God , is de bron van die menschenvergoding. Dat
zou ik nader kunnen ontwikkelen en staven. Ik zou met
getuigenissen, aan de achtbaarste mannen in beide landen
ontleend, kunnen aanwijzen, tot welk ecne schrikbarende
hoogte het ongeloof bij velen char is gestegen. Ik zou zelfs
met u kupen nagaan , hoe dat jammerlijke ongeloof allengs onder de speculerende Duitschers en onder de ligtvaardige Franschen uit verschillende oorzaken en aanleidingen is ontstaan en meer en meer veld heeft gewonnen.
Doch gij gevoelt zelve , hoe verre mij dit zou afleiden. Ecn
enkel woord moge dus to dozen volstaan.
De aanwezigheid van dat ongeloof is eene daadzaak ,
door alien erkend , ook die slechts de dagbladen en tijdschriften dier beide landen lezen. STRAIT s s zelf ontveinst
het ook niet. Hij en zijne geestverwanten mogen soms nog
van God spreken ; maar dat is geen persoonlijke Opperbestuurder, dat is de Algod , of hover het Goddelijke , dat
eon is met de schepping en met de menschen, in hen en
niet boven of over hen. Ten aanzien van do Franschen
is het genoeg to wijzen op zoo vele Godtergende stemmen
als daartegen opgaan , wanneer het Gouvernemont of de
Koning , in bijzondero of openlijke redenen , van God of
de Voorzienigheid gewaagde.
Het gevoel der afhankelijkheid van eene hoogere magt
en do zucht naar het oneindige en volmaakte zijn twee
,
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grondtrekken der menschelijke natuur. Dat gevoel, die
zucht zijn den mensch ingeschapen; hij kan beide onmogelijk geheel uitschudden of verzaken. Dat leert ons de
opmerkzaamheid op en do kennis van onszelve , en ondervinding en geschiedenis drukkcn daarop het zegel. Vandaar het merkwaardige verschijnsel, dat nog nooit eenig
yolk ontdekt is, zoo dierlijk raw en onbeschaafd, dat niet
eenig spoor althans van Godsvereering onder hetzelve zich
vertoonde. De mensch moet, moot volstrektelijk uit zijnen
aard en gesteldheid lets vereeren en ontzien , al is het
voorwerp van die vereering ook nog zoo nietig en ongerijmd, al is het ook een armzalig stukje hout of steen , of
een onbeduidend gedierte. Vandaar onder de ruwsto volken het Feticismus; onder de meer beschaafde, maar door
geene Openbaring verlichte Heidenen , de godsdienstige
vereering van de gewrochten en verschijnselen der Natuur,
van uitmuntende menschen , of van door de verbeelding
geschapene, ideale Godmenschen , gelijk de Goden der
Grieken , Romeinen en der nude Germanen waren. Vandaar ook het merkwaardige verschijnsel, 't welk velen onzer misschien in hunne nabijheid hebben kunnen opmerken , dat doorgaans met ongeloof het bijgeloof gepaard
gaat , zoodat menschen, die aan God noch eeuwigheid betuigen to gelooven, voor het tikken van een houtwormpje
niet zelden sidderen , aan de ongerijmdste dingen als voorteekenen hechten , en in hun doen en laten zich daarnaar
rigten.
Slechts in de kennis van en in het geloof aan eenen
persoonlijken , van de wereld onderscheidenen, met magt
en wijsheid het heelal besturenden God kan de ingeschapene
zucht des menschen naar het oneindige en volmaakte waarachtige bevrediging vinden. Slechts in de aanbidding en
dienst van zoodanig Opperwezen werkt het gevoel der afhankelijkheid op redelijke en heilzame wijze. Zoolang de
mensch tot dat geloof zich nict verheffen kon, of niet door.
openbaring gebragt word, moest hij noodwendig tot Natuur- en menschenvergoding , tot alle de dwalingen en verkeerdheden des Heidendoms vervallen. Maar even onvcr-
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mijdelijk moot hij ook in dien jammerlijken toestand terugzinken , wanneer hij dat geloof,, 't Welk eenmaal het deel
der menschheid gcworden is, weder komt te verliezen. Dat
zegt ons Gene logische redenering, op de kennis van 'smenschen natuur gegrond, en dat is het, wat de verschijnselen
onzer eeuw onmiskenbaar bevestigen.
Wij zien het , de boom worth ook hier aan zijne Truckten openbaar. Over het verfoeijelijke en bedroevende van
die vruchten uit te weiden , het onverantwoordelijke en
Godschennende van zoodanige menschenvergoding , het
troostelooze en rampzalige van het ongeloof, dat haar
voortbragt, nader te ontwikkelen voegt niet aan deze
plaats, en zal ook niet noodig zijn , om een iegelijk van u
van ganscher harte met mij to doen stemmen in den
wensch: God beware ons en ons gansche y olk voor die
cerdienst van het Genie, voor die vergoding van sterkte en
dapperheid, al zou dan ook STR AIIs s met zijnen aanhang
ons daarom alle verlichting en beschaving ontzeggen!

Nu kunnen wij dan onze aandacht meer bepaald vestigen op zoodanig vereeren van menschen , als ook onder
ons plaats vindt, en, ten einde over deszelfs waarde of
onwaarde regt te oordeclen, de bron beschouwen, waaruit dat voortvloeit. Zie ik wel , clan is achting de bron ,
waaruit alle vrijwillige vereering voortkomt , die de cone
mensch aan den ander' bewijst. Ik zeg opzettelijk vrijwillige vereering, want er kan ook cone onwillige eerbewijzing uit dwang en door vrees plaats vinden. Denkt
slechts aan do Illumination en andere eerbewijzen , die in
der tijd ook hier te lande op NAPOLEON ' S jaardag of bij
zijne overwinningen plaats vonden, of aan de bijdrage , die
deze of gene uitreikt, om eon gedenkfcest te vieren , om
eon standbeeld of gedenkteeken op te rigten , enkel en alleen omdat hij , om ecne of andcre reden , zich niet daaraan durft onttrekken.
lk spreek nu natuurlijk van vrijwillige cerbewijzen, en
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ik herhaal het, dat wij in het algemeen achting als derzelver bron hebben te beschouwen.
»Welnu ," zegt dan misschien de eon of ander bij zichzelven , dan valt over de zaak weinig moor to praten ;
» dan kan het oordeel over dit teeken onzes tijds niet twij» felachtig zijn; dan is die zucht , om voorvaderen en tijd» genooten to erken en te huldigen, welke onze dagen ken»merkt, gewisselijk als een goed en gunstig teeken des
» tijds te beschouwen. Achting is immers de erkentenis
a en het besef van eene voortreffelijkheid, van eenig voor» regt in anderen , en wel in menschen. De neiging tot
» achting voor anderen, het vermogen van haar to koeste» ren en te betoonen , bchoort immers tot de edelste nei» gingen en vermogens der menschelijke natuur. De nei» ging tot achting en achtingbetoon is immers cone on» baatzuchtige neiging. De Egoist, de uitsluitende zelf» zucht acht niemand buiten zichzelven. De dieren kun»nen genegen zijn of paten, vreezen en ontzien, maar
achten kunnen zij niet. De achting is dus iets zui» ver menschelijks, iets edels en beminnelijks ; en is het
» derhalve waar , wat gij zegt en wat ik gaarne toestem ,
»dat eerbewijs, als uitvloeisel, ten bewijze strekt van achn ting, als deszelfs bron, dan volgt daaruit, dat wij de kena nelijke zucht , om aan menschen eene verdiende hulde
» too to brengen, als een good , loffelijk en verheugend
» verschijnsel onzer dagen mogen erkennen en begroeten."
1k wenschte wel, M. H., dat ik die schijnhaar zoo
juiste en gegronde redenering van den vriend onzes tijds
mede als zoodanig kon erkennen en toestemmen, want ik
erken liever het goede dan het verkeerde in mijne modemenschen , en ik kon dan , zonder van uwe aandacht nog
nicerto vergen , mijne rode dadelijk besluiten met een'
gelukwensch aan u en mijzelven over den hecrlijken en
heugelijken tijd, waarin het ons gegeven word te 'even.
Maar,, hoe gaarne ik, om die belangrijke reden, zulks ook
zou willen , ik kan tot gaaf toestemmen van die schoonschijnende redenering niet komen , en moot dus uwe aan-
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dacht nog wel wat langer vergen , om haar wat meer van
nabij en in bijzonderheden to beschouwen.
Trouwens , het is mij niet to doen am to disputeren.
Ik zou anders kunnen beginnen met de stelling to bestrijden , dat het achten van anderen tot de onbaatzuchtigo grondneigingen of rigtingen van onze natuur behoort ,
en, in navolging van HELVETIUS, trachten to bewijzen ,
dat wij eigenlijk alleen onszelve in anderen achten ; dat
wij daartoe uit den aard onzcr natuur volstrekt genoodzaakt zijn. , Maar drogredenen , met hoeveel vernuft,
scherpzinnigheid en geest ook voorgedragen, blijven toch
drogredenen, en ik zal , wat ik als zoodanig erkend heb ,
niet bijbrengen , al kon ik daardoor ook de drogredenen
van een' ander' ontzenuwen. Daarenboven wil ik gaarne
toestemmen , en gij alien , vertrouw ik , met mij , dat de
mensch niet een geheel zelfzuchtig schepsel is, 't welk in
zijn gevoelen en begeeren uitsluitend door het eigenbelang
wordt aangedaan en gedreven. Neon, ik erken het, ik
stel het vast, ik ga daarvan uit, de mensch heeft het vermogen, de grondneiging zelfs , van iets buiten zich , van
andere menschen to achten ; en die grondneiging behoort
tot zijne hoogere. natuur, en niet tot dat lagere , wat hij
met de dieren gemeen heeft. Slechts tegen de voor onzen
tijd allezins gunstige en vleijende gevolgtrekking, die zoo
vlug hieruit afgeleid wordt, opper ik bedenking. Die gevolgtrekking zou eerst thin doorgaan , indien al de aan
menschen bewezene eer uit welgegronde , loffelijke achting
voortvloeide. Niet alle achting toch voor anderen is van
gelijken aard en waarde. Men noemt het wel alles achting voor den mensch ; maar niet altijd , ja slechts zelden
misschien , is het de mensch zelf,, als zoodanig, die geacht wordt. Doorgaans wordt die achting gewekt en verworven door bijzondere eigenschappen of hoedanigheden,
die iemand bezit , en alsdan bij overdragt aan den persoon
zelven bewezen. En die achtingwekkende eigenschappen
en hoedanigheden zijn zeer veelvuldig en onderscheiden.
De cen wordt geacht wegens zijnen rijkdom, een ander
wegens zijnen hoogen stand, een derde wegens zijne be-
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kwaamheid , een vierde om zijne talenten , een vijfde om de
waardigheid, die hij beklcedt, een zesde om zijne regtschapenheid en godsvrucht. Doch waar zou ik eindigen , indien ik
alles wilde opnoemen, wat op verschillende tijden , onder verschillende volken, bij onderscheidene menschen al achting
gewekt en verworven heeft ? Men zou daarvan zelfs zekere classificatie kunnen maken. Want het is bekend ,
dat, bij voorbeeld , onder de onbeschaafde volken de ligchaamssterkte het meest en het algemeenst in achting stond;
dat de fijngevoelende Grieken vooral ligchamelijke schoonheid waardeerden; dat onder krijgszuchtige nation doorgaans meest aan de dapperheid , onder handeldrijvende
volken aan den rijkdom achting wordt bewezen, en dat
een ruwe bewoner der Poollanden alleen dien als een groot
man schat , die goed zeehonden kan vangen.
Wie gevoelt nu al niet terstond , dat die zoo onderscheidenlijk toegekende achting niet altijd even welgegrond ,
billijk en loffelijk is? En waarom? Immers daarom
vooral omdat de eigenschap of het voorregt , waardoor zij
gewekt en waaraan zij bewezen wordt, niet altijd even
waarlijk achtingwaardig is. Het is waar, het oordeel over
datgeen , wat wezenlijk achtingwaardig is , kan verschillen
en verschilt werkelijk , naarmate van het standpunt , waarvan men bij de beoordeeling uitgaat , en van den maatstaf,,
dien men bezigt; maar onder redelijk denkende en welgezinde menschen kan echter dat oordeel niet zoo verre
uiteenloopen. 1k durf , bij voorbeeld , gerust op u aller
toestemming rekenen , als ik stel : een voorregt , door den
mensch zelven verworven, staat hooger en verdient meer
achting, dan hetgeen hij buiten zijn toedoen bezit , —
hetgeen wezenlijk en blijvende is meer , dan het toevallige
en voorbijgaande; Gene eigenschap, die ook op en voor
anderen werkt , verdient meer achting, dan die, wake
alleen haren bezitter tot sieraad of voordeel strekt , — het
nuttige meer, dan het vermakelijke , cone deugd meer,
dan een talent of ligchaamsvermogen. Wie uwer toch zou
in goeden ernst durven beweren , dat aan de vlugheid
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eener TAGLIONI, de spierkracht van eenen RAPPO, het
muzikaal talent van eenen PAGANINI dezelfde achting
toekomt als aan de heilrijke wetenschap van onzen BOER BAAVE , de nuttige en stichtelijke dichtpen van onzen
CATS, of de bekwaamheid en werkzaamheid van eenen
ROGENDORP of KEMPER? Wie uwer zou onbewimpeld
durven bekennen, dat hij meer achting koestert voor eene
schoone en bevallige ligtekooi, dan voor eene leelijke maar
trouwe en ijverige huismoeder; dat hij zijnen buurman
hooger schat dan zijne ouders, den rijken man, die een
groot vermogen van anderen erfde of het aan weduwen en
weezen ontstal , hooger , dan den geringen maar eerlijken
en ijverigen ambachtsman?
Niemand zou dat willen bewercn of durven erkennen.
Want alien gevoelen vvij immers, dat alleen datgene op
achting aanspraak heeft, wat in zijnen aard waarlijk rein,
goed , groot , edel en heilzaam is. Allen gevoelen wij ,
dat ligchaamskracht of schoonheid , vlugheid van hand of
•voet , of zelfs van den geest, louter uitwendige en toevallige Bingen zijn , die de mensch zichzelven niet geeft , en
die tot zijne wezcnlijke waarde Diets toe- of afdoen. Allen
gevoelen wij, dat ook ,de door oefening en inspanning verkregene bekwaamheid slechts eene geringe en betrekkelijke
waarde heeft, als het vermaken van anderen haar eenige
en hoogste doel en werking is , en zij het ware welzijn van
anderen niet kan bevorderen ; dat die bekwaamheid alle
aanspraak op ware achting,verliest, wanneer zij alleen om
eigen voordeel verworven, tot eigen voordeel beoefend
wordt , en niet gepaard gaat met zedelijke beginselen.
Want dat bovenal zult gij, vertrouw ik , met mij erkennen, dat hetgeen zedelijk goed is; zoo niet alleen , althans
bovenal achting verdient. Het zedelijk goede toch is den
mensch uitsluitend boven alle schepselen der aarde eigen,
omdat hij alleen een zedelijk gevoel en eene zedelijke vrijheid bezit, en vrijwillig tot het doen van dat goede zich
kan bepalen. Het zedelijk goede is niet iets toevalligs of
uitwendigs, maar do vrucht van eigen pogen , van het
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hoogste en moeijelijkste pogen. Het zedelijk goede voert
den mensch het naaste tot Hem, die, als de hoogste volmaaktheid, het voorwerp van de hoogste mate van achting,
van eerbied en van aanbidding is. Het zedelijk goede kan
den mensch door nicts buiten hem, tegen zijnen wil, ontnomen worden. Het zedelijk goede, eindelijk, is uit zijnen aard verbonden met waarheid , kracht en schoonheid ,
uit zijnen aard nuttig en heilrijk ook voor anderen. Het
zedelijk goede heeft alzoo onafwijsbare aanspraak op de
hoogste achting, en wel op de hoogste achting van eon
iegelijk.
Het zijn belangrijke concession , die gij zoo al ho .orende, gelijk ik onderstel , aan mij gedaan hebt, M. H.;
maar daaruit volgen nog andere, waarop ik even zeker
reken. Immers zult gij niet ontkennen willen , dat de
achting van velen cone loutere zinnehyke achting is , die
alleen op uitwendige, toevallige, zinnelijke voorwerpen of
eigenschappen gegrond is, zoo als ligchaamssterkte, vlugheid of schoonheid, rijkdom of aanzien , of de gaaf, ern
het oog , het oor of andere zintuigen to streelen. Maar
dan dient .gij ook tevens wel to erkennen, dat zulk cone
zinnelijke achting kwalijk gegrond is; dat zij ten bewijs
strekt van eene zinnelijke rigting , van geringe beschaving,
vooral van gebrekkige zedelijke ontwikkeling; dat zij uit
haren aard onbestendig en veranderlijk is, en to zelfzuchtig
en eigenbatig van aard en strckking, om als iets goods en
edels erkend en geprezen to worden.,
De achting van vele anderen (dat neem ik desgelijks als
toegcstemd aan) is part dig. De indruk , dien de voorregten van anderen op hen maken , wordt beperkt en gewijzigd door vooroordeelen en hartstogten. Zulk eene partijdige achting is die, welke sommige kunstenaars en geleerden alleen voor mannen van hun vak koesteren , wijl
zij dat y ak als het edelste of nuttigste beschouwen. Wij
maken aan Naar ons schuldig, als wij anderen daarom
bovenal of alleen achting toedragen , omdat zij met ons
toonen overeen to sternmen in dcnkwijze en sr-mak , in
werkkring of uitspanning. Het behocft echter naauwelijks
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opgemerkt te worden; dat ook deze soort van achting van
zecr cgoistischen aard is; dat te haren opzigte de stelling
van DELVETIUS geldig is: que nous n'estimons que nous
dans les autres.
En dan (wie zou dat niet toegeven ?) is er zoo veel onverstandige achting, die door schijnbare in plaats van
wezenlijke voorregten en goede eigenschappen wordt opgcwekt. Gij ontwaart die bij hen, welke , bij voorbeeld,
eenen bluffer achten uit hoofde van zijne grootspraak, eenen
dweeper wegens zijne geestdrift, eenen huichelaar om zijne
vromo manieren. Daar zij tot onmiskenbaar blijk strekt
van onverstand en kortzigtigheid en doorgaans aan onwaardigen verkwist wordt, is ook zij ongetwijfeld meer te laken
dan to prijzen.
1k zou nu ook van de dweepende achting kunnen gewagen , die , alleen door gevoel en hartstogt geleid, aan
de wezenlijke of schijnbare voorregten van anderen cone
overdrevene waarde hecht , en daarvoor onmatigen eerbied
en bewondering betoont. 1k zou kunnen aanwijzen, hoe
deze, even als de zinnelijke achting, dikwerf op eene onbetamelijke en berispelijkc wijze zich openbaart , in vleijerij , in laaghartig kruipen of in uitbundige eerbewijzen.
Maar mij dunkt ik heb genoeg bijgebragt , om u to doen
gevoelen, waarom ik het bedenkelijk vond, om met de
lofrede , op onze menschenhuldigende eeuw straks bijgcbragt, volledig in te stemmen. Het zal u nu, vertrouw
ik, niet moor bevreemden, waarom ik aarzelde , de sluitrode gaaf to beamen: » eerbewijs is eon uitvloeisel van achting; achting is good, odd, loffelijk: derhalve is de ken»nelijke zucht onzer dagen , om menschen te vereeren,
» eon gunstig en verheugend teeken van onzen tijd."
Daarom echter wil ik het vereeren van menschen , zoo
als dat, tot dusverre althans, cinder ons plaats vindt , evenmin onbepaald veroordeelen. Integendeel, ik wil gaarne
erkennen , dat, wanneer men , bij voorbeeld , eenen DE
MUTER Of CATS of wiEtwEraitrizEN openlijke hulde toebrengt , men mannen verecrt , die de achting van alle we1denkenden en regtschapenen verdienen. Ik wil aan waar-
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lijk uitstekende mannen , zoo min als de achting , ook het
betoon dier achting, eerbewijs en hulde, hebben onthouden. Zelfs dat openlijke roemen en verheffen van dichters , schilders , virtuozen, of uitstekende beoefenaars van
wetenschap en kunst, durf ik niet onbepaald afkeuren. De
uitstekende gaven van den menschelijken geest toch , door
vlijt en oefening ontwikkeld en volmaakt , hebben billijke
aanspraak op erkentenis. Ja zelfs wanneer het alleen het
gesmaakte kunstgenot is, dat hem doet huldigen, die het
verschafte, dan nog is in die dankbare erkentenis iets
goeds to erkennen.
Doch er is iets anders , wat, miens inziens, grond geeft
om to twijfelen, of het heerschende en toenemende huldigen van menschen wel ten bewijze kan strekken van heerschende en toenemende achting, welgegronde , lolfelijke
achting. Niet daarin zie ik dat bedenkelijke teeken, dat
godsvrucht en deugd niet evenzeer als talent , kunst en
geestkracht openlijk worden gehuldigd. Neon, M. H.! ik
ben innig daarvan overtuigd , dat ware godsvrucht en
dcugd openlijke hulde even min verlangen als behoeven, en
dat juist daarom ook hij , die derzelver waardij meest levendig erkent en meest dicp beseft , tot eon openlijk huldigen misschien minst zich opgewekt voelt. Slechts hij
toch , die zelf waarlijk vroom en good is , kan het zedelijk goede ten voile waardcren en achten , en hij schroomt
cone openlijke huldiging moor , dan dat hij die zou verlangen. Maar hierin zie ik eon bedenkelijk en zorgwekkend teeken, dat vaak, bij al dat roemen en huldigen van
menschen, hun zedelijk karakter zoo weinig in aanmerking genomen , ja als iets onverschilligs bijkans besehouwd
schijnt to worden; dat rijkdom en aanzien, kracht en
stoutheid , kunst en talent soms verecrd en gehuldigd worden, `ook wanneer zij met beginselloosheid en onzcdclijkheid gepaard gaan. Hicrin vind ik jets bedenkelijks en
zorgwekkends , dat, terwijl aan hetgccn schittcrt , of stoffclijk voordeel , of zinnelijk genot verschaft , achting en
hulde wordt toegebragt , die achting blijkbaar minder is en
minder dan wel vrocger wordt gekoesterd voor en beweMENGELSV. 1811. NO. 4.
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zen aan voorwerpen en betrekkingen , die steeds door de
verlichtste en edelste menschen als achting verdiencndc
erkend zijn, en ook door het Evangelic als zoodanig voorgesteld worden. Als voorbeeld noem ik slechts den ouderdom, de overheid, en de ouderhike betrekking, . Ook
deze drie , het is waar,, zijn niet eigenlijk van zedelijken
maar van uitwendigen aard; maar het zijn nogtans betrekkingen, die als 't ware door de uitspraak van alle vroegere
eeuwen , van rede, gevoel en H. Schrift, gelijk door het
woord en voorbeeld van alle edelen onder ons geslacht,
zijn geheiligd en achting en hulde waardig gekeurd. En
nu vraag ik een iegelijk uwer,, of ook dat een kenmerk
onzer dagen is , dat de ouderdom algemeen wordt ontzien ,
de overheid geeerbiedigd, de ouders als zoodanig geeerd
en geacht ; of niet veeleer jonge mens'chen , onderdanen
en kinderen vaak jegens die betrekkingen, in woord en
daad , eene oneerbiedigheid , eene minachting aan den dag
leggen , die elk regtschapen gernoed bedroeft , ergert , ja
verontwaardigt? Dat, M. H., zijn bedenkelijke, zorgwekkende teekenen; want zij doen met grond vreezen ,
dat de tijdgeest zich meer en meer losmaakt van allo noodige, heilige en heilrijke banden ; dat de achting nicer en
nicer overgaat van het zedelijke op het zinnelijke gebied;
dat de vatbaarheid voor de zachte en stille indrukken van
het goede , heilige en eerbiedwaardige plaats maakt voor
de behoefte aan en het verlangen naar alwat stout en treffend is, roert en schokt , praalt en scliittert.
En wee het yolk, waaronder die rigting veld wint, die
geest Iv.rerschend wordt ! Het begint met het goede gering
te achten, het eindigt met de stoutmoedige en overgegevene
boosheid to bewonderen en te vereerert. Dat is geene uit
de lucht gegrepen magtspreuk, M. IL! Wilt gij bewijs ,
hoort dan , wat een Franschmun (*) onlangs omtrent zijnc
natie getuigde: »De tijd, (zegt hij) dien wij beleven ,
»erkent geene gewigtige, eerbiedwaardige en onschendbare
»zaken meer op het zedelijke, burgerlijke en staatkundigc
(*) Zie le Semeur van 5 Augustus 1810.
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» gebied. Men bcschouwt en behandelt die alien met ligt» vaardigheid, en stelt ze zoo veel mogolijk ten voorwerp
» van bespotting en laster. Deugd , eerbaarheid, echte» lijke trouw , belangelooze zelfopoffering, nmatschappe»lijke orde, openbaar gezag en deszelfs handhavers, — wat
» is er van dat alles , waarvoor men nog eerbied heeft ?
»Slechts twee magten worden nog geeerbiedigd: de ruwe,
onbeschaafdo kracht, en het geld. Woes stork of rijk;
» in het cerste geval zal men u ontzien, in het tweede u
» vleij en."
»Doch hij , die dit schreef , is con ernstig, gemotdelijk ,
godsdienstig man. Misschien ziet hij de zaak te donker in en is partijdig." Welnn, hoort clan cent andere getuigenis, die wel niet ligt van dat zwak verdacht zal
worden ! Zij komt voor in het Journal des Debats, con
blad, hetwelk juist door den even aangehaalden Schrijver
beschuldigd wordt van , uit zucht om de abonne's to behouden , aan den verkeerden tijdgecst to veel toe te geven ,
ja dien le voeden. » Wat zal men zeggen (zoo spreckt
» het dagblad) van die nieuwc verkeerdheld , die , van het
» Tooneel en uit de Romans in het werkclijke leven overge» gaan, de aandacht der menigte meer en moor vestigt op do
» groote misdadigers, en als 't ware doze op eon verheven
» voetstuk plaatst en met eon' schitterenden straalkrans om» geeft, verhevener en schitteren der naar mate hunne misdrij» von afschuwelijker zijn? Wij overdrijven niet de voorbeel» den staan voor icders oogen. De incest honnete (ik vertaal
» dit woord opzettelijk niet) de meest honnete menschen
» schromen Diet , te dczen aanzien voor de zonderlingste
»inzigten uit to komen. Men maakt een onderseheid , ja,
» tusschen de misdaden , maar in omgekeerde orde met de
» oude zedekunde en met het strafwetboek. Wee de zak» kenrollers , de gaauwdieven en al de arme martelaars van
» de correctionele policic! De kleine ongclukjes , hun we» dervaren , compromitteren hen op het zeersti men schuwt
»ze , jaagt ze weg en geeft geen kwartier. Maar geldt het
»monsters , Wier stoutheid en boosheid vaak de wereld
een'
»komt verschrikken ; geldt het con'
N2
LACENAIRE •

180

OVER HET ONGEPAST EN OVERDREVEN VEREEREN

”EEYTEL , [Of, ZOU ik nu er bijvoegen , eene LA F FAR GE]
» ziet, dat zijn misdaden comme it foot, dat zijn helden,
»dat zijn e'nergique zielen , krachtige geesten van eene
»uitstekende organisatic! dat is de aristocratic der misdaad!
»Hunne namen vliegen van mond tot mond en weergalmen
»in de salons; de dagbladen geven hun levensberigt, de
»romandichters hunne apotheose. Tot alien prijs moot men
»hen zien, hunno trekken , hun voorkomen aanschouwen.
» De fatsoenlijke kring bezoekt en complimenteert hen , bc» geleidt hen in de gevangenis , voor het geregtshof en op
»het schavot, en zelfs de minst ingenomenen (empresses)
»betwisten elkander hunne portretten , hunne handschrif» ten , ja zelfs hun hoofdhaar 1"
Zooverre het Journal. Zijn straks genoemde landgenoot
spreekt, naar aanleiding dier getuigenis, eon tretrend en
waarachtig woord. »Hoe (zegt hij) hoe zou jets ernstigs,
» heiligs en onschendbaars in do zedelijke orde kunnen
»staande blijven , wanneer de grondslag dier orde en des» zelfs opperste Insteller, Regter en Handhaver niet gekend,
» of miskend wordt? — Nooit hebben de volken strafa feloos God verbannen uit hunne harten, hunno gewoonten
» en instellingen. De ruimte, die door Zijne verwijdering
»ledig wordt, is zoo groot, dat ten laatste alles daarin
» moet verzwolgen worden en ondergaan."
Ja, M. a , er is slechts eon bolwerk, dat den vloed van
ontaarding en bcderf, zoo verwoestend voor alle bijzonder
en algemeen geluk , dien vloed , die, bij onze naburen zoo
hoog gestegen moor en moor dreigt ook bij ons in to broken, — er is slechts Oen bolwerk, dat dien keeren kan en
tot dusverre, hoewel niet geheel , gekeerd heeft; en dat
bolwerk is de algemeene erkentenis en eerbiediging van
den almagtigen , heiligen Heer van hemel en aarde. Vic
Hem en Zijn welbehagen eerbiedigt , die acht den mensch
ars Zijn schepsel, Zijn kind, en in den mensch alles, wat
met Zijn heilig en liefderijk welbehagen overeenkomstig,
dat is rein en cdcl, waar en schoon ,', heilrijk en weldadig
is , en zal dien overeenkomstig ook het eeren en huldigen
van zijne medernensehen wijzigen en regelen.
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Allerwegen wordt dan ook de dringende behoefte aan
algemeene godsvrucht en zedelijkheid levendig erkend, en
alle weldenkenden en welgezinden zoeken langs verschillende wegen Naar op te wekken en to bevorderen. Wie
zou dat niet prijzen , zich daarin niet verheugen en daartoe
niet medewerken? Maar zullen ook wij van de zoogenaamde
vrijheid van onderwijs , die ook onder dat voorwendsel gevorderd wordt, zulks met grond vcrwachten ? Moet , mag ,
kan de onderwijzer de taak overnemen , die op ouders en
lecraren rust? Zal het lezen van den Bijbel en het opzeggen van den Katechismus op de scholen ware godsvrucht
en deugd bij de kinderen kweeken , wanneer de opvoeding,
de huisclijke voorgang en omgang niet door eenen vromen,
heiligen geest bezield is? Geloove dat, wie het verrnag !
1k sia tot heden in de overtuiging, die ik hier mag uiten
en ter behartiging u medegeven : Die godvruchtige en
deugdzame gezindheid, welke woord en daden regelt en
heiligt , wordt niet aangeleerd , maar aangekweekt ; niet
de school, maar het huisgezin , het gezin, waarin des
Hecren vreeze en ware liefde woont en werkt , is van dien
heiligen en heilrijken zin de ware kweeker.

dianteekening , behoorende tot bl. 164.
Teregt verwijt een der Duitsche tijdschriften zijnen landgenooten de afwijking van de gewoonten en zeden der voorvaderen , van welke TACITUS getuigt » Monumentorum
» arduum et operosum honorem ut gravem defunctis asper» nantur ," (de Germ. C. 27) en herinnert daarbij , dat
voor J. v o N MULLER, in zijne geboortestad Schafhausen en
op zijne begraafplaats te Kassel, een Monument wordt opgerigt ; dat to Fulda eon standbeeld van BONIFACIUS geplaatst is ; terwijl dat van GOTHE te Weimar op het Paradeplain geplaatst zal worden, volgens eene schets van T II o RWALDSEN; en dat te Kempen voor THOMAS A KEMPIS, to
Salzburg- FOOT MOZART, en to Leipzig voor THAER
gedenkteeken zal opgerigt worden.
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DE STIIIIIKROOVERS IN DEN EERKELIJKEN STAAT.

(Vervolg van bl. 92.)

D

e Kardinaal 0 Ore s A icv I was de laatste der Romeinsche
Staatsministers, die met de roovers onderhandelde. Van
1818 tot 1825 werden verscheidenen hunner, die ten gevolge dier traktaten amnestie bekomen hadden, en onder
anderen de beruchte DIECI — NOVE, zelfs tot barighelli in de
als naar gewoonte door bandieten onveilig gemaakte vlekken
benoemd, en als zoodanig met de policie van het gebergte
belast. DIECI—N OV E was barighel te Frosinone. Die zonderlinge magistraatspersonen namen het hun opgedragen ambt
getrouw en met strengheid waar.
Ten gevolge van eene dier overeenkomsten van Kardinaal
G o M SA L vi met de roovers, hadden negen derzelven zich met
vrouwen en kinderen overgegeven. Men bragt hen naar
Rome ; aldaar huisvestte men hen in de drooge grachten van
het kasteel St. Angelo, en gedurende een jaar, dat zij aldaar in bewaring bleven, was het de mode te Rome, hen
er to gaan bezoeken. De buitenlanders vooral waren als verzot op de roovers; zij teekenden hen nit, deden him allerlei
liefkozingen, en overhoOpten hen met geschenken. Evenwel had BA It It ONE, het hoofd dier bende, van welken wij
zoo straks eene zijner verrigtingen verhalen eigenhandig verscheidene reizigers vermoord, en meer dan eenmaal hadden Engelschen, in het gebergte aangehouden, hunne
vrouwen, zusters en dochters door dien booswicht voor hunne oogen lien mishandelen. Wat zou de regering wel gezegd hebben, bijaldien een dier vreemdelingen, op geene
ander° wijs regt kunnende erlangen, den roover met een
pistoolschot gedood had ? Naar dit geboefte was in de mode,
en een Engelschman zon zich wel hoeden, eenen man naar
de mode zoo te behandelen. Dit gedrag der vreemdelingen
te hunnen opzigte, hetwelk door hen als eene soort van toejuiching van hun vroeger leven kon beschouwd worden,
moest aan die bandieten een zonderling denkbeeld geven van
de wet, die hen veroordeelde. BAREONE gevoelde ook volkomen, welk een man van gewigt hij was. Bij de abdicatie
zijner bandieten-waardigheid had hij zich op eene theatrale
wijs gedragen. Teen hem cen afschrift van het traktaat,
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door den Ileiligen Vader goedgekeurd en geratificcerd, ter
hand gesteld was, had hij op zijne beurt zijne buks, zijnen
dolk, de teekenen (insignia) van zijn gezag, aan den Paus
toegezonden, en hij had zich, alleen, ongewapend, midden
door eene ontelbare menigte, die op zijnen weg was zaamgestroomd, naar zijn verblijf in den Engelenburg begeven.
Zijne vrouw had met hem het gebergte verlaten, en nam in
zijne nieuwe woning zijn huishouden waar. Haar uiterlijke
was nagenoeg even woest als dat van Karen man. Niettemin
zeide deze, vrij plant, dat hij zijne bekeering aan twee dames to danken had, aan de Heilige Maagd en aan zijne
vrouw. — Daar BARBONE en zijn y olk, aan wie men overigens hoogstergerlijke voordeelen had toegestaan, de veerwaarden der capitulatie getrouwelijk nagekomen waren,
droeg de regering van baron kant wel zorg ze niet te
schenden.
Eenigen tijd daarna, bij een ander geval, schijnt Kardinaal GONSALVI, Wien men zijne traktaten met de roovers tot
een verwijt maakte, te hebben willen doen zien, dat hij
strenge met zachte middelen wist te paren, en toonde zich
daarbij in geenen deck naauwgezet omtrent de wijze. Het
bewind had eene nieuwe overeenkomst met eene bende gesloten, welke zich uit de overblijfselen der benden van BAR —
BONE, van DIECI — NOVE en van eenige anderen gevormd had.
Deze begenadigden nu, omtrent sommige der minstbeduidende voorwaarden van het traktaat, in gebreke gebleven
zijnde, noodigde de Kardinaal hen uit tot eene nieuwe zamenkomst, onder voorgeven van over de betwiste bedingen
in nadere verklaring te komen. Toen zij bijeen waren en
terwijl men raadpleegde, kwamen gewapenden uit kelders
to voorschijn, waarin men hen gedurende den nacht verborgen had, omsingelden het huis, en, op een door eonen
der met de onderhandeling belaste preesters gegeven sein,
bragten zij al die bandieten, tot den laatsten toe, om hals.
Dit voorbeeld, eene hernieuwing van hetgeen c SAR B O RG a IA in der tijd gedaan had (*), bragt ter beveiliging van
het gebergte meer to weeg, dan al de vroeger gebezigdo
(*) Men ken bij MACIII A v nazien , op wake wijs CESAR
nosuain rich van VITELLOZZO, OLIVEROTTO, PAGOLO ORS I N I en den Hertog VAN GEAVINA, die Condottieri, wake
hem in den weg waren, ontdeed.
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iniddelen van zachtheid en van onderhandeling. Op het gezigt der vijfenveertig bandietenkoppen, waarmede men den
weg van Rome naar Napels over San Germano bezoomd had,
en der gevierendeelde ligchamen, welke op elk der kruispunten van dien weg geplaatst waren, begrepen zij, die de
slagting overleefd hadden, dat de regering besloten had,
eindelijk niets meer to ontzien ; versehrikt legden zij de wapenen neder en verstrooiden zich. Van een' anderen kant
begrepen de bergbewoners, die nog geene bandieten waren,
maar smaak voor het handwerk gevoelden, dat de voordeelen van hetzelve de gevaren niet langer opwogen, en hidden
zich te huis. Van dat tijdstip of dagteekent de geheele verstrooijing der rooverbenden. Met stoutheid en gewapenderhand gedane aanvallen hebben nog wel van tijd tot tijd
plaats; maar die aanvallen zijn het werk van lieden, die
zich slechts toevallig en tijdelijk vereenigd zien ; van boeren, die de verzoeking niet weerstaan kunnen, om van eene
gunstige gelegenheid partij te trekken. Die bandieten uit
liefhebberij hoeden zich wel, het fraaije roovercostuum van
vorige tijden aan to trekken; zij zijn slecht gewapend, en
wanneer drie of vier hunner zich tot eenen rassen overval
verbonden hebben, zoo pan zij weder uiteen, oogenblikkelijk nadat de buit verdeeld is.
Sommigen der bendenhoofden, die in de laatste tijden van
het rooverwezen tot eenige vermaardheid geraakt zijn, stelden er eene eer zekere hoffelijkheid to toonen; als galante ridders van den grooten weg, eerbiedigden zij de eer
der vrouwen, zich vergenoegende, dien eerbied, door bet
vorderen van nog zwaarder losgelden, te doen betalen. Anderen , en B AAR(' i E behoorde onder dit getal, woeste Don
Ju A NS der bosschen, beroemden zich, met ware bandietenzwetserij, dat zij er niet eene eenige gespaard hadden. Het
volgende verhaa/ is Seen der minst merkwaardige hoofdstukken uit de levensbeschrijving van dien bloeddorstigen en
wulpschen roover,, den AJAX van zoo vele CASSANDRA ' S. Wij
willen Dokter WARINGTON, die een der deelgenooten in dit
ontzettend avontuur geweest is, zelven laten spreken.
.Den 18 September 1822 verlieten de Beer B... van Glasgow, Mevrouw B..., deszelfs echtgenoote, hunne dochter
en ik de stad Napels, om naar Rome en van daar naar Florence terug te keeren. Wij reisden to post,• gezamerdijk
met Lord
welke dienzelfden dag, even als wij, IVapels
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verliet. Lord G... en zijn talrijk gezin vulden twee rijtuigen, zijno bedienden een derde. Op deze wijs bestond onzc
kleine karavaan uit vier rijtuigen. Ik had reeds to Glasgow
den Heer en Mevrouw B... leeren kennen ; to Napels had ik
hen wedergevonden. Eigenlijk was ik voornemens geweest,
laatstgemelde stad eerst in het begin van October te verlaten; maar de dames, die bezorgd schenen, met den Hoer
B..., Wiens gezondheid zeer zwak was , alleen op reis to
gaan, en ook daarenboven eenigzins bang waren, hadden mij
verzocht hen to verzellen. Zij dachten daarenboven, dat
inijn geneeskundige bijstand voor den Beer B... , die een
begin van tering had, van nut zou kunnen zijn. Des to gereeder voldeed ik aan haar verlangen , daar Mevrouw B...
cene dier niet dagelijks gevonden wordende vrouwen is, bij
welke de schoonheid der ziel voor die des ligchaams niet
onderdoet, en hare dochter belooft, haar eenmaal te zullen
evenaren.
.Terwij1 wij nog te Napels met onzc reisaanstalten bezig
waren, weifelende of wij den togt ter zee of to land wilden
ondernemen, had men ons herhaalde malen verzckerd, dat
REO NE ' S bende, die in het eerste gedeelte van den zomer
eenige reizigers op den weg van Rome naar Napels, over
Terracina of San Germano, had aangehouden, zich onthonden had. Dat bandietenhoofd, verlaten door zikre medepligtigen, welken de slechte uitslag hunner jongste ondernemingen had afgeschrikt , Meld, zeide men, zich in het
hart der bergen van den Kerkelijken Staat, naar den kant
van Frosinone en Alatri , verborgen. Dit besliste onzen
togt te land. Niet lang echter duurde het, of wij bevonden,
helaas! hoe geheel onjuist die berigten waren.
Bij het uitrijden van Capua vertraagde eon ongemak aan
ons rijtuig onzen gang; cone der veren zakte, en de bak
stootte op de as. Men herstelde zulks, zoo goed men in allerijI kon, met hulp van touwen en van een stuk hout,
waarmede men de veer ondersteunde; en te St. Agatha haalden wij, omstreeks den tijd van het ontbijt, Lord G...'s
rijtuigen, op het oogenblik dat zij zouden voortrijden , weder in. Dien avond wilden wij to Terracina nachtverblijf
nemen. Onze dames gunden zich dus ter naauwernood den
tijd om con kop melk to gebruiken, en wij gingen weder
op weg, als veren de reis in gezelschap met den stoet van
Lord G... voortzcttende. Alles ging goed tot voorbij Itri ;
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maar ongeveer twee rnijlen van dat vlek stootte een der wielen van ons rijtuig tegen een' grooten, midden op den weg
liggenden steen, en de veer bezweek op nieuw ; de rijtuigkas begon op het onderstel te stooten, en, wij mogten willen of niet, wij moesten onze vaart vertragen. Met lang
Teed het, of Lord G...'s postillons waren ons aanmerkelijk
vooruit, en bij eene der wendingen van den bergweg verloren wij hen uit het gezigt. Het was omstreeks drie ure des
achterraiddags; de lucht was helder, de ivarmte voor het
jaargetijde vrij stork, en de weg scheen volstrekt eenzaam.
Evenwel, niet ver van het hoogste punt der bergketen, over
Welke de weg van Mi. naar Fondi loopt, ontmoette ons een
detachement soldaten. Dit gezigt stelde onze reisgezellinnen,
die min of meer bevreesd begonnen te worden, weder gerust. Daar ik het Italiaansch volkomen magtig was, knoopte
ik met den bevelhebber van het detachement een gesprek
aan. Hij verhaalde mij, dat dien ochtend een herder bij hem
gekomen was, en hem verhaald had, dat de roovers in den
afgeloopen nacht omstreeks Fondi aangekomen waren. Maar,"
voegde de officier er bij, .het is zeker slechts een valsch
alarm, want ik ben nu den weg van Fondi naar den bergpas van Itri Tangs gekomen, en heb overal ettelijken van
mijn yolk de naburige berghellingen doen doorzoeken, en
nergens hebben wij iets gevonden, dat zou kunnen doen vermoeden, dat de roovers zich op nieuw aan dien kant vertoond hadden." Na ons doze geruststellende berigten gegeven
te hebben, vervoegde de officier zich weder bij zijn detachement, dat naar Itri afdaalde, en wij vervolgden onzen weg.
.Wij hadden deze kleine krijgsbende juist even uit het
gezigt verloren, toen wij eene nieuwe ontmoeting hadden.
Het was een oude boor, die met een' geweldigen takkebos
uit het naburige bosschaadje terugkeerde. De goede man
zag ons met een voorkomen van ongerustheid en weifeling
aan, en riep ons, in het voorbijgaan, op een' bij iemand van
dien stand jegens rake lieden, als wij, bevreemdenden toon
van deernis, toe : .Excellentien, Imogen de Madonna en
ST. ANTORIUS u behoeden!" — De Hoer B... en ik wandelden op dat oogenblik ons rijtuig vooruit, hetwelk log en
moeijelijk de laatste steilte van den berg werd opgesleept.
De zonderlinge schutsbeveling van den landman trof mij ; want
ik wist , dat ANTORIUS de beschermheilig is, dien de
struikroovcrs bijzonder ceren. 1k ondervroeg den oude;
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maar hij hield zich doof, of misschien ook wel verstond hij
mijn ltaliaansch niet. Evenwel, daar ik hem, bij het afscheidnemen, een stuk gelds in de hand drukte, wierp hij
een' snellen blik overal in het rond, en beet mij kortaf en
half binnensmonds toe, zorg dragende dat de postilion hem
niet hooren kon: A Als gij op de hoogte zijt, rijdt snel, zoo
snel gij kunt, door !" Die raad was voorzeker goed. Ongelukkiglijk gedoogde de staat van ons rijtuig niet, dat wij
dien volgden. Nogtans, toen wij den top van den bergpas
bereikt hadden, beval ik den postilion, om, het mogt kosten wat het wilde, de rijtuigen van Lord G... to achterhalen. De postilion zette zijne paarden in galop; maar elke
botsing deed den bak van het rijtuig zoo geweldig tegen as
en wielen stooten, dat wij, zoo voortgaande, gevaar geloopen zouden hebben dien te verbrijzelen. Wij moesten ons
dus wel weder getroosten, op dien zoo gevaarlijken weg
niet veel sneller dan stapvoets voort te reizen. Om aan de
roovers ontzag in te boezemen, en bun, zoo mogelijk, een
grooter denkbeeld van onze weerbaarheid to geven, deden
wij de kamenier der dames in het rijtuig stijgen, en wij, de
Heer B.... en ik, namen op den koetsbok de plants in, waar
zij te voren gezeten had, onze reisgezellinnen aanbevelende,
geen sluijerslip of eindje lint, kortom niets, hetwelk verraden kon, dat vrouwen in het rijtuig zaten, uit de portieren te laten hangen. Al die voorzorgen waren vruchteloos.
Omstreeks het derde deel der berghelling afwaarts maakt
de weg eenen elleboog. Ter linkerzijde rijzen groote rotsen,
met kreupelhout en klimplanten bewassen; aan den regterkant loopt eene kleine, bogtige kloof, welker bodem, even
als het bed van een' verdroogden stortvloed, met zware
stukken rotssteen bezaaid is; aan den overkant dier kloof
verheffen zich, hooge bergen, bekleed met kreupelhout van
mirten en harstachtig struikgewas. Plotseling greep de Heer
B... mij aan den arm, en, de hand naar een mirtenboschje
uitstrekkende, zeide hij met eene halfgesmoorde stem, om
niet door de vrouwen gehoord to worden: Kijk Binds
heen, daar zijn zij 1" Snel zag ik naar den kant, waarheen
de Heer B... gewezen had, en werkelijk zag ik als een'
bruinen, naar het scheen zich bewegenden, klomp, op omtrent een halve pistoolschot van den weg, in het mirtenboschje, dat daar ter plaatse tot aan de boistwering van
den weg liep. Wij waren toen nog een honderd schreden
A
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van het boschje verwijderd. Ik twVelde nog. A Misschien
is het een os, die zich daar nedergevlijd heeft, of wel hoeren, die takkebossen maken," zeide ik tot mijnen reisgefoot, toen ik plotseling, als het blikkeren van het weerlicht, do tromp van een' snaphaan boven de struiken zag
glinsteren. Nu kon ik niet langer twijfelen ; de roovers
stonden ons daar op to wachten. Werktuigelijk wendde ik
mij om, ten einde to zien, of er geene kans van redding
overbleef, wanneer wij terugkeerden, of dat niet misschien
andere rijtuigen ons vo]gden. Hoe groot was niet mijne
verbazing, toen ik , van de rotsen, welke wij zoo even
voorbijgereden waren, achter elkander zeven of acht van
top tot teen gewapende kerels op den weg zag nederspringen! De terugtogt was ons dus afgesneden. Terze]fder tijd
rezen zij, die voor ons in de struiken gedoken zaten,
overeind, en in minder dan eene minuet tijds vonden wij
ons door twaalf a vijftien welgewapende bandieten omsingeld, met welke het razernij geweest zou zijn, eene worsteling te willen beginners. De roover, aan wien de overigen schenen te gehoorzamen, riep ons toe: 3, Staat en
klimt af!" (Het eerste dezer bevelen was overbodig, want
reeds had onze postillon de paarden ingehouden.)
TerwijI wij afstegen, hoorde ik een zwaarlijvig man,
die do onderbevelhebber der bende scheen te zijn, tot dengoon, die mij aangesproken had, zeggen : .Er zijn niet dan
vrouwen" in het rijtuig." — ',Des to beter," hernam het
opperhoofd; A zien zij er geed nit ?" — .Bellissime." —
;Voortreffelijk." Bit laatste zeide de kapitein met eenen
grimlach, dien ik meende to begrijpen en die mij sidderen
deed. Toen wij afgellommen waren, vorderde die man,
die nicmand anders dan de beruchte sAnso R E zelf was, ons
onze beurzen af.
.Deze waren slecht voorzien, want, daar wij reeds bij
onze afreize voor eenige onaangename ontmoeting vrcesden,
hadden wij slechts juist zoo veel gelds bij ons gestoken, als
wij voor de reis behoefden. De roover rimpelde het voorhoofd. Faccia in terra!" (Met het gezigt op den grond!)
riep hij, en beval ons, dwars onder de wielen van het rijtuig te gaan liggen, terwijl twee man zijner bende ons de
tromp hunner snaphanen aan het oor moesten houden en
losbranden zoo wij ons bewogen. Het overige der bende
maakte de koffers los, wierp die op den grond, en begon
A
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w te doorzoeken. Onze bagaadje stond nagenoeg in verhouding tot onze beurzen. Eenig linnengoed, mansgcwaad
en vrouwenkleedjes waren het voornaamste. Onze dames
hadden noch kleinoodeu nosh kosthare stoffen bij zich. In
een oogenblik lagen koffers en kisten stukgeslagen en ledig
op het midden van den weg, en elk der roovers koos, onder
dien verwarden hoop goeds, wat hem het best aanstond ;
lang hield het kiezen hen niet op. — • Wat is dat!" sprak
BARB ONE, terwijI hij op nieuw het voorhoofd fronste, met
vreeselijke stem, • Geen cachemiren! geen juweelen! Dat
yolk heeft voorzorgen genomen." De luitenant voegde er,
op eenen toon, die te gelijk kluchtig en kwaadspellend was,
eenige woorden bij, welke zijne medgezellen deden lagchen,
en zoo veel schenen te beteekenen als: wij zijn gefopt. —
.Gelukkig," hernam a AR BONE, .hebben wij, tot vergoeding , de vrouwen... ja, en ook de mans, waarvan wij een
good losgeld zullen kunnen trekken." — D Ja, ja; komt,
laten wij hen met ons nemen !" riep, nit eenen mond, geheel de bende. En terstond, zoo gezegd zoo gedaan, deden
zij ons opstaan, rukten onze reisgezellinnen nit den wagon,
waarin deze zoo diep mogelijk weggedoken waren, en, niettegenstaande haar gesehreeuw en hare tegenkanting, sleepten zij haar met ons in het naburige bosch. Vervolgens dcden zij ons, met den uitersten spoed, de eerste steilte van
den berg opklouteren. Noch bidden noch tegensporrelen lion
baton. Twee sterke schavuiten hielden ons elk bij eenen
arm en slecpten ons voort; op al te steile plekken duwdc
cen derde van achteren. Tien minuten zouden toereikend
zijn, om op zulk eene wijs den kegel van den Vesuvius te
bestijgen. Drie kwartier uurs lang waren wij in dezer voege
voortgetrokken, en reeds zou ons gesehreeuw van den wegkant niet meer gehoord hebben kunnen worden, toen plotsang degenen, die Mevrouw B... ondersteunden, riepen,
dat men sill moest 'houden. De ongelukkige vronw , afgemat van vermoeidheid en van schrik buiten haarzelve, was
in zwijm gevallen. .Ik ben dokter," zeide ik tot den kapitein, die digt bij mij was ; • hat mij los, dat ik haar helpe!" — .Laat hem los !" beval het opperhoofd. Zonder
tijdverlies deed ft; Mevrouw B... ammoniacgeest ruiken ,
welken ik bij mij droeg, en wreef haar de slapen van het
hoofd met rum; weldra kwain zij weder bij, en, mij herliennende , zeide zij in het Engelsch : • Dokter,, gij zijt eon
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kruidkundige; weet gij bier in het hosch niet de eene of
andere giftige plant to plukken, die snel den dood geeft,
dat mijne dochter en ik ze gebraiken?"
Terwij1 zij mij dit zeide, getuigde hare smeekende stern
van een vast genomen besluit. Al had ik haar willen voldoen, zou ik het niet vermogt hebben, want terstond daarop
grepen twee bandieten mij weder, elk bij eenen arm; men
plaatste de vrouwen, zittende, op ineengestrengelde boomtakken, waarover de movers hunne mantels spreidden, en
haar alibis; zich twee aan twee vervangende, bergop droegen. Door dit middel word ons voortspoeden nog sneller dan
te voren; ook zagen wij ons, na anderhalf uur op deze wijs
voortgeijld te zijn, op de kruin van zeer hooge bergen, en
konden van dezelve te gelijker tijd de zee bij Gaeta en de
ineren van Fonda en van Lenola (*) gewaar worden. Ontzettende rotsklompen, ettelijke eiken, blijkbaar verscheidene eeuwen oud, en van plaats tot plaats digte boschjes van
kastanjc- en andere boomen, bedekten de toppen van dit
gebergte. Wij moesten ons thans zeker ten minste twee uren
verre van den weg bevinden, waarop wij ons rijtuig gelaten
hadden. Op het oogenblik, toen wij stilhielden, trof mij
de verandering , welke ik op het gelaat der vrouwen gewaar
werd; zij waren levende beelden der wanhoop ; snikkende
en handenwringende, zonden zij de vurigste gebeden ten
henael. Daar zij na eene wijl op eene soort van burri8n gedragen geweest waren, had hoar stoat van lijdelijke werkeloosheid haar den tijd gelaten orn na te denken en zich
van het sehrikkelijke van haren toestand to vergewissen.
De Beer B en ik waren gedwongen, met de roovers gelijken tred to houden ; wij hijgden Haar onzen adem, en
onze afmatting was zoo groot, dat wij ter naauwernood
overwegen konden, hoe zeldzaam en hagchelijk onze toestand was. Mevroaw B... en hare dochter waren beide 114nm-tend schoon ; zij konden voor zusters doorgaan; de jaren
alleen maakten eenig verschil tusschen hoar beide; Mcvroaw
B... was eenendertig en hare dochter vijftien. De eene was
de bloeijende, de andere de ontluikende schoonheid; elke
naderde in hare soort de volmaaktheid. De kamenier, welke
(*) Op hi. 2 van doze vcrtaling staan abusivelijk deze
beide namen van plaatson met kapitale letteren gedrukt. — Vert.
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de dames bij zich hadden en die door de roovers nevens haar
wegggevoerd werd, was ecne Fransche. Zij had dat levendige
en onbedeesde voorkomen, hetwelk, vooral onder de lagere
standen, aan de meisjes van dien landaard eigen is; en ofschoon zij op dat oogenblik niet weinig bang was.... vooral
voor de gcweren, getroostte zij zich vrij filozofisch haar lot.
Toen wij , de eerste maal tnsschen de rotsen halt hielden, at
zij zelfs vrij smakelijk een' halven china's-appel, welken een
der roovers haar aanbood, want zij had dorst.
E en e sterke gemoedsaandoening, een zonderling en onvoorzien voorval zijn toereikend, om voor altijd de plaatselijke gelegenheid van het oord, waar ons. iets dcrgelijks is
overkomen, in ons geheugen to prenten. Het is als cone
tooneelversiering, welke men zich des te beter herinnert,
naar mate het stuk zelf, waarbij zij gediend heeft , belangrijker geweest is. Zoo staat het mij nog altijd levendig voor
den geest, hoe, op het oogenblik, toen wij onder de eikenboomen op den berg stilhielden, de zon, in de gedaante van
een' gloeijenden molensteen, achter een zwart cilandje in de
rigting van Terracina onderging. De overoude eiken, de.
lagere bergtoppen aan onze voeten en die prachtige sonsondergang werkten to zamen, om het heerlijkste landtafereel te vormen. Hoe vervuld mijn geest ook van bekommering zijn mogt, gaf ik mij niettemin aan Gene soort van
werktuigelijke bewondering, over. Ziedaar een landschap,
bet penseel van eenen SALVATOR vosn waardig!" zeide ik
bij mijzelven. Vervolgens trof mij piotseling de hedenking,
dat de voorgrond van dit heerlijke tafereel zoo straks verlevendigd stond to worden door cene handeling, als waarmede die schilder gewoon was zijne werken te stofferen;
een schrikkelijk en treurig drama, waarin wij, ondanks onszelven, de aandoenlijkste rollen zouden niocten vervullen.
Helaas! hetgeen ik vooruitzag, volgde maar al to spoedig."
P

(Ilet verrolg en slot kierna.)
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oogen beschouwd en beoordeeld werd, is plotseling , binneq
onze eigene muren, op vaderlandschen (Schotschen) grond
en bodem, iets gebeurd, hetgeen, wel is waar, met het
regtsgeding in Franhrijk niets gemeen heeft, maar hetzelve
spoedig uit de oplettendheid verdrongen en op den achtergronct geschoven been; terwijl het overigens voor dat gedeelte onzer drukpers, als ook der Londensche , hetwelk uit
het Fransche geding aanleiding genomen had, om de Engelsche handelwijs in lijfstraffelijke zaken zegevierend met
die onzer naburen te vergelijken, eene Christelijke waarschuwing moge zijn, om niet, bij den splinter in hun g naastens oog, den balk in hun eigen voorbij te zien.
Ongeveer drie jaren geleden werd uit de bank te Dundee , bij inbraak , de som van 422 pond st., 2 schellingen
en 6 pence gestolen. Eene bank is ook in Schotland een
ding van geene geringe beduidenis ; aan hare veiligheid is
het geldelijk belang van duizenden verbonden, en het was
derhalve niet de betrekkelijk geringe som, maar wel bet
opzien, door zulk eene inbraak te weeg gebragt, hetwelk
de directie bewoog, eene premie van 150 pond op de ontdekking van den dader te stellen, met bepaling, dat de
heeft dier som voor de, grond tot regtsvervolging verschaffende, aangifte, de wederhelft na veroordeeling van den
dus aangegeven persoon zou worden uitbetaald. Twee moanden Lang lokte de premie vergeefs; alstoen eehter trad een
te Dundee woonachtige klecdermaker , ALEXANDER MACDONALD geheeten, op, en beschulcligde drie ingezetenen
van Dundee, JAMES FALCONER, PETER BRUCE en JAMES
nx c K , van de in het bankgebouw gepleegde inbraak. De
beide cersten waren kooplieden en te Dundee aanwezig;
JAMES nick was een seheepsreeder, had kort te voren de
stad verlaten, en is ook, daar men sedert, ondanks alle
nasporingen, niets meer van hem vernomen heeft, waarschijnlijk, op zijn schip, met man en muis vergaan. DIACDONA tn's aangifte werd toereikend geacht, om een geregtelijk
geding tegen FALCONER en RRUCE te beginnen ; beide werden gevat, en in de maand Augustus 1838 kwam de zaak
alhier voor de Assises. Toen M A cn o NA LI) zich bereid verklaard had, zijne getuigenis voor den regter of te leggen,
verzette de regtsverdediger der andere partij zich tegen bet
in den eed nemen van den man, op grond van deszelfs weinige geloofwaardighcid. Hij hood aan te bewijzen, dat MA c-
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bONALD vrij algemcen in een' slechten naam stond; dat hij
eon' door hemzelven uitgegeven wissel bij diefstal ontvreemd
en daarna de schuld geloochend had ; dat hij een en anderrnaal
zich als tolbediende verkleed, en in deze vermomming aan
eenen theesmokkelaar geld had afgeperst, en dat hij dergelijke misdadige bedrijven bij herhaling gepleegd had. Daar
ondertusschen de regtsverdediger erkennen moest, dat n A CDONALD nog nimmer in regten beschuldigd geweest was, en
daar de wet nitdrukkelijk voorschrijft, dat alleen de getuigelds van zoodanig iemand, die wegens een met deportatie
to straffen misdrijf voor het geregt gestaan en schuldig verkiaard is, voor niet -ge/oofwaardig erkend moot worden ,
zoo was men verpligt , MACDONALD tot de verklaring.,ontler
cede toe te laten. Zijne aangiften nu bcstonden zakelijk in
het volgende. Hij zwoer, dat, ongeveer acht rnaanden v0dr
de inbraak, FALCONER , BRUCE en DICK hem op zekeren
avond, bij een glas whiskey, den voorslag gedaan haddeu,
om gemeenschappelijk met hen de bank to bestelen; dat hij,
met het heimelijke voornemen om hen to verraden, bet voor
aangenomen had; dat hem later, missehien omdat men-stel
aan de .eerlijkheid zijner gevoelens" was beginner/ te twijfelon, een vreeselijke, door hem met behoorlijke mentale
reservatie gezwouen cod van stilzwijgendheid was afgenomen.
Van dien tijd of waren de beschuldigden, wel is waar, over
bet geheel genomert, achterboudender tegen hem geworden ;
nogtans had hij .zijne rol zoo good en misleidend" weten to
spelen, dat hij voortdurend in bet geheim gebleven was.
Niettemin had hij den tot de inbraak bestemden dag eigcnlijk
slechts afgeluisterd." Derhalve niet volkomen zeker van
zijne zaak, had hij op den bewusten avond, zonder icts aan
iemand te zeggen, zijne mooning verlaten, en zieli in den
omtrek der bank verscholen. Ofschoon hij nit zijnen schnilhook geheel de voorzijde van het stadhuis, in welks bonedenverdieping de bank gepiaatst was, duidelijk had kunnen
overzien, was hem tot omstreeks middernacht niets verdaehts
voorgekomen, en stond hij reeds op bet punt om weder naar
huis to keeren, toen hij plotseling meende, in de voorzaal
van het stadhuis eenige sehemering van Licht to bespenren.
Terstond was hij de straat overgestoken en op den stadhuistrap toegegaan, en had nabij denzelve twee vrouvven outmoet, van welke de cone hem zeide, dat zij haren noon
web!. In gezelsehap dozer vrouwen was hij den trap van
0
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het stadhuis opgeklommen, en had hier ontdekt, dat het
door hem bemerkte sehijnsel door het sleutelgat drong; en
door datzelfde sleutelgat hadden, zoo hij als de beide vrouwen, met eigene oogen gezien, hoe FALCONER en BRUCE,
benevens nog twee anderen, die eater met den rug naar de
deur stonden en Welke hij daarom niet had kunnen herkennen, zich, door eene opening in den vloer, in de kamer
der bank. hadden afgelaten. Hij had, zeide hij verder, de
policie van het gebeurde willen verwittigen, doch was door
de twee vrouwen daarvan teruggehouden, die hem hadden
voorgesteld, hoe zijne aangifte hem en haar niet het minste,
hun gemeenschappeliAk zwijgen daarentegen hun drieen veel
gewin kon aanbrengen; en toen hij desniettemin zijn voornemen had willen uitvoeren, hadden zij hem ronduit verklaard, dat zij tegen de Heeren FALCON 4ER en BRUCE nimmer
getuigen, ja zonder te aarzelen zijne getuigenis tegenspreken
zouden, omdat de man van de eene bij den Heer FALCONER
en de man van de andere bij den Heer an U c E als mark thelpers in dienst stonden. — De beide vrouwen ontkenden,
op deze verklaring, wel niet, dat zij eens, des avonds vrij
laat, misschien wel omstreeks middernacht, den kleedermaker MACDONALD niet verre van het stadhuis ontmoet hadden, ook met hem den stadhuistrap opgeklommen waren,
en bier, door het sleutelgat, het tooneel, hetwelk cn oN A LD beschreef, werkelijk gezien, en ook de personen der
Heeren FALCONER en BRU CEE herkend hadden, maar weerspraken daarentegen 3BACDONALD ' S verdere vertelling; verzekerden , dat zij slechts toevallig, bij het opzoeken van het
knaapje, in de nabijheid van het stadhuis gekomen waren ;
gaven te verstaan, hoe zij vermoed hadden, dat de snijder
in verstandhouding met de dieven was; stonden, wel is
waar, toe, dat de zucht, om de Heeren FALCONER en BRUC E,
die zij daarenboven misschien niet goed herkend konden
hebben," te sparen, haar de tongen geboeid gehouden had,
doch loochenden, daarover met den kleedermaker gesproken
te hebben, en wisten overigens zeer stellig, dat hare mans,
op welke nit het getuigde vermoeden vallen kon, Bien avond,
en zelfs tot den volgenden middag toe, niet te Dundee geweest waren. Bit alibi werd ook van den leant der twee
mans door onverwerpelijke getuigenis gestaafd.
Hoezeer alzoo het bewijs voor de aanklagte, eigenlijk genomen , alleen op de verklaring van MACDONALD berustte,

N AN FEN ' fiEREGTF.LIJICEN !SWORD.

195

moet men echter erkennen, dat de gronden van ontschuldiging mede vrij zwak waren. Derzelver voorname steun was
de onberispelijke goede naam der beide beschuldigden, die
inderdaad zoo vrij van alle smet was, dat er missehien in
geheel Dundee geen twee mensehen gevonden werden, die
aan hunne schuld geloof sloegen. Een bewijs van alibi werd
voor hen beproefd, maar niet voldongen. De tijd, op welken MACDONA LD beweerde, de beide gevangenen in het
stadhuis gezien en herkend te hebben, was het uur tusschen twaalf en een, en juist op dit uur paste de ingebragte getuigenis niet. Even ongunstig voor de aangeklaagden werkte het resume of beknopt overzigt der regtsverhandeling, door den Lord Opperregter gegeven , die bijna
ronduit zijne overtuiging te kennen gaf, dat zij schuldig
waren. Na eene beraadslaging van verscheidene uren lang
bragt de foreman, of eerste der gezworenen, ook werkelijk
de uitspraak van guilty . in. De Opperregter verklaarde
hierop, dat het verdict met zijn inzigt der zaak volkomen
overeenstemde , zette het noodlottige zwarte kapje op het
hoofd, en wide, in den gebruikelijken vorm, het vonnis
des doods tegen de beschuldigden. Evenwel, ofschoon burglary (huisbraak bij nacht) eene halsmisdaad is , werd de
uitvoering van het vonnis tweemaal geschorst. Het gerucht
had zich verspreid, dat in de kamer der gezworenen de
meerderheid van eerie stem de uitspraak bepaald had. Bovendien bleven de beide veroordeelden onafgebroken hunne
onsehuld volhouden , als ook hunne verklaring, dat zij van
de daad en van degenen, door Welke dezelve begaan kon
zijn, volstrekt geene kennis droegen. De gocde naam, dien
beide genoten , vergeleken met den kwaden naam van hunnen aanklager,, scheen mede bedenkelijkheid te wekken ;
en de onderstelling, dat deze laatste door het uitloven der
150 pond tot een opzettelijk verzinsel verlokt kon zijn,
was in gcenen deele ongeloofelijk. Ten laatste echter kwam
de bekrachtiging van bet vonnis aan , en FALCONER en
BRUCE werden den 24 December van hetzelfde jaar ter dood
gebragt. Het Scotts Magazine van dien dag eindigt zijn verslag der 'gebeurtenis in dezer voege Hun gedrag op het
schavot was gepast, ernstig en godvrnchtig, hun laatste
woord een gebed om genade en vergiffenis voor de ongelukkigen , wier getuigenis hen dus , vOOr den tijd, om het
lcven bragt. En zoo willen wij dan hopen , dat, al dekt
0 2
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thans een sluijer doze treurige gebeurtenis, de tijd, die
seherper ziet dan het oog der verstandigen, en die de.geheimste handelingen der listigsten aan den dag brengt, dien
sluijer ook eenmaal opheffen, en den tol aan de eeuwige gercgtigheid brengen zal."
Ziehier nu, wat de tijd heeft aangebragt! Toen acht
maanden later de Augustus-assises, van welke de Heeren
FALCONER en BRUCE hun vonnis ontvangen hadden, wederom
gehouden werden, be y ond zich onder de gevangenen onze
kleedermaker ALEXANDER MACDONALD, wegens vervalsehing
van wissels. Hij word sehuldig verklaard en tot veertienjarige deportatie veroordeeld. Hoe aanmerkelijk, sedert het
ter dood brengen der twee kooplieden, m A cn ox A Ln's kwade
naam zich nog verergerd, en tevens het geloof, dat destijds
een geregtelijke moord begaan was, zich versterkt had, getuigde eene uitdrukking van den Opperregter zelven. Hij
voegde namelijk in zijne aanspraak aan MACDONALD de volgende aanmerking : Zoowel de uitkomst dezer wisselzaak ,
als andere, bij gelegenheid derzelve, ter kennisse van het
geregt gekomene omstandigheden, moeten eenen smartelijken twijfel doen ontstaan, "of zeker bij de assises van het
vorige jaar gesproken vonnis wel inderdaad twee schuldigen,
dan of het niet missehien integendeel twee onschnldigen getroffen hebbe; een twijfel, welks oplossing hij aan God en
aan MACDONALD ' S geweten overliet. Ili&rop had de kleedermaker, dien men zegt een man van talenten geweest te
zijn, en die zijne regtsverdediging in persoon met eene
kracht en behendigheid moet gevoerd hebben, welke men
verklaarde worthy of a better cause (*) geweest te zijn, met
eene dankzeggibg aan de regtbank, doch, ten aanzien der
aanmerking van den Opperregter, met de heilige verzekering geantwoord, dat hij omtrent FALCONER en BRUCE de
reine onvervalschte waarheid gezegd had. Doze zoo plegtige
betuiging, op het oogenblik der uitspraak van een vonnis,
hetwelk hem waarschijnlijk voor het overschot zijns levens
uit Schotland verwijderen bad haren indruk niet gemist ; en velen, die tot nog toe zich vastelijk overtuigd gehouden hadden, dat de uitgeloofde premie van 150 pond
MACDONALD tot eene valsche aanklagt verleid had, begonnen
thans in bun geloof aan eenen geregtelijken moord te wan(*) Eene betere zaak waardig.
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kclen. In dezen staat van zaken verliepen twee jaren ;
MACDONALD was in dien tusschentijd gestorven, en FALCONER en BRUCE waren bijna vergeten, toen, bij het houden
der jongste assises, inderdaad de tijd, die scherper zict dan
bet oog der verstandigen, en die de geheimste handelingen
der listigsten aan den dag brengt," ook den sluijer ophief, ,
welke tot nog toe deze treurige gebeurtenis bedekt had. —
Verscheidene in het voorjaar en in den zomer kort na elkander gepleegde huisbraken en straatrooverijen vonden eindelijk
in eenen soldaat van het garnizoen, WILLIAM GADESBY geheeten, haren dader. In zijn verhoor bekende hij niet alleen de misdrijven, van welke hij heschuldigd werd, maar
ook een vrij aanmerkelijk getal andere schurkenstreken, alzoo hij, ofschoon eerst 28 jaren oud, reeds van zijn veertiende jaar of het dievenhandwerk gedreven , en zelfs in de
laatste tijden zijne vroegere omzigtigheid opzettelijk veronachtzaamd had, om, zeide hij, peens regt to weten, hoeveel hij toch wel zou kunnen wagen." Alvorens nu den
straftijd, waartoe hij gevonnisd werd, to weten de ijzers
voor zijn leven, to beginnen , heeft hij nog bij zijn lange
zondenregister de ontzettende bekentenis gevoegd, dat hij
het geweest was, die de bank van Dundee bestolen had; dat
hij daarbij drie medehelpers had gehad, van welke sedcrt
twee gestorven waren en een Schotland verlaten had, en
dat hij zelf, bij FALCONER ' S en BRUCE' S terdoodbrenging,
onder de toekijkers geweest was! .... De mogelijkheid, dat
hij nit ijdele roemzucht zich van eene daad beschuldigd kan
liebben, welke hij niet begaan heeft, verdwijnt overigens
voor de eenvoudige daadzaak, dat hij bet van den schrijflessenaar gebroken slot nog altijd in zijn gebruik had. — Welk
eene vreeselijke ontdekking voor alien, die nu de pijnigende
bewustheid met zich moeten omdragen, dat zonder hun toedoen de Heeren FALCONER en BRUCE den schandelijken dood
op het schavot niet gestorven zouden zijn!

ALS GOD IIET WIL

Vertelling.
Daar gij het dan volstrekt wilt, zoo ga in Gods
naam! Maar niet in de diepe snecuw gaan zitten , en zor-
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gen, dat gij den wind op de linker wang houdt, Heer SEBALD !" riep de kastelein van een dorp in het Ertsgebergte
eenen man achterna, die, ligt gekleed, met een' reiszak op
den rug en een' knobbelstok in de hand, haastig in de sneeuwjagt naar buiten wandelde.
Gij hadt hem niet moeten laten gaan, vadertje," zei de
kasteleinsvrouw met bezorgdheid, toen haar man, de met ijs
bekorste huisdeur krachtig toeslaande, weder binnentrad,
en van wambuis en mats de sneeuw afschudde, welke hem
bij het openers der deur wit gepoederd had. .Was er dan
wel houden aan ?" gaf de waard ten antwoord, en trad voor
het enkele, half toe gevrozen vensterglas, om te zien, hoe
de wandelaar zich in het dorp door de hoog opgewaaide
sneeuwhoopen heenwerkte. .Ik heb hem immers honderdmaal gezegd: D Het kost u het leven, wanneer gij in dit
noodweer over den berg naar het stadje gaan wilt." Heeft
het wat geholpen ? .Ik moet voort ; ik heb beloofd er heden te zijn," zei hij telkens , en vroeg om eene slede of om
een' gids. Ja wel, wie heeft er lust, zichzelven of zijn
paard in den dood te jagen ? Al had hij mij zoo veel gondstukken geboden, als er vandaag sneenwvlokken vallen, ik
zou niet gegaan — D Ach ! de man deert mij," zei de
kasteleines weder; D wat zal vronw en kind zeggen, wanneer
hij op de hoogte doodvriest? Gij hadt hem toch niet moeten laten gaan."
Och , laat hem maar begaan," hernam de man; .hij zal
wel terugkeeren, als hij het dorp uit is. Al kent hij de
rigting van den weg, gelijk hij zegt, in zulk eene digte
sneeuw, waar hij geen hand voor oogen zien kan, komt hij
toch niet te regt. Weet gij , wat, vrouw,, leg liever nog
een paar drooge blokken in de kagehel, dat hij zich ontdooijen kan als hij wederkomt," voegde de waard er bij, en
nam op de bank, in het hoekje bij de kagehel, zijn gewone,
warme zitplekje weder in.
SEs Arn was intusschen het dorp uitgeraakt , en, strijdig
met de onderstelling van den kastelein, waadde hij nu, welgemoed , door de versch gevallen, drooge sneeuw naar den
berg. De stormwind huilde langs hem heen ; de sneeuw
kraakte onder zijne stijf bevrozene laarzen : hij hoorde het
niet ; de scherpe snceuwpunten zweepten hem de wangen :
hij voelde het niet. Binnen een uur zou hij, na driejarige
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scheiding, zijne gcliefde vrouw, zijn kind wederzien. De
vreugd was sterker dan wind en weder.
Ilij dacht aan niets dan aan het op handen zijnde wederzien. Wanneer hij de kleine winterkamer van zijn huisje
binnentreden, wanneer hij juichend roepen zou: s Welnu,
heb ik woord gehouden ?" Wanneer hem zijne goede vrouw
schreijend aan de borst zou zijgen; wanneer zijn vierjarige
K ARE L naar hem toe zou springen en roepen: sVader , wat
hebt gij m0 medegebragt ?" Wanneer hij nu zeggen zou:
Thans kunnen wij vrij van zorgen leven ; mijne reis is good
uitgevallen, en z0 is de laatste, die ik gedaan zal hebben!"
Hoe laafde hij zich reeds bij voorbaat aan dit genot ! De
horst was hem van buiten met eene dikke korst van ijs en
sneeuw overdekt, maar van binnen bloeide de vrolijke lento
der vreugde. Bij elken tred drong zijn voet bijna grondeloos door de sneeuw, elke schrede voorwaarts kostte moeite,
maar die schrede bragt hem nader bij zijne geliefde woning,
en werd hem daardoor ligter dan zijne wandelingen naar de
tuinen om de afgelegene residentiestad, waar hij de gezelschappen met de toonen zijner fluit moest onderhouden, en
maar al te dikwijls den verlangden zucht naar den huiselijken haard in eenen vrolijken wals versmelten.
Zoo lang als deze maal was hij nog nimmer van huis gebleven. Hij had met zijn talent in Frankrijk en in Engeland
gewoekerd. Overal vond men zijn fluitspel meesterlijk, zijne
gevoelvolle wijs van voordragen wegslepend. Men hood hem
aanzienlijke sommen, wanneer hij zich aan eenig orkest verbinden wilde ; hij woes het aanbod van de hand: men deed
de gelegenheden ontstaan, waarbij hij zich den roem van
virtuositeit in de kunst verwerven kon; hij bleef bij zijn
plan, om slechts in kleinere kringen, tegen geldelijke bekoning, zijne gaven te laten hoorcn. Wanneer eenig kunstliefhebber, uit de hoogte, half met onwil klaagde: Hoe
jammer, dat dit talent aan iemand behoort, die veer roem
en kunstenaars-eerzucht geen gevoel heeft!" dan glimlachte
SEBALD, en speelde aandoenlijke variation op het Zivitsersche
koelied. De stille zaligheid van een' beminden Bade, bet
genoegzaam evensonderhoud oplevcrende bedrijf eener kleine
bocrderij in het gebergte, de zorgvuldige opvoeding van zijnen KAREL, dien hij tot eenen virtnoos wilde vormen en
verder brengen dan hij nu nog hopen kon te komen, dit was
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het doel, dat hem met zachteren maar rijkeren glans toe/achte dan de koude pracht van den roem.
Doch het duistere gevoel, hetwelk hem, nog vermogender dan dit alles, naar zijne geboorteplaats lokte, was die
onverbreekbare band van geheime neiging, welke iederen
zoon van het gebergte opwaarts trekt naar de hoogten, waar
zijne wieg gestaan heeft ; waar de natuur geen ander kleed
kent, dan afwisselend het met bloemen geborduurde groene
of het helderwitte,, en nimmer dat vale en zwarte, waarin
zij elders treurt; waar de bossehen gedurende eene lange
lente van het bruiloftslied der vogels weergalmen; waar de
refine luchtbron het leven weelderiger drenkt, de Borst hooger doet zwellen, li,et hart warmer doet kloppen, en alle
gevoel levendiger doet werken. En de winter, welke dit
krachtige Leven een tijdlang in zijne koude armen sluit,
doodt het niet. Hij scheidt slechts gezin van gezin, opgesloterr in hunne afzonderlijke woningen; en de winterzon,
de weldoende haard, verbindt in deze oasen der sneeuwwoestijn de huisgenooten tot een nog inniger familieleven.
Daar heerscht dan de huisvader als patriarch, koning, in
zijnen klei-nen staat, en leidt de noeste nijverheid van zijnen
bijenkorf. Geene vreemde magt dringt zich bij hem in ;
goon vreemd voorval stoort den geregelden loop der huiselijIce De verzamelde voorraad van den vorigen
zomer wordt verarbeid en verteerd, en storm, sneeuw en
koude trekken ouschadelijk de stille woning der met vveinig
tevredene eendragtigheid voorbij, tot weder plotseling, den
een' of anderen morgen, een vriendelijke zuidenwind den
winter dwingt zijn beleg op to breken, en op de weder in
vrolijk groen ontluikende velden het verloste volkje naar
buiten huppelt, en de eene buur den ander, het eene dorp
het andere tot hernienwd zamenleven komt begroeten.
Welke blijde tooneelen bouwde zich niet de hoop van den
terugkeerenden Bade en vader, bij de zoo nabij geachte yerwezenlijking dozer uitzigten ! Hij had zich eene som gelds
verworven, waarmede hij al zijne kleine plans kon uitioeren , die hem tot verzorging kon strekken in zijnen ouden
dag , die zelfs, bij eene geregelde huishouding, zijnen kinderen een toereikend erfdeel kon overlaten. En thans was
de winter daar, waarin hij , voor de eerste maal, in den
engen kring van zijn gezin, de vadervreugde ongestoord geEiea'n , en in de teedere liefde zijner mARI A altos vinden

ALS GOD LET WIL !

201

zou, wat een minnend hart in de innige vereeniging met
het voorwerp zijner genegenheid slechts immer verwachten kan.
Onder zulke verheugentle gedachten was SEBALD de hoogte
opgeraakt, en ging nu, afwaarts, gemakkelijker, hoezeer
de snecuw al gedurig dikker opeenpakte. Nog moest hij een
Mein boschje ,door, en dan was hij slechts een' steenworp
verre meer van het naaste huis nit het stadje, en in dat huis
verivachtten hem de zijnen.
Snel voorwaarts tredende, zag hij eerlang besneeuwde
huizen ; hij moest dus, zonder het te bemerken, het boschje
zijn oingegaan. Ilij kwam nader, en herkende — bet dorp,
van . waar hij was uitgegaan! Dit seheen hem onmogelijk ;
hij meende zoo zeker te zijn, dat hij de regte rigting gehouden had, en evenwel was hij bij dezelfde huizen teruggekomen. Zou hij nu .andermaal in dezelfde herberg binnengaan ? De avond kon niet meer verre zijn. Ilij had stellig nog heden te huis te zullen wezen. Zou zijne
vrouw niet in angst geraken, wanneer hij nu heden niet
kwam ? Dit laatste bepaalde zijn besluit.
SEBALD nam naauwkeurig de rigting naar het stadje op,
en trad getroost, ofschoon vermoeid, weder op den berg
:tan. Nergens zag hij baan of weg, goon spoor van slede of
voetg,anger. De stappen, welke hij bij zijnen eersten gang
in de sneeuw had achtergelaten, waren reeds niet meer to
onderscheiden. Een heftige wind, die in de drooge sneeuw
woelde, vulde snel alto laagten en kuilen. Alles geleek
cone effene vlakte, op welke ieder steen, iedere struik verdwenen was. In zulke ornstandigheden zijn hierom de landlieden gewoon, op zekere afstanden, lange staken, van het
cone dorp naar het andere, in den grond to steken, om den
voetgangeren tot baken te dienen ; maar ditmaal was zulks
nog niet gedaan, omdat doze eerste zware sneeuw, met de
helft van December iets ong,ewoons, het nemen dier voorzorg
voorkomen had. Er bleef derhalve voor SEBALD slechts een
middel over, om de goede rigting to houden, door namelijk,
overeenlemstig de waarschnwing van den herbergier, de
windstreek gade te slaan. Maar ook dit teeken kan misleileiden ; anders blaast de wind in het dal, anders op de vrije
hoogte. Daarenboven verminderde titans zijne lievigheid ;
maar hij dwarlde des te verwarrender in de losse sneeuw,
en , joeg die npwaarts in een' digten nevel , die niet tocliet
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vijf schreden verre voor zich heen te zien. De koude was
wel niet toegenomen ; maar het gevaar van te bevriezen
was voor hem daarom niet geringer, want het is niet de
felle vorst, die voor den wandelaar, welke zich daarin be-.
weegt, gevaarlijk wordt, maar wel het verstijvende, door
merg en been dringende verkoelen, hetwelk den afgematte, wanneer hij stilstaat of zit, den dood doet. SEBALD
kende dit gevaar, en duistere herinneringen aan dergelijke
door hem beleefde gevallen verdrongen de vroegere vrolijke
beelden. Ilij nam voor, slechts op den weg te letten en
aan niets anders nicer te denken. Doch nimmer wordt de
mensch zoo spoedig moede, als wanneer hij op het- werktuigelijke eener zware ligchaamsbeweging acht geeft. Het
is alsdan, of de ziel met eenen nieuwen last op het trage
ligchaam drukt. SEBALD was nog niet verre door de diepe
sneeuw gewaad, of hij voelde eene afspanning en verslapping, welke hem aan den goeden uitslag zijner onderneming deden twijfelen. Nog kon hij omkeeren; zijne eigene
voetstappen konden hem tot gidsen en hulpmiddelen dienen,
om hem naar de plaats terug te voeren, van waar de huizen gezien werden. Doch neen! gelijk de zorg voor zijn
hem wachtend gezin hem voorwaarts getrokken had, zoo
weerhield thans sehaamte hem terug te keeren, en den
kastelein, die hem den togt had afgeraden, en hem zelfs
geenen gids durfde aanbieden, om nachtverblijf te verzoeken. Hij raapte dos al zijne krachten tot eene nieuwe poging zamen. De angst zijner vrouw, zoo hij heden achterbleef, zweefde hem ook aanhoudend voor den geest. .Sedert een half jaar," dacht hij, Dheb ik geene tijding omtrent den welstand van mijn gezin. Zoo een ongeluk het
getroffen, zoo zij eons ziek , zoo zij misschien van geld
ontbloot waren! Van den kastelein kon ik hieromtrent
geen herigt erlangen misschien wilde hij geen ongeluksbode zijn; daarom zeker poogde hij Inij op te houden !
Waarschijnlijk dacht hij : beter, dat de man in de sneeuw
omkome, dan dat hij zijn gezin ellendig wedervinde!"
In deze akelige vermoedens ontzenuwde zich zijn geest,
door het afgematte ligchaam krank gemaakt. Het tweet
droop hem van onder den hoed en viel als ijskegels op den
grond. Evenwel, de angst om zijne geliefden werd voor
hem een nieuwe spoorslag, welke zijne verslapte leden nogannals sterkte. — Thans was hij voor de tweede maal op de
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hoogte aangekomen, welker top of kam van boven eene
vlakte vormde, om daarna in eene effene vallei of to dalen,
aan welker zoom het stadje, waar hij woonde, gebouwd
was. De kam dezer hoogte breidde zich in twee rigtingen,
naar het oosten en het westen, nit. SEE AL D moest dien
bergrug in de rigting naar het noorden doorsnijden, maar
waar kon zijn oog, in de digte sneeuwjagt, het spoor ontdekken, dat hem nu tot gids moest dienen? De zich verheffende storm voerde, op zijne ruwe vleugels, het zoet geluid der stem eener geliefde gade niet tot hem. Eindelijk
ontwaarde hij, door den sluijer der rondvliegende vlokken,
eene piramide van sneeuw. Hij herkende in haar een' berkenboorn. Op deszelfs afgebroken top en geknakte takken
lag een geweldige sneeuwlast. Nu wist hij ten minste de
plaats, waar hij zich be y ond. Deze oude boom stond midden op het bergvlak. Niet ver van hier moest hij het
bosehje aantreffen, van welks uiteinde men, bij helder weder, het stadje zien kon. Van den boom moest hij zich
dus nu noordwaarts wenden. Met zijne pelshandschoenen
schoof hij, onder aan den stam, de sneeuw van den boombast, om den ruigeren kant te vinden , die, zoo good als
de magneetnaald, onmisbaar het noorden aanwijst.
Slechts eenige minuten wilde hij aan de luwe zijde van
den boom blijven leunen , om zich voor den snijdenden wind
te beschutten en nieuwe krachten te zamelen. Hij plaatste
zich dus aan den zuidkant, en trok uit den zijzak van zijnen mantel, dien hij, bij bet waden door de sneeuw, hoog
opgeschort had, zijn' trouwen reisgezel, zijne fluit. De
bekende boom, witaftegen hij leunde en om welken hij als
knaap menigmaal gespeeld had, scheen hem vriendelijk te
gemoet gekomen to zijn, om den ronddwalende den weg
te wijzen. Ilij scheen hem nu een verkondiger en getuige,
dat zijn huis zich nog in den vorigen toestand be y ond. Wat
hij vroeger voorgenomen had, besloot hij op nieuw. Hij
wilde aehter zijn huis, hetwelk, als het voorste aan deze
zijde der stad, eenigzins afgezonderd van de overige stond,
op zijne fluit M ARIA ' S , lievelingslied spelen, en op deze wijs
als 't ware cone melodisehe inleiding tot zijne komst, tot
de vrengdc van het wederzien leveren; hetzelfde lied, hetwell hij zoo dikwerf onder het venster zijner m A R TA gespeeld had, toen hij om het schoone meisje vrijde.
Toen hij een paar ongenblikken gestaan had, begon hij
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van konde te rillen, en het stollende zweet verwekte hem
aan het voorhoofd eene onlijdelijke gewaarwording. Hij wilde
voort ; maar het kostte hem moeite, zijne door het rusten
stram gewordene leden op nienw in beweging te brengen.
De vermoeijenis lag met haren looden last op hem, even als
had zij, terwijl hij stilstond, tijd gevonden, hem hare boeijen
om alle deelen zijns ligchaams te vinden. Pijnlijk sleepte
hij zich voort. Op de vlakte had de sneetiw zich zoo geweldig opgehoopt , dat hij er tot over de knieen toe inzonk.
Menigmaal moest hij zich met de handen eene baan broken.
Lang worstelde hij op deze wijs voort, en nog wilde de zoom
van het boschje, dat hem alleen van de nabijheid der stad
en van het wel treffen des wegs kon overtuigen, niet
opdagen.
Met het verminderen der ligchaamskracht werd ook de
ziel kleinmoedig, en de vrees voor het gevaar begon haar
to overmannen. Het scheen hem onmogelijk, dat het bosehje
zoo ver van den gevonden boom kon liggen. Ilij geloofde,
dat hij het misgegaan had en nu doelloos op de vlakte ronddoolde.
Weder verliep con half uur onder doze inspanning, en
nog was er gem bosch te zien. De avondschemering maakte
de nedervallende sneeuw nog ondoorzienbaarder, en de laatste zweem van hoop, om eene bewoonde plaats te vinden,
ruimde zijne plants in voor waren doodsangst. Zoodra de
worsteling hegira, om het ons ontslippende leven aan den
dood te ontwringen, verdwijnt voor ons gehecl de buitenwereld, en het eigen ik maakt zich meester van . 41 onze
denkenskracht. Doze waarheid mag menigeri schipbreukeling
verontschuldigen, die anderen van de plank rukt , op welke
hij zelf zich hoopt te.redden. Ook SEB A L 11 dacht thans nog
alleen aan richzelven. De bondel op zijnen rug werd hem
to zwaar; hij wierp dien weg. De mantel hinderde hem
hij bet voortwaden door de sneeuw ; hij trok dien van de
sehouders, en nog slechts met de fluit in de hand, om
daarmede de diepte der sneeuw te peilen, spande hij zijne
laatste krachten in, om, tegen den wind opworstelende,
bet Bosch te vinden. Hij vond het niet — elk oogenblik
word het donkerder — zijn lig-chaam bezweek onder de vermoeijenis — bij zonk aan een' sneuwhoop neder, en gaf zich
aan zijn noodlot prijs. Zoo lag hij, met de fluit naast zich.
A ch hoc vele zoete herinneringen knoopten rich niet
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dit geliefde instrument ! Het was een geschenk van zijnen
leermeester. Hoe inenig avonduur had niet MARIA, op zijnen schouder leunende, naar de toonen van hetzelve goluisterd! Aan zijne fluit had hij zijn geluk te danken. Wanneer het ongeluk hem nederboog, had hij in haren klank
steeds troost en hoop gevonden. Gaarne zou hij hare taal
nog eenmaal gehoord hebben. Hij wreef zijne van koude
verstijfde handen, veegde de sneeuw af, waarmede zij bedela was, en legde Naar aan de lippen. Lang aangehoudene toonen kwamen nit haar voort; zij klonken als een
roep uit de verte in den wilden winterstorm. In SE B A Ln's
oor klonk het als engelenstemmen, die hem van de aarde
wegriepen, en, door verstijving overmand, het hij het instrument vallen.

IIebt gij het gehoord, moeder ? In de geheele sonate heb
ik niet eene enkele font gcmaakt! Nis mag vader vrij komen !" sprak de kleine KAREL, van het klavier opspringende en naar zijne moeder huppelende, die met een angstvoi
hart aan het venster kant zat te werken, en gedurig door
de even ontdooide glazen in den storm naar buiten keck.
lIebt gij dan gespeeld ?" vroeg de moeder, uit hare afgetrokkenheid terttgkomende.
moeder, zeker hebt gij weder niet geluisterd. Ik
zal haar nog eel' s spelen ; maar dan moet gij luisteren, moedertje." Bit bedongen hebbende, speelde KAREL, met kinderlijke fierbeid, eene gemakkelijke sonate van MOZART.
Hoezee! weder zonder font," juichte het knaapje. .Moederlief, hebt gij het nu gehoord ?"
De moeder sloeg hare Armen om den lieven jongen, trok
hem tot zich, streek hem de blonde lokken van het voorhoofd, en kuste het herhaalde malen.
vader zal er zich regt over verheugen, wanneer gij
hem dat stuk voorspeelt," zeide zij, en beschouwde den
kleine nog eenmaal, met de innige bewustheid, dat de vader over hare opleiding tevreden zou zijn.
',Maar hij brengt mij ook jets mede; niet waar, moeder?"
Ja, zeker."
.Wat dan toch, moedertje? Staat dat dan niet in den
brief? Was hij met gedrukte letters geschreven, dan zou
ik zeif hem wel lezen. Eene kleine viool en eene kleine
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slede zou ik zoo gaarne hebben. Ziet ge, had ik cone slede, zoo kon ik vader vandaag naar den berg to gemoct rijden, en was hij dan moede, zoo Lon hij op de slee gain
zitten, en ik zou hem de hoog-te saftrekken."
Glimlagchende wilde de moeder haren zoon op den schoot
nemen, ont de bange uren der verwachting door zijn lief
gepraat te korten ; hoor ! daar kraakt de huisdeur. n Vader
is er!" riep zij, opspringende, en wilde den binnenkomende
te gemoet snellen. Ach ! het was eene buurvrouw, de petemoei van MARIA. n Zoo is hij dan nog niet gekomen?"
vroeg zij, toen MARIA haar naar een' stoel bij de kagchel
geleid had. .1k heb te huis rust noch duur. Al is het ook
nog zoo'n weer, ik moest weder naar u toe."
Zoo straks is het vier urc ; binnen een half uur is het
donker , en nog is hij er niet ; petemoei !" hernam DIARI A
angstig.
Maar heeft hij dan in zijn' brief ook wel zoo zeker den
dag van heden gemeend ?" vroeg de andere.
MARIA. nam den brief van de tafel en las: .Kersavond
vier ik zeker in ulieder midden." — Hij schrijft het allerstelligst."
.Dat hij zoo spreekt, heeft mij altijd geergerd," zei de
buurvrouw. ,Waar is de mensch, die zoo spreken mag?
1k ben SERALg, omdat hij nog een kind was, steeds gene-gen geweest; maar dat stellige in hem, dat zoogenaamd
zelfstandige, heb ik nooit kunnen velen. — .Morgen ga ik
daar heen! Overmorgen zal ik dat doen !" zoo sprak hij
gedurig, zonder immer of ooit: n Als God het wil !" of :
Als wij nog in het leven zijn!" of ook: a Als God mij gezondheid laat !" er bij te voegen. Zie, dat zijn heerlijke
spreekwijzen, die zegen over ons brengen."
.Zeker heeft hij er zoo iets bij gedacht," dus verontschuldigde MARIA den aangeklaagde.
.Ei wat gedacht!" ijverde de buurvrouw. .Die het goede
niet zegt, denkt ook zelden daaraan. (*) — 1k heb ook
dezen nacht zoo akelig gedroomd."
(*) Zou men niet ook, en met nog meer regt , kunnen
zeggen: Die het goede, die cone heilzame waarheid te dikwijls, bij alle beuzelachtige gelegenheden, to pas brengt,
denkt, nit gewoonte, in het geheel niet meer aan de woorden, welke hij uitspreekt. Nog daargelaten, dat zij menig-
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Nu kwam KARELTJE ook toegeloopen. ',Tante, komt van
daag het Christus-kindje ook bij u?" (*)
.Ja zeker," zei de goede oude vrouw, op eens weder
vriendelijk wordende; .ik zal u medenemen. Het Christuskind heeft u iets medegebragt."
',Dan ga ik met u," riep K AR EL.
.En wilt gij dan niet bij mij blijven, om te zien, wat vader u medebrengt ?" vroeg de moeder.
.Hoor, moederlief, dan moet gij mij terstond komen
halen."
Langen tijd duurde tusschen de twee vrouwen het gesprek
nog voort, en liep nu eens over den vader, dan over den
zoon. Tranen van verteedering wisselden daarbij die van
angst op de wangen der moeder af. Eindelijk stak MARI A
licht op, en de buurvrouw ging heen, met den huppelenden
KAREL aan de hand, die juichte in de verwachting der hem
aangekondigde gesehenken. Nu was MARIA alleen. Zij Wilde
het weinige speelgoed, hetwelk zij voor haren lieveling zich
aangesehaft had, op de tafel in orde schikken en den Christusboom versieren ; maar de angst overmeesterde haar, hare
tranen begonnen sterker te vloeijen. Zij vie] op de knien
en bad; ook hierin stoorde haar eene onbeschrijfelijke benaauwdheid. Zij kon het in huis niet Langer uithouden; zij
moest haren man te gemoet. Zou zij demand vragen haar te
vergezellen ? Naar neen, men zou haar hebben willen terughouden ; zij besloot dus alleen te gaan. Haastig sloeg zij
eeu' sluijer om het hoofd, zette hare kleine lamp in eene
lantaren, en verliet het huis. De storm scheen min of meer
bedaard. Zij kon hopen, dat haar licht, thans door geen
sneeuwgedwarl gehinderd, meer in de verte zou dringen.
maal uit schijnheiligheid gebruikt worden, om zich het
voorkomen van bijzondere'vroomheid te geven. — Vert.
(*) Men weet, dat in vele gewesten van Duitschland
Kerstijd een kinderfeest is, op gelijke wijs als bij ons St.
Nikolaas. Er wordt dan des avonds, in een der vertrekken,
een zoogenaamde Christusboont geplaatst en van vele lichten
voorzien, aan en om welken boom ouders of vrienden de geschenken hangen en nederleggen, welke zij voor de kleinen
bestemmen, die althans bij lieden van den ouden trant, in
den waan gehouden worden, dat het Christuskind dezelve
voor hen medegebragt heeft. — Vert.
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Zij trachtte den weg op te sporen, langs welken hij komen
moest ; geen spoor van eenig pad, a pes digt toegesncenwd.
Nu eerst zag zij het gevaar in, hetwelk haar echtgenoot
moest loopen, wanneer hij zich op weg be yond. Aan richzelv-en dacht zij niet, maar snelde slechts met verdubbelden
angst voorwaarts. Doch hare vrouwenkleeding maakte het
vooruitkomen bijna onmogelijk. Wat moest zij doen? Zij
stond in de diepe sneeuw, de lantaren hoog ophondende,
opdat zij den misschien verdwaalde tot een leidend gesternte
mogt strekken. Op een-s hoort zij, digt bij haar, de bekende
toonen der fluit ! Met eenen kreet van schrik keerde zij nick
naar den leant, van waar de klank kwam ; maar zij Lon niets
ontdekken. Edoch de blijdschap had haar v/eugels gegeven,
en weldra stond zij voor haren reeds half oversneeuwden
gade. Hij hield haar voor een droombeeld van zijnen doodslaap, want reeds was zijn zwanenlied ten einde. Doch
spoedig keerde, in de armen zijner geliefde gado, levenswarmte bij hem terug, en de sterke ziel werd weder heer
over het ligehaarn. De storm was thans gelled bedaard. Zij
stonden op het punt om hunnen weg naar de stad te nemen,
waar thans nit wirier alle vensters helder Edit hun to gemoet schitterde; want do Christusboomen waren in al do
woonkamers ontstoken, en slechts hun eigen huis stolid
donker en verlaten. Daar naderden hun mannen met fakkels en lantarens. S EB A L D herkende onder hen den 'hastelein uit de dorpsherberg, die met verscheidene zijner Buren
den wandelenden waaghals, nadat zij vruchteloos op zijn
terugkomen gewacht hadden, nagegaan waren, om hem to
zoeken. Zij hadden op hunnen togt den bundel en vervolgens ook den mantel gevonden, sterden dezelve den eigenaar weder ter hand, en keerden nu met den dank der
verblijde vrouw en met de bewustheid eener goede daad
naar hun dorp terug. SEBALD legde, door zijne vrouw
ondersteund , met de grootste inspanning het Moine eind
wegs tot aan hun huis aL Hij icon niet hegrijpen, hoe hij
het boschje misgegaan kon zijn, tot dat MARIA hem zeide,
dat het reeds voor twee jaren gerooid geworden was. Zoo
als zij in huis traden, bragt de petemoei ook den kleinen
KAREL, die, met armen en handen vol speelgoed, schuw
naar den zoo lang afwezid geweest zijnde vader toetrad;
doch hetgeen ook deze hem mcdebragt, maakte hem weldra vertrouwelijlcer. Buurvrouw beral en bereicide met
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even veel oordeel als goedhartigheid, koude baden voor
handen en voeten van den reiziger, om de vorst onschadelijk te maken, en zeide eindelijk bij het heengaan, met
opgeheven vinger vriendelijk dreigende: .Mijilheer SEBALD,
wanneer gij weder schrijft: s 1k kom zeker," zoo zet er
toch de vrotne spreuk bij : D Als God het wil!" Nu, goeden nacht !"

EAYDN EN DE STORM.

II

A y Da verhaalde menigmaal, welk eene onbeschrijfelijke
moeite het hem in zijne jeugd gekost had, in muzijk de beweging der golven te schilderen, gelijk zulks vereischt werd
bij eenen storm, voorkomende in eene Opera, welke hij,
nog zeer jong zijnde, voor den Tooneeldirecteur ntrRTz
moest componeren. KuRT z had geest en smaak, en was zoo
ligt niet te voldoen. En de zaak werd des te moeijelijker,
daar beide, KURT z en a AYDIN, noch de zee noch eenen storm
daarop immer gezien hadden. Hoe kan men datgene schilderen, wat men niet kent ? K u arz ging in groote onrust
de kamer op en neder, wain de Componist voor zijn klavier
zat. .Denk u," zeide hij, D een' oprijzenden berg en dan
een wegzinkend dal; bergen en dalen loopen Wings elkander
na, en elk oogenblik ontstaat een geweldig gebergte en een
diepe afgrond." Deze schoone beschrijving bragt niets voldoends voor den dog, ofschoon de Directeur ook bliksems en
donderslagen niet vergat, om zijno sehildering volkomen te
maken. D Schilder mij al dat ontzettende, maar vooral duidelijk de bergen en de dalen," herhaalde hij onophoudelijk.
Hs YDN liet zijne vingers suet over de touches van het klavier glijden, maakte trillers, sprongen in octaven, enz.
Kultrz was met niets van dat alles tevreden. Eindelijk werd
de jonge Componist ongeduldig, legde beide handen aan de
beide einden van het klavier, en trok dezelve naar het midden, daarbij over al de touches heenstrijkende; vervolgens
streek hij weder uit het midden naar de uiteinden over de
touches, en riep daarbij : D Haal de Duivel den storm !"
Juist! juist ! nu hebt gij het getroffen," antwoordde Kuarz,
tervvijl hij hem om den hals viel. HA YDN voegde er bij, dat,
teen hij vele jaren daarna bij ruw weder het Kanaal overmENDELW. 1841. NO. 4.
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stak , hij op de geheele overvaart had moeten lagehen bij de
herinnering aan zijnen storm in den manken Duivel.

DR. BAHRDT.

D octor

BAHRDT

(geboren 1741, gestorven 1792) trad te

Halle eens in den winkel van eenen barbier, om zich te doen

scheren, en wendde zich tot den man, (lien hij er vend,
met de vraag: Zijt gij de barbier ?" Deze, die zulks werkelijk was, nam echter de vraag zeer euvel, en antwoordde:
. Men noemt mij overal Doctor." — . Zoo?" zei BARRDT
.dan zijn wij omgekeerde Collega's: ik ben de Doctor
BAHRDT en gij zijt de Baard-doctor."

KANT.

G oed dat gij komt," riep de Gravin van K... Professor
toe, toen hij eens, in een gezelschap van heeren en
dames, binnentrad; kunt gij, groote menschenkenner, als
gij zijt, bij het eerste binnenkomen in een vreemd huis,
ontdekken, of de , man dan wel de vrouw er den schepter
voert ?" — .0 ja r hernam KANT. — En waaraan wilt
gij dit dan onderscheiden ?" — Bemerk ik, genadige GraYin, dat er eene groote stilte in huis heerscht, dan besluit
ik daaruit, dat de vrouw het gebied voert, want eerder toch
hebben de vrouwen geen rust."
K ANT

KaSTELIJK HULPHIDDEL.

I

n zeker dorp vervoegden eenige slagters zich tot den Schout,
om hunnen nood to klagen, dat men zoo weinig ossen ter
markt bragt ; waarop• deze zorgvuldige Overheidspersoon de
volgende aankondiging liet doen : . Ten gevolge der ons ter
ooren gekomene klagten der vleeschhouwers in de Gemeente,
wegens gebrek aan grout vee aan de markt, hebben Schout
en Schepenen besloten, zich in eigen persoon derwaarts to
begeven, ten einde dit gebrek onverwijld moge verholpen,
warden."

DE K LEME DUITSCHE DESPOOT.
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O

nze genadigste Vorst wil slechts het beste van u allen ,"
zoo sprak een Ambtman tot de bijeengeschoolde boeren. —
.Ja wel," zeide een uit den hoop, j a wel wil hij het beste
van ons; maar dat willen wij niet geven."
N

JOODSCHE DEMI WIELD .

De bekende Dichter H., die gedurende zijn verblijf
te in zeer benarde omstandigheden geraakte, zoodat zijn
rok al gedurig kaler werd, wilde bij eenen Jood eenig geld
leenen. De man vroeg hem naar zijn bedrijf. Ik ben
Dichter," was het eenigzins hooghartige antwoord. — Ilml"
hernam de Jood, v ware uw rok maar diver!"

DE HONING EN DE ARNE VEOUW.

(Eene Vertelling, uit het lloogduitsch van

F. F. CASTELL I.)

De Koning, rijk en magtig, zat in zijn' hof alleen;
Nu schenen hem zijn tuinen en zijn paleis te kleen:
Then riep hij alien zamen, vermaard, in heel zijn' Staat,
Om huis- en tuinbouw beiden, en pleegde met hen raad.
Zoo kwam een plan ter bane, dat eenen omvang had,
Als waar' de tuin een landschap, 't paleis een kleine stad.
Dat streelde 'sVorsten glorie; hij gaf bevel ten bouw :
Elk staarde vol verbazing, hoe grootsch dat worden
Veel landen en veel weiden omvat het breede plan,
Veel huizen, tai van hutten, die men niet missen kan;
Maar , wie toch Eon Kier aarz' len ? — de Vorst betaalde goed,
En waar een Koning aanklopt, daar opent men met spoed.
Een enkel nietig stulpje, dat eener oude vrouw
Ter schaamle woning strekte, vertraagt nog slechts den bouw ;
En wat men haar mogt bieden voor 't rookerige ding,
Zij hield zich aan het weig'ren en elken prijs gering.
P2
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DE 'CONING EN DE ARME VROUW.

Dit komt den Vorst ter ooren , en zelf gaat hij haar zien :
(Ach ! deed dit menig Koning, min onregt zou geschien.)
Waarom," dus spreekt hij niinzaam, uw kluis niet afgestaan ?
Gij ziet , zij is mij noodig ; die kluis moet hier vandaan.
zal een pits geworden , ver hoven haar waardij ;
schenk u nog een woning , zoo fraai gij wilt , daarbij ;
Gij slijt de rest uws levens in ongekend gemak ;
Thans moet ge veel ontberen , en... gij zijt oud en zwak." —
Ifeer ! juist omdat ik oud ben en zwak, behoude ik 't mij n' ;
Ik hang zoo aan het oude ; neen, waarlijk , 't kan niet zijn ;
Ik ruilde mijne woning niet voor uw vorstlijk huis ;
Ik kan van hier niet scheiden , noch van deze oude kluis.
werd er in geboren , en leefde er vroom en stil ,
. En zal er vredig sterven , zoo God de Heer het wil ;
Aeh moest ik haar verlaten , het was met mij gedaan ;
Daarom, genadig Koning, doe mij van hier niet gaan !" —
Verhoede dit de Hemel !" riep thans de brave Vorst ,
En 't werd zoo ruim en vrolijk hem om zijne ed'le borst :
. Elks eigendom zij heilig ! 'k Verdrijf u niet, o neen !
Een Koning mag slechts geven ; maar nernen, God alleen."
Toen moest, op 's Vorsten wenken, de bouwheer voor hem staan :
. Men brenge 't werk ten einde, maar roer die kluis niet aan !"
En alles werd herschapen en alles nitgebreid ,
In 't midden stond het hutjen in de oude armoedigheid.
En tegenover 't kluisje was 's Konings slaapsalet ,
Zoodat hij 't konde aanschouwen van uit het vorstlijk bed
Men zegt , dat , als de staatzorg den slaap van hem verjoeg ,
Een zoete rust hem toefde, wen hij er 't oog op sloeg.
En wie de hut mogt nad'ren , en wie de daad vernam ,
Die zegende den Koning, van wien het goede kwam ;
Eet kluisje werd elk heilig , en, toen die Ed'le stierf,,
RE&TVAARDIGE " de bijnaam , dien hij van 't Yolk verwierf.

MENGEL WERK.
PROEVE TER OPLOSSING VAN EENIGE BEDENKINGEN , WELKE
DE DEELNEMING AAN DE POGINGEN TER ZEDELIJKE VERBETERING VAN VEROORDEELDE MISDADIGERS UIT EEN
MINGUNSTIG 00GPUNT DOEN BESCHOUWEN , EN DAARDOOR DERZELVER WELDADIGE BEDOELING VERHINDEREN.

Door
W. H. WARNSINCK BZ.

D

e literatuur was , tot in den aanvang der zeventiende
eeuw , zeer arm in geschriften , waarin over gevangenissen
en gevangenen met genoegzame kennis van zaken werd gehandeld , en het bleef voor het laatste vierde gedeelte der
achttiende en de veertig verloopene jaren der negentiende
eeuw bewaard , over een zoo aangelegen onderwerp een
nieuw licht te verspreiden. De morgenschemering , die de
vroegere duisternis in dezen verving , had zich , wel is
waar,, het eerst in Europa doen bespeuren; maar desonaangezien bleef, in dat werelddeel , de gezigteinder met
digte nevelen van vroegere onkunde , vooroordeelen en
dwalingen omgeven , en de nieuwe wereld, die weleer hare
beschaving en verlichting van Europa ontleende , scheen
door de Voorzienigheid bestemd , om , op hare beurt , den
weldadigen dag , in het noordwestelijk deel van Amerika
doorgebroken , over de oostelijk gelegene streken der wereld te helpen verspreiden. De zaak der gevangenen en
gevangenissen trok de aandacht van staatsmannen , wetgevers en Gouvernementen , en van lieverlede werd zij eene
zaak des yolks ; Engeland , Duitschland , Zwits. erland ,
Sardinie , Frankrzyk , Rusland, Polen en Spanje namen
in dezelve , in meerdere of mindere mate , deel, en aanmerkelijk is het getal vereenigingen , maatschappijen en
MENGELW. 1841. NO. 5.
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genootschappen , hoe verschillend ook gewijzigd, zich
de zedolijke verbetering van den misdadiger ten doel gesteld hebben.
De beginsels , waarvan men thans algemeen ter bereiking van dit doel , uitgaat, zijn voornamclijk ontleend uit
de gronclstellingen , die door kundige en bekwame schrijvers uit de zestiende en zeventiende ecuwen werden verkondigd , maar Wier stem destijds te zwak schijnt geweest
to zijn , om gehoord en gevolgd to worden ; en het is daaraan vooral toe te schrijven , dat de hedendaagsche be.
moeijingen , over het geheel, voor iets nieuws, en eene
vrucht des tegenwoordigen tads zijn gehouden. Dit verkeerd begrip is , voor het grootste gedeelte , aan gebrek
van genoegzame kennis omtrent de geschiedenis van het govangeniswezen , in den loop van een aantal eeuwen, toe te
schrijvcn , en , als zoodanig , bij niet weinigen allezins verschoonbaar; dan , dit verkeerd begrip bestaat bij verre de
ineesten ; en is het dan wel to verwonderen, dat men zich
huiverig betoont, om de dusgenoemde nieuwe leer to omhelzen , en de voor nieuw gehoudene vrucht aan to nemen ? De tijd, dien wij beleven , kenmerkt zich , daarenboven , door eene blijkbare zucht tot het invoeren van veranderingen en dusgenoemde hervormingen ; maar doze voeren altijd noch overal het kenrnerk van wezenlijke verbetering met zich, en is het dus niet vreemd, dat ook de zaak
van de zedelijke verbetering der gevangenen, hier to lande
en elders, tot onderzoeken, en het ontstaan van bedenkingen en bezwaren aanleiding heeft gegeven.
Gelukkig behoeft die zaak dat onderzoek en het opperen
van bezwaren niet te schromen. In den aanvang van derzelver ontstaan in ons werelddeel , en vooral na het bekend
worden der belangrijke werken van den edelen JOHN HOWARD , moge men zich hier of dear , omtrent een geheel
vreemd onderwerp , wel eens aan theoretische bespiegelingen hebben overgegeven , en dit lag, bij gebrek aan genoegzame ervaring, in den aard tier zaak ; maar sedert de
laatste twintig jaren is de toestand der dingen ganschelijk
van gcdaante veranderd; men heeft het veld der theorien
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verlaten , en , door grondig onderzoeken en beproeven, is
de zaak der gevangenissen en gevangenen , mitsgaders derzelver zedelijke verbetering , nit een wetenschappelijk oogpunt beoefend geworden; en het is van uit dit punt, dat
zij elke tegenbedenking met gerustheid te gemoet ziet.
Onbekendheid met hetgeen Icier te lande , gedurende de
laatste jaren , van 1823 af, voornamelijk is verrigt geworden , of wel verkeerde begrippen , omtrent de beginselen
en bedoelingen van het Nederlandsch Genootschap : Tot
zedeNke verbetering der Gevangenen , geven, bij velen,
alsnog, aanleiding tat het opperen van tegenbedenkingen;
en daarom wenschen wij eene proeve te nemen, om dezelve uit den weg te ruimen. Wij hebben daarbij teVens de
bedoeling am, door eene bescheidene wederlegging der
geopperde bezwaren , de deelneming tinier landgenooten
aan de zaak des Genootschaps, zoo veel wij vermogen , te
bevorderen.
Eene eerste en hoogstgewigtige bedenking is: »Dat de
»pogingen tot zedelijke verbetering der gevangenen niet
» aan bijzondere personen daartoe in genootschappen of
» maatschannjen vereenigd, mttar aan den Staat behooren
» te worden toevertrouwd."
Deze bedenking — waarop wij het aniwoord wenschen
te leveren zou allerbelangrijkst zijn , indien men hetgeen men verlangt , met re fit, van den Staat zou mogen
vorderen. Dan, dat zulks het geval niet is, kan uit het
volgende worden opgemaakt.
Het wettekk doel der straf is toch alleen, om, door de
opsluiting van den misdadiger, de maatschappij in zekerheid to stellen tegen zijne booze aanslagen — en hemzelven door het geniis zijner vrijheid, af te schrikken van het
plegen van herhaalde wanbedrijven. Uit een zedelijk oogpunt moge men het wenschelijk keuren , dat die straf tevens een middel tot verbetering van den gestrafte zij;
maar de verpligting, om dit middel toe te passen , is aan
den Staat geenszins bij de wet voorgeschrcven. Deze bandelt alleen ingevolge de bepalingen , in het liffstraffehjk
wetboek vervat, en in hetzelve is geen sprake van zedelijke
Q2
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verbetering. De Staat zou alzoo de toepassing van het verlangd wordend middel , bij wijze van uitzondering , als nevendoel , aan het wettelijk hoofddoel behooren te verbinden ; dan , aangezien de Staat hiertoe geenszins wetteljk
bevoegd is, zoo zou doze toepassing, in alien gevalle, afhankelijk zijn van den gevangene , die, alhoewel van zijne
burgerlijke vrijheid beroofd, in zijne zedelijke vrijheid nict
mag worden verkort , en die zich alzoo geheel vrijwillig
aan deze verordening van den Staat zou moeten onderwerpen. Aan dwang kan hier toch wel niet gedacht worden.
Immers al werd dezelve , bij eene wet , voor geoorloofd
verklaard , Welke goede vrucht ware er van eene aldus gewijzigde zedelijke opleiding to verwachten? Zedelijke verbetering, als doll beschouwd, zou dus altoos eon ondergeschikt en nimmer een hoofddoel voor den Staat, in verhand met de bestaande strafwet , kunnen uitmaken , en
hoe weinig zou daarmede gewonnen zijn? Vooronderstellen wij tech voor eon oogenblik , dat de Staat zich konde
en wilde belasten met de taak , die men aan denzelven
wilde opleggen altijd zou de zedelijke verbetering als necendoel moeten beschouwd, en dus niet in deszelfs geheelen omvang en met den ijver en de zorg, die het hoofddoel vordert en vorderen moet , behartigd kunnen worden;
en wat kan men van halve, en juist hierom gebrekkige
maatrcgclen verwachten ?
Wij bevinden ons op een ander standpunt, wanneer de
zorg voor de zedelijke opleiding der gevangenen aan bijzondere personen is opgedragen, die de verbetering van
den misdadiger zich als hoofddoel hebben voorgesteld. Het
dcnkbeeld tech, alsof de toelating van zoodanige personen
in de gevangenissen eene soort van regering in eene regering zou kunnen daarstellen , vervalt geheel , wanneer men
de beginselen en bedoelingen overweegt , waardoor zij, die
zich met de zorg voor de zedelijke belangen der veroordeelden belasten , gcleid en bestuurd worden.
Hebben wij , hierboven , zoo wij vertrouwen , overtuigend doen zien , dat de Staat de taak der zedelijke verbetering van gevangenen, krachtens de bestaande weigeving,
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niet tot hoofddoel kan stellen ; evenmin bezit eenig persoon of vereeniging van personen de minste bevoegdheid ,
om eenige inbreuk to waken op het geeerbiedigd regt van
den Staat, waardoor dezelve het wettelijk hoofddoel der
straf, in deszelfs geheelen omvang , toepast. De bepalingen der strafwet en het inwendig beheer der gevangenissen zijn op den misdadigen burger en zijne stoffelljhe
en hgchamelijke belangen eeniglijk van toepassing ; terwiji
de beginselen, waarvan het Genootschap uitgaat , den gecallen medemensch en zijne geestelijke en zedelijke aangelegenheden , bij uitsluiting, betreffen; en het is deze scherpe lijn van afscheiding , langs welke geenerlei botsingen
van tegenstrijdige belangen to vreezen zijn. Op deze wijze
wordt het hoofddoel , dat de Staat zich voorstelt , door het
opnemen van een ondergeschikt doel, niet in deszelfs vrije
werking belemmerd of verhinderd, en het Genootschap kan
zich op deszelfs zedeljk grondgebied bewegen, zonder de
minste schade to veroorzaken aan het hoofddoel, dat de
Staat zichzelven, regtens , heeft voorgesteld. En is dit
zoo, dan zal men wel willen toestommen, dat de zedelijkc
verbetering van misdadigers, hoe moeijelijk deze taak ook
te achten zij , in handen van een Genootschap , die zich
dezelve tot hoofddoel stelt , gelukkiger uitkomsten belooft,
dan wanneer dezelve door den Staat, als zoodanig, bij
wijze van nevendoel, werd ondernomen.
Heeft de Staat, door het invoeren van arbeid en het
bezorgen van school- en godsdienstig onderwijs, in de
groote gevangenissen bier to lande, getoond , de zedelijke
belangen der gevangenen gcenszins uit het oog te verliezen , zoo kan 'het aan denzelven nict anders dan welgevallig zijn , wanneer de nadere en bijzondere toepassing
van deze weldadige verordeningen van elders wordt ondersteund en bevorderd. Bij de daarstelling der gevangenis
voor jeugdige veroordeelden , niet vervat in het oorspronkelijk Koninklijk besluit , nam het Genootschap de kosten ,
op de zoo aanstonds genoeinde onderwerpen , voor werkbazen , school- en godsdienstonderwijzers , geheel voor
zijne rekening, en hielp het con en ander , in sommige
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kleinere gevangenissen, ondersteunen , en het blijft daarmede near vermogen voortgaan. Op den zondag, wanneer arbeid en schoolonderwijs in de groote gevangenissen
stilstaan , bezoeken de Bestuurders der Afdeelingen des Genootschaps de gevangenen , spreken met hen, lezen hun
cen cigen opstel of eenig ander nuttig geschrift voor , ter
leering, stichting, verrnaning en zedelijke opbouwing —
en zij doen zulks uit vrije beweging des gernoeds , en met
de bedoeling , om aan hunne gevallene natuurgenooten
nuttig to wezen. Iets van Bien aard kan men van geene
ambtenaren der gevangenissen verwachten , in de vooronderstelling, dat de Staat zich met de taak der zedelijke
opleiding en verbetering belasten hon.
Bedenkt men nu hierbij , dat, in de kleinere gevangenissen , van wege den Staat , geen arbeid verschaft , en
geen school of godsdicnstig onderwijs gegeven wordt , dan
zal men de geheel zedehjke bemoeijingen des Genootschaps,
in deze verblijven des jammers , wel als niet overtollig of
nutteloos beschouwen , en het aan eene vaderlandsche
stelling dank weten, dat zij, naar vermogen , in eene wezenlijke behoefte voorziet.
Men zie niet voorbij , dat het geheel vrijwillige van deze
bemoeijingen het ware levensbeginsel van dezelve uitmaakt!
Zedelijke verbetering is alleen door zedelijke middelen to
verkrijgen ; terwij1 derzelver toepassing buiten het bereik
ligt van voorsehriften, die niet in de harten der menschen
geschreven zijn. De Staat kan alleen als wetgevend gebieder optreden , en dan wordt alles tot de doode letter
van regel en voorschrift teruggebragt; terwijl, waar deze
bestaan , het vrijwillige van elke bernoeijing noodwendig
moet ophouden. Maar dat dan ook de taak der zedelijke
verbetering derzelver levensbeginsel derven moot, zal wel
geen nader betoog behoeven.
Wij hebben ens bij demo bedenking eenige meerdere
uitvoerigheid veroorloofd , omdat zij , bij gebrek aan nadenken en behoorlijk onderzoek , eigenaardig gcschikt is,
om de bemoeijingen en werkzaamheden des Genootsehaps,
in de gevangenissen , als overbodig to doen beschouwen.
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Wij vermeenen het tegendeel daarvan to hebben aangetoond , en voegen er alleen nog bij, dat het hooge slamsbestuur,, wel verre van de verrigtingen des Genootschaps
als overbodig to beschouwen , het aan geene gelegenheden
heeft laten ontbreken, om deszelfs hoogstvereerende belangstelling te doen blijken , in den bloei van deze vaderlandsche instelling.
De tweede bedenking is deze: » De gevangenen hebben
»het in de gevangenis meestal beter,, dan in hun eigen ,
vaak armhartig verblijf; en het is geheel ondoeltreffend,
»hun lot te willen verbeteren."
Ons antwoord op deze bedenking kan zeer kort zijn ,
door de opmerking, dat zij op eene verkeerde grondstelling berust. Het Genootschap oefent , als zoodanig , niet
den minsten invloed uit op het lot der gevangenen , als
wettiglijk veroordeelde misdadigers ; maar poogt alleen derzelver zedelijke verbetering, door het aanwenden van zedelijke middelen , onder Gods zegen , te bereiken. Het
Genootschap bemoeit zich niet met het voltrekken der straffen, en even weinig met de handhaving van orde en tucht
in de govangenissen. Dit alles lint op het grondgebied van
den Staat , en gcenszins binnen de grenzen van den zedelijken werkkring , dien het Genootschap zichzelv en heeft
afgebakend; en hiermede vervalt de goopperde bedenking
van zelve.
» Maar — en • zoo zegt men in do derde plaats — echte
» verbetering kan alleen in den vrijen toestand plaats grij» pen; en zoo Zang de misdadiger zone vrijheid derft ,
» kan men niet opmaken, of hij werkehjk verbeterd zij."
Wij nemen aan, dat do verbetering van zeden en wandel, in een Tuchthuis , waarin de misdadiger,, door do
bestaande verordeningen , tot arbeidzaamheid, orde, matigheid , gehoorzaamheid , verdraagzaarnheid enz, verpligt
wordt , weinig goede waarborgen met zich voert; daar ,
waar elko opwelling van drift en verboden lust door eon
waakzaam oog wordt onderdrukt, en de moedwil buiten
de gelegenheid is, zich, ongestraft, aan het bevredigen
van ongeregelde hartstogten over to geven , heeft eene uit-
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wendige vertooning van deugd zeer weinig waarde; maar
verbetert men dien twijfelachtigen toestand , door niets te
doen ? Wij gelooven neen. Immers verhindert de gevangen staat niemand, om tot de kennis van zichzelven en
de erkentenis van gepleegde misdrijven te komen ; integendeel spoort hem zijn toestand aan tot nadenken over zijn
voormalig gedrag en tegenwoordig lot; en kan die beschouwing , bij cone vetstandige en menschkundige leiding
en ernstige toespraak , hem niet opwekken , om, uit vrije
beweging, het besluit te vormen , om tot den goeden weg
terug te keeren? De omstandigheden, waaronder de verloren zoon , in de bekende gelijkenis van onzen Heer , zich
bey ond, waren hoogst treurig; en juist bragten zij hem
tot inkeer cn het besluit: » ik zal opstaan en tot nujnen
» vader gaan!" Ook de misdadiger heeft dergolijke oogenblikken , waarin het cog van een geoefend menschenkenner,, voor 't minst , de waarschijnlijkhcid van cenen beteren zin meent te bespeuren; en zal men het dan, door gebrek aan belangstelling in den gevallen natuurgenoot , wagen , dat de kiem van dat goede zaad , bij gebrek aan zorg
en verpleging, verstikt en sterft? Of het tot betere gezindheden schijnbaar gestemde gemoed de vereischte vastheid en kracht zal bezitten , om later ,• bij herkregene vrijheid , en bij het ontstaan van nieuwe gelegenheid tot zonde,
de overhelling tot het booze wederstand te bieden , is niet
met zekerheid vooraf te bepalen , maar moet nader blijken.
Maar zal men , om den wille Bier onzekerheid , nalaten
den gevangene toe te roepen: » Dit is de weg; wandel
»in denzelven?" Daarenboven trekt zich het Genootschap
zoodanige gevangenen , die , gedurende den tijd hunner
hechtenis , blijken hebben gegeven van cenen verbeterden
zin, bij derzelver ontslag, aan ; en het is aan de Besturen
der Afdeelingen en de Correspondenten bij het Genootschap, dat de taak is opgedragen, om hen, door opwekkingen , raadgevingen , vermaningen of bemoediging , tot
het volharden op den goeden weg aan te sporen.
dus hooren wij , in de vierde plaats , erne an» Ja
» dere bedenking
hier eerst behoorde de werkzaamheid
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»des Genootschaps aan te vangen , en geenszins in de
» gevangenis."
En van waar bekwamen dan de Bestuurders des Genootschaps de zoo .noodige kennis omtrent het karakter en
doorgaand gemoedsbestaan der gevangenen ? Het zij zoo,
dat het, bij Bestuurders der gevangenissen, geenszins ontbreekt aan aanteekeningen , die het doorgaand gedrag der
veroordeelden inhouden ; en dat eene mededeeling daarvan
tot eenige kennis zou kunnen leiden ; maar deze aanteekeningen loopen meerendeels geheel over de uiterlijke gedragingen der gevangenen ; en dat kan , in groote gevangenissen althans, wel niet anders, bij de veelvuldige en gewigtige bezigheden eener uitgebreide administratie. Die
aanteekeningen betreffen dan ook voornamelijk die bijzonderheden , welke met de dienst van het gesticht in verband
staan , en zijn , a1s zoodanig, zeer belangrijk to achten.
De inrigting der gevangenissen is echter,, als van wege den
Staat uitgaande , en op administrative beginselen van orde
en regelmaat gegrond, nict zoodanig gewijzigd , dat do
aanteekeningen , die zij in hare contrOle opneemt , voor
eon geheel zedeljk ligchaam genoegzaam voldoende zouden
mogen geacht worden , om uit dezelve zedelijke gevolgtrekkingen , in verband met mensch- en zielkunde, al te
leiden; en mogen zij al, in enkele gevallen, en omtrent
sommige individu's,. als wegwijzers kunnen verstrekken ,
op zekere hoogte gekomen , laten zij ons in het onzekere ,
omtrent hetgeen wij aangaande dozen of dien gevangene
te denken en to oordeelen , te verwachten of to vreezen

hebben.
Dit zij geenszins gezegd om de groote nuttigheid en do
betrekkelijk hooge waarde van de bedoelde aanteekeningen,
voor eene rigtige en welgeordende gevangenisadministratie,
te verkleinen maar om te doen zien , dat datgeen , hetwelk voor eon administratief beheer belangrijk , ja zelfs
onmisbaar te achten zij , zulks Diet , of althans niet in die
mate is voor cone geheel zedehj- ke instelling.
De ervaring leerde, daarenboven gedurende eon tijdsverloop van mcer dan zestien jaren , dat cone persoonlijke
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kennismaking met veroordeelden niet, in elle gevallen ,
toereikende is, om, aangaande derzelver geaardheid , karakter en gemoedsgesteldheid tot uitkomsten to geraken ,
die eenige zekere gevolgtrekkingen kunnen opleveren ; en,
is het verloop van een aantal jaren hiertoe ontoereikende
bevonden , op welken redelijken grond kan men dan wel
de vooronderstelling Inouwen , dat eenige tabellarische opgaven tot die kennis dery weg zullen banen ? De huichelaar zal wel altoos zedelijk , de sluwe bedrieger gehoorzaam, en de listige booswicht als vlijtig werkman op deze
aanteekeningen staan aangeschreven ; terwijl de ongelnkkige , die geen boos hart in den boezem omdraagt , maar
die zijno driften niet weet te bedwingen , op de lijst der
strafgevangenen , met tone zwarte kool zal staan aangeteekend. En waar zal men dan den zedelijken maatstaf
vinden , waarmede men de zedelijke waarde meten zal?
De bedoelde aanteekeningen kunnen, bij het gedurig en
persoonlijk gadeslaan van den veroordeelde, cent zeer nuttige en hoogstbelangrijke zijde hebben , en aanleiding
schenken , om zijn karakter en gemoedsbestaan van meer
nabij in overweging te nemen , en in zoo verre achten wij
dezelve bijzonder hoog; maar wanneer de persoonlijke kennisneming daarmede niet gepaard gaat, zij het ons vergund, om , uit een zeddijk oogpunt , en verder kan het
terrein des Genootschaps zich niet uitstrekken , aan het
voldoende van deze aanteekeningen to twijfelen , en , dien
ten gevolge , te blijven beweren , dat cone voorafgaande
persoonlijke kennismaking met gevangenen , in de gevolgen , niet dan voordeelig zijn kan.
En waarom zal men den zedelijken invloed des Genootschaps uit de gevangenissen weren ? Hetzelve bezit noch
bevoegdheid noch gezag , om eenige der bestaande staatsverordeningen krachteloos te maken , en derzelver workzaamheden leiden eeniglijk tot zedelijke en godsdienstige
opwekkingcn tot gehoorzaamheid , pligtbetooning , en het
opvolgen der voorschriften van orde , welvoegelijkheid en
onderwerping. Eene zoodanige leer mag toch wel overal,
en inzonderheid in Tuchthuizen , gepredikt worden. Waar-
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om men den invloed des Genootschaps buiten den kring
der gevangenissen zou willen verwijderen, kunnen wij bij
geene mogelijkheid gissen. De zorg veer ontslagenen wordt
hoogst onzeker , indien niet geheel ondoeltreffend , wanneer
men, to eeniger tijd, slagen mogt in de bedoeling , om den
invloed des Genootschaps in de gevangenissen buiten working to stellen ; want daardoor zou men tevens den zeclehjken grondslag vernietigen, waarop de zorg veer ontslagenen eeniglijk rusten kan en moet: de, zoo veel mogelijk , naauwkeurige kennis van derzelver doorgaande geaardheid en karakter ; eene kennisteming , die y daarenboyen , aan den geregelden gang der gevangenisinrigting in
geen geval nadeelig wezen kan, en daarom dan ook nergens eenig wezenlijk en op goeden grond steunend bezwaar
heeft opgeleverd.
De vijfde bedenking, die wij wenschten to wederleggen ,
luidt aldus : » De rnisdadigers behooren tot het ultschot
» der zamenleving ; derzelver verbetering behoort order
»de droombeelden gerangschikt te warden; en alle be» moeijingen , om hen voortaan van het /made of te houden, zijn vergeefs en ganschelijk verloren."
Indien men doze bedenking , als eene ontwijfelbare leer
der waarheid, in alle gevangenissen wilde verkondigen ,
dan ware welligt, door dit dwaalbegrip , het middel gevonden , om alle pogingen tot zedelijke teregtbrenging van
diepgevallenen geheel te doen mislukken. Was toch de
misdadiger overtuigd , dat de hardvochtigheid zijner modemenschen zoo verre gaan kon, dat zij alle geloof weigerden
aan de gedachte van de mogelijkheid , dat hij op den goeden weg zou kunnen wcderkeeren , — voelde hij zich yen.
stoken van het vertrouwen zijner natuurgenooten , en, als
eon schadelijk lid, gesloten buiten den kring van hun
maatschappelijk verbond , — dan gewis was de eerste
schrede gedaan , die hem , in zulk cone rampzalige gesteldhcid , zoude nopen , zich als een' bestendigen vijand to
verklaren van de maatschappij , die hem, als eon verworpoling , openlijk had gebrandmerkt! Neen , zulk eene leer
draagt het merk der overdrijving met zich. Immers kart
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eene zachte en menschlievende behandeling de kiem van
het goede , zelfs in den meest verwaarloosden misdadiger ,
weder doen gedijen , en aanhoudende zorg kan haar doen
bloeijen ; liefdeloosheid en ongeloof aan menschelijke deugd
verstikken haar to eenemaal. Daarenboven is het met de
billijkheid strijdig, elken misdadiger als een' zedelijken
verworpeling to beschouwen ; want , terwijl het geregt de
daad van den overtreder als strafbaar voor de wet verklaart,
zoo is daardoor de onzedelijkheid van den veroordeelde, in
elk ander geval , nog geenszins gebleken ; en terwijl de
Staat tegen iemand , die strijdig met de bestaande wetgcving handelde, een vonnis van gevangenzetting velt , veroordeelt dat vonnis hem. niet als een verworpeling , die
tegen alle artikelen van het lijfstraffelijk wetboek heeft gezondigd , en , uit dien hoofde, alle vertrouwen onwaardig
is. Hij , die een dubbel huwelijk aangaat , kan hoogst
eerlijk zijn , en hij, die zich aan het goed van den evenmensch vergrijpt , de regten des huwelijks met naauwgezetheid eerbiedigen; en toch zijn beide strafbaar bij de
wet. Zelfs de geheel onbesproken mensch, maar die door
zijne zinnelijkheid , in een oogenblik van onbedachtzaamheid , vervoerd wordt , kan eene daad bedrijven , die hem ,
voor zijn gansche leven of een groot gedeelte van hetzelve ,
de kerkerstraf op den hals haalt ; terwijl een ander, die
in, zoodanige verzoeking niet geleid Werd , in vrijheid omwandelt , en , door onzedelijke gedragingen , die de wet
niet straft , voor velen gevaarlijk kan worden. Het ongeloof aan de verbetering van eenen misdadiger is de schrikkelijkste en onregtvaardigste straf, die men hem kan opleggen hetzelve maakt den diepgevallene tot een' gevaarlijken booswicht , en hij wordt cen cuveldader uit nood en
uit wraakzucht tegen den Staat , uit menschenhaat en vertwijfeling ! Dat er voorbeelden bestaan van enkele onverbeterlijke misdadigers, leert de ondervinding ; maar derzelver aantal is goring, in vergelijking van het groot aantal
veroordeelden; en zal men, om den wille van die weinigen , ook aan de verbetering van het meerderdeel wanhopen ? Dat ware wel onbillijk , onregtvaardig en onredelijk!
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Terwijl dan nog altijd de vraag overblijft: » wat er van die
» weinige dusgenoemde onverbeterlijken , onder eene ver» standige en mcnschlicvende leiding, had kunnen worden ?"
Eene zesde en laatste bedenking betreft de zorg voor
ontslagene gevangenen. » Door dezen te ondersteunen —
zegt men — moedigt men het plegen van misdaden aan."
Maar ook deze bedenking berust, gelijk de meesten ,
die wij wederlegd hebben, op misverstand en onkunde
omtrent de beginsels , waarnaar het Genootschap deszelfs
handelingen regelt. Hetzelve zorgt voor den ontslagene ,
die in den kerker blijken gaf van een' verbeterden zin., en
van de zucht, om voortaan zich eerlijk , trouw en onbesproken to gedragen. Zij , van wie men dit niet-of vvaar.
van men het tegendeel weet , hebben geene aanspraak op
cenige ondersteuning. Daarenboven worden de beteren
geenszins voortgeholpen omdat zij gevangenen en misdadigers waren , maar omdat de terugkeer uit den kerker in
het maatschappelijk leven, en het vinden van cone dienst,
van eerie kostwinning of middel van bestaan , door de begrippen , die er ten aanzien van voormalige gevangenen
bestaan , aan zoo vele bezwaren onderworpen is. Wij vragen ulieden , die ons met de straksgenoemde bedenking te
gemoet kwaamt: »Zoudt gij , gij , gij eenen ontslagene in
»uwe dienst opnemen ?" Maar gij schudt het hoofd , en
wijst de aangeboden hand af. Wat zal nu de ongelukkige ,
indien hij overal wordt afgewezen , omdat hij eenmaal gegevangen was? Opent die afwijzing, in zijnen staat .van
behoefte , hem niet do deur, om, uit nood en broodsgebrek , anderwerf misdadig te worden ? Ware de ervaring
hier niet zoo treurig, dan konden de meeste voormalige
gevangenen , zonder medehulp van anderen , hunne vorige
betrekkingen weder opvatten , en de zorg des .Genootschaps
ware overbodig. Maar in de gegevene omstandigheden
vorderen menschenliefde en veiligheid van personen en beziltingen , dat het Genootschap tusschenbeiden kome met
raadgeving, voorspraak , aanbeveling en voorziening in de
meestdringende behoeften , zonder evenwel daarom , wat
de geldelijke middelen betreft, met de bestaande Armen-
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inrigtingen in gelijke betrekking te komen , vermits elke
gift niet als aalmoes , maar bij forme van voorschot words
uitgereikt.
Het is er verre af, dat het Genootschap deszelfs geldmiddelen zou doen dienen , om voormalige misdadigers
het brood der luiheid to doen eten, en dat hetzelve daardoor het plegen van misdaden zoude aanmoedigen ; maar
eene bedroevender les Levert de ervaring in zoo menige
herhaling van misdrijf, uit nood en behoefte gepleegd ,
door die ongelukkigen , die , in de afwijzing en terugzetting , bij elke poging , om een middel van bestaan te vinden , een harder lot moesten verduren, dan hun door de
hand der geregtigheicl, als veroordeelden , in den kerker
bereid was.
Zoo hebben wij dan eene proeve genomen ter oplossing
van eenige bedenkingen , welke de deelneming aan de pogingen ter zedelijke verbetering van veroordeelde misdadigers uit een mingunstig oogpunt doen beschouwen , en
daardoor derzelver weldadige bedoeling verhinderen. Liefde tot de waarheid geleidde ons hierbij aan de hand van
eene rondborstige bescheidenheid, en wij volgden daarbij
niet slechts onze innerlijke overtuiging, maar ook die van
zoo vele vriendcn der menschheid, die , zoo wel hier to
lande als in andere Rijken en Staten, hunne gevoelens
denkbeelden en ondervinding met de onze vereenigden.
Yroeger kende men over dit belangrijk onderwerp slechts
stukswijze bijdragen in theoretische geschriften — thans
wordt de zaak van gevangenen en gevangenissen meer in
derzelver ganschen omvang en onderling verband, wetenschappelijk en praktisch , beoefend, en de daarover,, vooral
in de laatste jaren , in het licht verschenen werken en geschriften zijn toereikende em cone niet onaanzienlijke bibliotheek te vormen. Hierdoor is, vooral in Duitschland ,
Zwitserland en Frankrijk, in den laatsten tijd, veler aandacht bij dit onderwerp bepaald, en zijn een aantal vereenigingen gevormd ter bevordering van het goede. In
vele Staten is men op de verbetering der gevangenissen
bedacht , of, worden er nieuwe gebouwd , zij zijn door-
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gaans naar het stelsel van Pennsylvania ingerigt ; en nevens het staatsbestuur scharen zich welgezinde burgers, nit
alle rangen en standen , om de zedelijke verbetering van
gevangenen en de bclangen van ontslagenen te bevorderen.
Waar het staatsbestuur, in het opleggen der gevangenisstraf,, geen ander doel kent, dan afschrik te wekken voor
het bedrijven van misdaden, en daardoor tevens de maatschappij tegen noodlottige aanslagen in zekerheid to stcllen,
is het bewind or tevens op bedacht , de gevangenissen en
de gevangenistucht zoodanig in te rigten , dat de eerstgenoemden voortaan niet langer , door het onderling en vrij
verkeer der misdadigers, kweekscholen zullen blijven voor
het wanbedrijf. En terwijI dus de Staat den verderen
voortgang van het kwade, door afscheiding en afzondering , poogt te bereiken , en alzoo derzelver eenig hoofddoel nicer nadert, dan zulks vroeger mogelijk was, steIlen
afzonderlijke personen, hiertoe onderling vereenigd , het
zich ter taak, om het zedelijk hoofddoel , dat zij zich
hebben voorgesteld , de zedelijke opleiding en verbetering
van den veroordoelde, to bevorderen. Op deze wijze voIgt
de Staat het voorschrift der geregtigheid — de Maatschappy dat der menschenliefde; beide bewandelen hierbij
een' verschillenden weg; maar deze uiteenloopende wegen
vereenigen zich in het einde op de bevordering van het
welzijn van alien , misdadigen en niet misdadigen. Belang
en pligt , om niet van menschenliefde to gewagen, nopen
alzoo can ieder, om het zijne toe to brengen ter bereiking
van bedoelingen en oogmerken , in derzelver acrd: ,
strekking en gevolgen , edel en weldadig zijn. En ziedaar
de beste aanbeveling !

HE NOOEDOOSTELIJKE ICITST VAN SIBER16.

(Vervolg en slot van bl. 121.)

Wij willen thane den hoer

VON WRAN- GEL

op zijne togten

nog kortelijk vergezellen.
Toen hij te Nisknei-.Kolymsk kwam, bespeurde hij, dat
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men de noodige toebereidselen voor zulk eene reis niet gemaakt had, en, daar al zijne pogingen, om het benoodigde
aantal sleden en het onmisbare voeder voor de honden bijeen
te brengen, mislukten, was hij genoodzaakt , om dat jaar
zijne reis naar het noorden over de bevrozen oppervlakte der
IJszee uit te stellen. Evenwel, om zijnen tijd niet geheel
te verliezen, besloot hij, een uitstapje van eene maand langs
de kust te doen, die ook nog slechts voor een klein gedeelte
bekend was, en zijne onderzoekingen uit te strekken tot aan
kaap Shelagska. Negen sleden werden gereed gemaakt, drie
voor de reizigers en zes voor den voorraad van visch, die
voor menschen en honden benoodigd was. Nen was in de
maand Februarij, en gedurende den geheelen togt moest men
niet, hopes, dat men eene enkele maal eene hut ,zou ontmoeten. De beschutting van eenen ijsberg, die hen voor
den noordenwind beveiligde, was alles, wat zij bij hunne
nachtverblijven konden wachten. Zij moesten er zelfs niet
op rekenen, dat zij altijd vuur zouden kunnen hebben; want
daartoe zouden zij zeker hebben moeten zijn, dat zij ten allen tijde langs het strand een' genoegzamen voorraad van
aangespoeld host zouden vinden.
Als noodzakelijkste voorwerpen voorzagen de reizigers zich
van het volgende : een kegelvormige tent van rendiervellen,
twee bijien, eene zaklantaarn , eenige waskaarsen, eene ijzeren plaat, om daarop vuur to ontsteken, een ijzeren drievoet, een ketel, een pot, eenige hemden, voor ieder der
reizigers een beerenvel als matras, en eene dubbele rendierhuid als deken voor twee personen. Zij hadden twee zeehorlogies, een secondewijzer, een sextant, een thermometer
met wijngeest, drie kompassen, twee verrekijkers, eene
maat van lint en eenige andere kleinigheden. Voor vijf menschen bestond de voorraad voor eene maand in puds hayerbeschuit , I puds vleesch, tien pond bouillonkoekjes,
twee pond thee, vier pond kandijsuiker, drie pond rout,
39 porties geestrijke dranken, twaalf pond tabak , en 200
stuks gerookt youkhala. De lading van iedere slede woog
omstreeks 25 puds, en was zoo stevig bevestigd met riemen,
dat de slede meermalert kon worden omgeworpen , zonder
dat de voorwerpen iets hadden te lijden. Boven op dit smalle
voertuig zat de voerman, met de voeten rustende op den
dissel der slede, en gereed, om bij het eerste sein er of te
springers. Vlak achter den voerman Wen de Ileeren v 0 N
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1411ANGKL en RosnIN op dezelfde wijze , en evenzeer goteed, om op den grond te springen, zoodra de slede het
evenwigt verloor. Ondanks de vracht, waarmede de. sleden
waren geladen, gleden zij zoo gemakkelijk over de bevrozen
sneeuw, dat men ze met eerie hand had kunnen voortschuiyen. Als de weg goed was, legden de honden gemakkelijk
tien of twaalf wersten in het uur af.
De grootste moeijelijkheid bij dergelijke togten bestaat in
het medevoeren van genoegzamen voorraad voeder voor de
honden. VON WRANGEL vond middel, om hierin eenigermate te voorzien, door op bepaalde afstanden een gedeelte
van den voorraad onder de sneeuw te begraven, om het bij
zijne terugkomst weder te vinden, hetgeen hem gelegenheid
gaf, om de ledige sleden terns to zenden, en dus het getal
monden, dat gevoerd moest worden, te verminderen. Maar
op zijne eerste reis werden zijne magazijnen door de beeren
geplunderd, zoodat bij den terugtogt de reizigers en hunne
honden op zeer klein rantsoen werden gesteld. Later leerde
de ondervinding hun het middel, om den voorraad voor het
wild gedierte to beveiligen, en zoo konden zij bij hunne
volgende togten al de voordeelen van deze voorzorgen genieten.
De felle koude noodzaakte hen, te gaan slapen, zonder
iets van het bont af te leggen, dat zij des daags droegen,
en desniettegenstaande waren zij, zelfs dan, als zij hout genoeg hadden, om vuur to ontsteken, gedwongen, twee- of
driemalen in den nacht op to staan, om zich voor de tent
met loopen en springen te verwarmen. VON 'WRANGEL droeg
vooral zorg, des avonds van kousen te verwisselen, en'zijn
reisgezel, de Hoer KOSMIN, had bijna het gebruik van zijne
beenen verloren, omdat hij deze voorzorg had verzuhnd.
Twee dagen na hun vertrek beklaagde hij zich, dat zijne
voeten bevrozen waren. Men raadde hem zijne kousen nit
te trekken, hetgeen hij twee nachten niet had gedaan ; maar
toen men zijne laarzen had uitgetrokken, bespeurde men,
dat zijne kousen vast aan zijne voeten waren bevrozen. 'Men
trok ze met groote voorzigtigheid nit, en gelnkkig waren
de beenen en voeten zelve nog niet bevrozen. Om ze weder
in behoorlijken staat te brengen, was het voldoende, ze een
tijdlang met brandewijn te wrijven. De menigte bont, waarmede de reizigers zich moesten omkleeden, belette de nitivaseming , om nit te dampen. Vandaar ontstond gedurende
MENGELW. 1841. NO. 5.
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den dag eene zekerc vochtigheid aan de voeten, die des
nachts bevroor, wanneer men niet zorgdc, van kousen te
verwisselen, voordat men zich ter ruste begaf.
De zeehorlogies waren van geen nut. Ondanks alle yourzorgen van den Meer VON WRANGEL, kon de olie aan de
koude geen weerstand bieden, toen de thermometer tot 4Q0
koude van REAIIMIIR was gedaald.
De twee volgende winters werden door vox WRANGEL in
vruchtelooze pogingen gesleten, om zich noordwaarts te begeven, ten einde het vasteland aan de pool op te zoeken,
welks bestaan zoo lang een raadsel is geweest, dat ook door
deze expeditie niet geheel is opgelost. Op weinig afstand
van de kust ward het ijs, ook bij de felste koude, zoo dun,
dat het de zwaarte der sleden niet kon dragen. Voorbij
deze dunne ijskorst was de zee altijd open, mover het oog
reikte ; maar verre was dit niet, want digte nevels rijzen
onophondelijk uit de Polinya op, gelijk de Siberiers dit
opene gedeelte van den Oceaan noemen. In de strengste
winters strekt zich het ijs nooit verder dan 25 wersten ten
noorden van het eiland Nieuw-Siberie uit ; en het b/ijkt
nit de ondervinding, dat het onderzoek der poolzeeen, hetzij in sleden, hetzij in schepen, geene gewigtige uitkomsten in het vcrvolg kan opleveren.
Wij Itebben zoo even den moeijelijken togt van v o x
Iv a A NaEL geschetst langs de kusten; de reis naar het noorden over het ijs was eene veel moeijelijker onderneming.
Men moest al aanstonds alle hoop opgeven van aangespoeld
hout te zullen vinden, en, dear het onmogelijk was,
eenen voorraad van brandstoffen in sleden mede te voeren,
moest men er niet aan denken, om zich to warmen, voordat men terugkwam. Het weinige hout, dat men kon medenemen, diende alleen, om water voor thee en soep te
koken. Zoodra de maaltijd gereed was, doofde men iedere
vonk nit, en de kleinste stnkjes hout werden zorgvuldig
weder op de sleden gepakt. hen der Kogakken was bijzonder met de zorg hiervoor belast ; hij moest alle spaanders
oprapen, als men een blok hout klein kapte, en toezien,
dat er niet meer, dan volstrekt noodig was, word verbrand.
De schaarschheid van brandstof was niet het eenige bezwaar , waartegen de reizigers hadden te worstelen. De
stralen der zon, weérkaatsendc van de schitterende sneeuwvlakte, veroorzaakten bij alien cone hevige oogontsteking.
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Vex w RANGEL en zijne vrienden vonden haat in het wasschen met brandewijn en het dragen van zwart krippen
sluijers. De voerlieden der sleden bezigden een geweldiger
rniddel; zij wierpen snuif in hunne oogen ; dit veroorzaakte
hun des nachts groote pijn , maar reeds den volgenden morgen waren zij bijna geheel genezen. Om zoo veel mogelijk
deze kwelling te ontgaan, besloot vo x WRANGEL meestal
des nachts te reizen en op het midden van den dag uit
te rusten.
Bet Paaschfeest wordt door de geheele Christenheid plegtig
gevierd, maar nergens met meer praeht, dan in Rusland.
De reizigers wilden dezen dag dan ook niet ongemerkt laten
voorbijgaan. Een ijsblok werd in den worm van een altaar
afgehouwen, waarboven men de afbeelding van sr. rir coLAAS den Thaumaturg plaatste, en voor dezekve een paal,
waarop de eenige waskaars stak , die men nog bezat. De
Beer DE11E9111101 verrigtte de dienst, terwijl de kozakken en
voerlieden der sleden in koor antwoord gaven. De godsdienstige handeling der kleine vergadering was stichtelijk en
welgemeend. Een sober feestmaal volgde daarop ; het bestond voornamelijk uit rendiertongen, die men voor deze gelegenheid bespaard had , en nit een dubbel rantsoen brandewijn. Maar hetgeen nicer dan al het overige medewerkte,
om de algemeene vreugde op te wekken, was de weelde,
die men zich veroorloofde, door den gansehen dag het vuur
te laten branden. Dat vuur was wel niet zeer groot ; maar,
hoe klein het was, men zat er met groot genoegen bij, en
bragt den tijd door met de herinnering aan de moeiten en
gevaren, die men ontkomen was, en met droomen van eene
gelukkige wederkomst. Misschien was er nooit onder gelijke omstandigheden een vrolijker feest gevierd.
De vierde winter werd door den Beer VON WRANGEL aan
zijne grootste en laatste reis over het ijs besteed; hij strekte
die uit tot aan het eiland Kolioutskin, en het was bij deze
gelegenheid , dat hij in vriendschappelijke betrekkingen kwam
met de Tchouktchis, waarvan een hem voor een root gedeelte op zijnen togt vergezelde in eerie slede, met rendieren bespannen. Dit yolk volhardt in deszelfs verzekering,
dat er ten noorden van hun land nog eene groote uitgestrektheid lands wordt gevonden; en een oud opperhoofd
verklaarde zelfs, dat hij, op een' helderen zomerdag, meermalen bergen , met sneeuw bedekt, had gezien op cen' groom. 2
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ten afstand van het land. Ihj plaatste zich daartoc op zekere rotsen een weinig ten westen van de kaap, door Kapitein coax onder den naam van de Noordkaop aangeduid.
Maar in den winter ," voegde hij er bij, preikt het oog zoo
ver niet en ziet men er niets van. Voorheen kwamen er van
tijd tot tijd groote hidden rendieren over de zee, waarsehijnlijk uit dat noordelijke land ; maar, door de Tchouktchis en
de wolven verjaagd, keerden zij dadelijk terug. lk heb
zelf zulk eene kudde eens in de maand April zien weggaan ;
ik voegde haar een' geheelen dag in mijne slede, maar eindelijk werd het ijs zoo hobbelig, dat ik het moest opgeven.
tic geloof, dat die bergen niet tot een eiland behooren, maar
tot een groot land, gelijk dat van de Tchouktchis. 111ijn vader lieeft mij verhaald, dat een van onze oudsten er eens
heengegaan is, met eenigen van zijn yolk, in baydars (ledcren bootjes); maar ik weet niet, wat zij er hebben gevonden, noch of zij ooit zijn teruggekeerd." Dit opperhoofd gaf
verseheidene, evenwel niet alle voldoende redenen voor zijne
meening, dat dit land bewoond is; en, Om zijne besehrijving
duidelijker te maken, nava hij een stuk houtskool, en teekende eene vrij goedc kaart van de kust, waarop hij al de
eilanden, de baaijen en grootste kapen plaatste.
Gedurende deze laatste reis poogde v ors WRANGEL op nieuw
noordwaarts door te dringen; maar dezelfde zwarigheden
verhinderden hem, en voordat hij naar de kust kon terugkeeren , stak een geweldige storm op, die het ijs deed losbars ten. Al de reizigers bleven- staan op eene schots van ongeveer vijftig vademen in omtrek , op 'welke zij een' vreeselijken naoht doorbragten, geslingerd door de golven van den
oceaan, en onophoudelijk in angst, 'dat hun klein eland
door de ontzettende torossys of ijsbergen, welke hen van ale
kanten omringden, zou worden verbrijzeld. Maar zoodra de
wind bedaarde, voegden de ijssehdtsen zich weder aaneen;
de stoutmoedige reizigers konden hunnen togt weder voortzetten, en ondanks het gevaar, waaraan zij zoo even ontsnapt waren, rigtten zij hunne schreden op nieuw naar het
noorden. Andermaal overviel hen een storm, die hen nog-.
maals -op den oceaan deed ronddrijven; maar deze keer was
de schots, waarop zij zich bevonden, veel grooter en bestond nit verscheidene ijsbergen. Voor de dordemaal wendden• zij hunne pogingen aan, minder in de hoop van to zullen siagen, dan wel om zich het getuigenis to kunnen ge-
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len, dat zij alles beproefcl hadden, wat in hun vermogen
was. Tot aan den 23 illaart des middags was het weder
goed, met weinig wind; maar teen stak de wind op ; wolken pakten zich bov,en hunne hoofden zamen, terwiji van
bet noordwesten tot aan het noordoosten , zoover bet gezigt
reikte, de horizon bedekt was met dien digten blaauwen
nevel, die in die streken altijd uit den open' oceaan opstijgt.
Ondanks dii stellige bewijs, dat zij niet veel verder konden
voortgaan, trokken zij nog negen wersten meer noordwaarts.
Naar toen kwamen zij plotseling aan eene groote opening in
het ijs ; aan beide zijden strekte doze zich uit zoover het oog
reikte, en dam', waar zij het naauwste was, had zij toch
cone breedte van meer dan honderdvijftig vademen. De sterke westewind verbreedde de opening zigtbaar gedurig meer
en meer. De reizigers beklommen een' der hoogste ijsbergen , en aanschouwden van zijnen top naar het noorden eene
uitgestrekte zee. Het was een vreeselijk, maar stout gezigt !
lIsbergen van verbazende grootte dansten als ligte vederen
op de schuimende golven ; nu eens kantelden zij in het woelende water, dan werden zij met ontzettend geiveld tegert
den rand van het vaste ijs geslingerd. Deze schokken waren
zoo lievig, dat er gedurig groote stukken werden losgescheurd; en het was blijkbaar, dat de ijsvlakte, die aan
gene zijde het open kanaal, waarvoor de reizigers stonden,
nog van den onstuimigen oceaan afscheidde, weldra geheel
zou verbrijzeld zijn. Het zou eene dolzinnige vermetelheid
zijn geweest, indien zij het kanaal op eene der drijvende ijsschotsen hadden willen oversteken; want aan de overzijde
gekomen, zouden zij zieh nergens veilig hebben kunnen rekenen. In de ijsvlakte zelve, waarop zij nu stonden, kwamen gedurig nieuwe scheuren, die naar geweldige stroomen
geleken, door een vastland van ijs heenbruisende. Het was
onmogelijk verder te gaan. VON wan Nu E L besloot, terug,
te keeren. Hij was honderd en vijf wersten van den vasten
wal af, en het dieplood teekende 221 vademen op een' kleiachtigen bodem.
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e bandieten waren moede, zoo wel als wij; sommigen
hunner nogtans klommen op de ons omringende boomen, en
braken er eenige doode takken van los, om vuur aan te
maken; de overigen spreidden hunne mantels op den grond,
en deden er de vrouwen op nederzitten. Toen vervolgens
de roovers hunne schildwachten uitgezet en zich rondom het
vuur verzameld hadden, dat Lustig begon op te vlammen:
,Wanneer gaat het er op los?" riepen de jongsten, terwijl
zij naar den kant, waar de vrouwen zaten, blikken wierpen , welke genoeg deden zien, wat zij bedoelden. ,Eerst
het avondeten," antwoordde BARBONE op eel)? norschen
toon, en dan zullen wij zien."
NBARBONE was een man van omstreeks veertig jaren, rijzig en forsch als een n ER CIIL Es, en wiens groote zwarte
oogen, waarin al het vuur zijner natie schitterde, wiens
diepe trillende stem den hartstogt in zijne voile kracht kenmerkten. Zijn kortaf gegeven bevel werd zonder tegenspraak
door de roovers gehoorzaamd; zij bragten uit hunne knapzakkon sneden schapenvieesch to voorschijn, welke zij op
gloeijende kolen deden braden; daarenboven verdeelden zij
onderling een' zak met paynotten, en bevochtigden dit wilde
znaal met Siciliaanschen wijn en met rum, waarvan zij ettelijke flesschen in ons rijtuig gevonden hadden. Al etende
wierpen de bandieten ons, gelijk men aan honden doen zoo,
pagnotten ren stukken vleesch toe, welke wij niet aanroerden; afmatting en angst hadden ons alien eetlust ontnomen;
Mevrouw B... en hare dochter, digt nan elkander op den
grond gezeten, waren als vernietigd.
Toen de roovers hun laatste stuk schapenvleesch en hunnen laatsten slok ruin binnen hadden, stonden de minstvermoeiden op, en naderden de vrouwen op nieuw. Alstoen begon een tooneel, dat men nict naar eisch beschrijven, ja zclfs zich naauwelijks verbeelden kan. BARBONE
trok een paar dobbeisteenen nit zijn' zak. — Komaan
dan, kameraad," zeide hij, den dikken man, zijnen ambtgenoot, aansprekende; , die de hoogste oogen gooit, heeft
do keus." .- nBij ST, ANTONIE, kapitein, gooi ik EC, dan
A
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weet ik wis en waarachtig niet, wat ik kiezen zal, de
perzik of het abrikoosje." De kapitein wierp de dobbelsteenen op eene platte rotsplek, tegen welke hij lennde,
en ongetwijfeld was hij over zijnen warp tevreden, want ik
zag zijn oog glinsteren als de brandhouten in ons vuur. —
Bij ST. ANTONIE, gij neemt zeker de abrikoos, en de perzik is dan mijn !" riep de luitenant, die met zijn deel niet
minder vergenoegd scheen. Tot nog toe hadden de beide
dames, die aan elkander gedrukt en in haren jammer alS
bewusteloos op den grond zaten, het vreemde gesprek der
bandieten nook begrepen noch zelfs gehoord; de Heer B...,
die geen Italiaansch verstond, wist niet, wat hij van het
tooneel to denken had ; ik was this de eenige, die kennis
droeg van hetgeen er omging. Toen ik derhalve den
tenant, met eenen afschuwelijken grimlach, Mevrouw B...
zag naderen, haastte ik mij tusschenbeiden tekomen. n Eerbiedigt die vronwen," ricp ik, n en gij kunt op een alleraanzienlijkst losgeld rekenen ; maar ik zweer u bij de Madonna, dat, zoo gij hare eer aantast, het even zoo goed is
alsof gij haar uwe stiletten in de borst drukt!" — n Kom!
kom! van zulk eene beuzeling sterft men niet," riep de
kapitein al grinnikende. — n Het losgeld krijgen wij toch
naderhand," voegde de ruwe luitenant er bij. — n Zoo,
denkt gij dat ?" zeide ik, daarbij mijne stem verheffende en
aan mijne woorden al de vastheid en klem gevende, welke
mij inogelijk was; n gij denkt het ? Welnu, ik zweer n nog
eenmaal, dat, zoo de hand van eenen uwer haar slechts onbehoorlijk aanraakt, gij geen stuiver hebben zult ! Eerbiedigt haar, en met mijne eer en mijn Leven waarborg ik u
voor elke harer beide een losgeld van 5000 scudi. Nog
heden avond schrijf ik aan r oar, o NI A, den Pauselijken ban=
kier, dien gij kennen moet, en eer Brie dagen verloopen
zijn, hebt gij de 10,000 kroonen." — n Ja, of misschien
wel de galg," zeide de luitenant. — Neen, want ik zal
uw gijzelaar blijven, en krijgt gij niet in voile veiligheid die
10,000 scudi, dan moogt gij mij vrij in stukken hakken;
maar nog eens , hoont gij die vrouwen , dan vermoordt gij
haar, en gij krijgt geen baiocco."
n De toon van overtuiging, die in hetgeen ik zeide doorstraalde, moet zeker de twee bandietenhoofden getroffen
hebben. Ik zag, dat zij weifelden en onderling begonnen
to raadplegen. Reeds toen dacht BARBONE er aan, om
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rust to gaan Leven, en het uitzigt, zijnen spaarpot met
ettelijke duizend kroonen te kunnen verrijken, moest noodwendig eenigen invloed op zijne besluiten oefenen.
Het gefluister tusschen BARBONE en zijnen luitenant had
opgehouden. Terstond zag ik, aan de blikken, welke zij
op de vrouwen wierpen, dat rede en belang moesten onderdoen voor drift. De voldoening der laatste, meenden
zij, stond in hunne magt; de winst was verwijderd en
onzek er.
,De luitenant greep reeds llIevrouw B... in zijne armen,
toen haar ongelukkige man, eindelijk begrijpende, wat er
gaande was, in eerie woede opvloog, welke hem alle govaar versmaden deed; ik geloof hij zou zich op dat oogenblik
tusschen tienduizend getrokkene zwaarden geworpen hebben. Op den luitenant indringende, bragt hij hem met al
zijne kracht eon vuistslag toe; doch, hoe ook door toorn en
wanhoop aangevuurd, was de arme B... tot zulk eene worsteling te zwak ; een geweldige slag, welken de roover hem
op de Borst toebragt, velde hem ter aarde. 1k zag het stilet
van den ellendeling glinsteren, en snelde naijnen vriend te
hulp; maar, vaar dat ik hem bereiken kon, voelde ik eene
kaude zelfstandigheid, die oogenblikkelijk als in eene kool
-mars veranderde, 14 door den rug dringen. Bedwelmd en
bijna bewusteloos zonk ik op de knie6n. De roover, die mij
van achteren gekwetst had, Wilde zijnen steek herhalen,
toen de donderende stem van zijnen kapitein hem weerhield.
*MALEDETTO, " riep deze, a wanneer gij hem omhalsbrengt,
wie zal dan om de losgelden schrijven?" — Van zijnen
kant had de Heer B... den dolk van den luitenant gelukkig
afgewend; maar de hand, waarmede hij zulks gedaan had,
was door de snede Nan het lemmer op cone verschrikkelijke
wijs doorkorven gewor pen. BARB ories roepen redde hem
zoo wel als mij ; de kapitein hem bij de keel grijpende,
ligtte hem op eens van den grond, en, hem als een lijk
voor de voeten zijner makkers werpende: Bindt mij dien
razende 1" riep hij, n en ook dien ander," ap mij wijzende,
hoezeer ik geloof, dat hij al om koud is." Ik had den
wijden mond van eene donderbus op de borst en de tromp
van eene pistool aan ieder oor ; ik moest mij dus wel laten
binder]. Toen wij gebonden vvaren even als een paar stuks
tee, lietwelk men ter markt wil brengen, wierp men ons
in cm' hock. Illijne wont( Ncroorzaakte mij cone geweldige
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pijn; nogtans kwam het mij voor, dat geen der levensdeelen geraakt was ; ik gevoelde geene belemmering in het
adernhalen, en geen bloed kwam mij in den mond. 1k wit
geenszins die gemoedsbeweging van zelfzucht ontveinzen,
eene volkomen menschelijke aandoening, welke mij alstoen
mij met mijzelven deed bezig houden ; maar in het volgende
oogenblik keerde de herinnering aan onze ongelukkige reisgezellinnen in mijnen geest terug, en met schrik wendde
ik de oogen naar haren kant.
Zich van ons ontslagen hebbende, waren BARBONE en
zijn luitenant de twee dames op nieuw genaderd, die elkander nog steeds naauw omvat hielden, en beide te zamen
slechts eenen angstkreet uitsti4ten en een zelfde vruehteloos smeekgebed aan de roovers rigteden. Het gelach der
schandelijken, hetwelk hen omgaf , en derzelver losbandige
taal, schenen die beide ontmenschten nog meer aan te vuren. Elk eene der twee vrouwen om de middel grijpende ,
trokken zij haar uit al hunne magt naar zich toe, daarbij
hare kleederen stukrijtende en hare armen en boezem ontblootende. De krachten der ongelukkigen, waren uitgeput.
Aan de armen harer moeder ontrukt, die zich nog stuiptrekkende aan haar kleed hechtte, had Mejuffer B..., met
eene wanhopige krachtinspanning, getracht , zich midden
in den brandenden vuurgloed te werpen ; maar, door den
roover teruggehouden , had zij reeds den mond des ellendelings zich op den haren voelen drukken; terwijl hare mocder,, even als zij, dat hartverscheurend vrouwengeschreeuw
deed hooren, hetwelk ziel en ligchaam doet rillen, en nog
maanden lang in de ooren weergalmt van hen, die het eenmaal vernomen hebben; en de kamenier ..... (*) toen
plotseling eene heldere flikkering dit tooneel van ijselijkheid
verlichtte ; ik hoorde kogels rondom ons fluiten; ik zag een'
der roovers waggelen en in het nog altijd brandende vuur
rotten, waar hij roerloos liggen bleef ; eon ander gaf cen'
vreeselijken schreeuw, en viel, voor onze voeten, voorover
met het aangezigt op den grond; verscheidene snaphaanschoten weergalmden te gelijk in het rond. e God zij gedankt ,
(*) Wij veroorloofden ons hier en elders, ten gevallc
onzer Lezeressen, eene verzachting der kleuren van de al to
levendige schilderij. Genocg, het arme schepsel werd het
slagtoffer van de dierlijke lusten dier barbaren. — Vert.
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de roovers worden overvallen !" dit was mijne eerstegedachte.
zijn medepligtige hadden, op het hooren der schoten, de vrouwen losgelaten en poogden hun geweer te grijpen.
Gaat op den grond liggen !" riep ik Mevrouw B... en hare
dochter, Welke ik half wezenloos zag naderen, in het Engelsch
toe; ,gaat liggen ; het zijn onze redders; de kogels zouden
u kunnen treffen I" Maar de vrouwen, met vervirilderde
oogen en als in eenen staat van verdooving, bleven nu on-.
bewegelijk op hare plaats. De roovers waren intussehen min
of meer van den eersten sehrik bekomen en begonnen het
vuur te beantwoorden. Een hunner, door eenen kogel getroffen, stortte bijna over Mevrouw B... heen. Een ander,
ik geloof het was de dikke luitenant, haar bij de haren grijpende, sleepte haar eenige schreden verre achter zich
voort; maar, daar de soldaten in menigte kwansten aansnellen, liet hij haar los, na haar nog, in onbesohofte woede;
eenen schop gegeven te helben. De snaphaanschoten bleven
middelerwij1 aan alle kanten rondoni ons henen klaterefi, en
een waar wonderwerk was het, dat niemand onzer getroffen
werd. Toen ik geene kogels meer fluiten hoorde, riep ik
eenen soldaat, die de touwen, waarmede men ons handen
en voeten gebonden had, lossneed; alstoen konden wij ons
naar onze ongelukkige reisgezellinnen henenslepen, welke
het geluid van bet steeds verder zich verwijderende snapliaanvuur nog aitijd van schrik deed trillen. De hoogte,
waarop de roovers gelegerd geweest waren, was• in stilte omsingeld geworden. Zeven hunner sneuvelden of werden gevangen; maar de beide aanvoerders ontkwamen met acht of
negen man, het overschot der bende. Terwijl de °Bleier
van het detachement ons verdere bulp deed toebrengen, verhaalde hij ons, dat het zijnen.soldaten gelukt was, een der
schildwachten, welke de roovers uitgezet hadden, to verrassen en te dooden, en dat men hen ongetwijfeld alien gevangen zou hebben, zoo hij niet, het geschreeuw der vrouwen hoorende, en denkende dat zij in ievensgevaar waren,
geboden had vuur te geven.
.Onze reisgezellinnen begonnen nu weder eenigzins tot
zichzelve te komen. De bevelhebber van bet detachment
deed haar, en ook ons, op draagberries plaatsen; want de
krachten van den Heer B ... waren uitgeput, en mij veroorzaaktc mijne wond, in geheel mijne regterzijde, eene
zonderlinge aandoening van verdooving en van zwaarte: drie
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of vier soldaten droegen elke berrie ; de overige mansehap
van het detachement geleidde de gevangenen.
.Eerst lang na onze aankomst in de herberg te Fondi bekvvamen Mevrouw B ... en hare dochter uit den staat van
wezenloosheid, waarin de ijselijkheden van den doorgestanen avond haar gedompeld hadden. Een heelmeester van
Terracina, die in den loop van den nacht mijne wond peade, beyond, dat gelukkiglijk geen der edele deelen gekwetst
was. De hand van den Heer B bleef hem nog steeds eene
onlijdelijke pijn doen ; evenwel de chirurgijn, die vroeger
bij het leger van MURAT gediend had, veroorloofde ons des
anderendaags, de reis naar Rome voort te zetten, waar wij
eerlang van onze wonden volkomen genezen werden. Ongelukkiglijk had dit vreeselijke tooneel eenen doodelijken invloed op het gestel van den Meer B geoefend. Hij kwijnde den geheelen winter door, en werd in de maand Maart
van het volgende jaar weggerukt door de snelle voortgangen der teringziekte, waarvan hij reeds vroeger aangetast was.
,Meermalen heb ik sedert gelegenheid gehad, gm Mevrouw B..., benevens hare dochter, die naderhand den advocaat G... gehuwd heeft, weder te zien. Ten gevolge
van een gezamenlijk doorgestaan gevaar wordt de vriendschap
gemakkelijk naauw en vast. — .Wat waren wel uwe gedaehten in die verschrikkelijke oogenblikken?" vroeg ik
Naar op zekeren dag, dat wij vertrouwelijk zaten te praten. — D Ik dacht aan Diets dan aan mijne dochter," antwoordde zij mij.
Die zelfde BARB o NE is het, die sedert door de Romeinsche regering in genade aangenomen, ja van een voordeelig
ambt voorzien word. Nog , tegenwoordig is hij concierge van
het kasteel St. Angelo."
GASPAROISE, de nastrever van BARBONE, die met dezen
het schrikgebied in de Apennijnen deelde, en welken de
inwoners der omstreken van Sonnino en van Itri nog tegenwoordig den laatsten der dapperen noemen, heeft zijne rooversloopbaan op eene minder gelukkige wijs dan zijn confrater besloten. Hij zit tegenwoordig in de vesting Cirita,
Vecchia gevangen. GASPARONE begon , toen hij nog slechts
zestien jaren oud was, met den pastoor van zijn kerspel, die
hem wegens con' diefstal absolutie weigerde, overhoop to
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steken. Hierom voortvlugtig moetende worden, vervoegdt
hij zich bij eenige geed() kennissen, welke hij in het geLergte bezat, en word struikroover. Op zekeren dag hadden de karabiniers de bende, tot welke hij behoorde, omsingeld. GASPARONE het den mood niet zakken. Twee soldaten, die hem grepen, doodde hij met zijnen dolk. \Tervolgens, in een digt bosch verschanst, stelde hij nog zes
anderen buiten gevecht. Zijne makkers, die zijnen mood'
bewonderden enhunnen aanvoerder verloren handen, kozen
hem, in deszelfs plaats tot opperhoofd. Zijn roem verbreidde zich door geheel het land, en niet lang duurde het, of
hij telde meer dan tweehonderd man onzer zijne bevelen.
GASPARONE erkent, dat hij honderddrieenveertig moorden
begaan heeft ! Niettemin is hij de rooverkapitein, die zich
bij de bergbewoners der Pauselijke Staten het meest heeft
doen beminnen. Wij hebben veehoeders van den MonteCave tranen van rouw zien storten, terwijl zij zijne dappere
bedrijven verhaalden. Minder onbeschaafd dan BARBONE,
van wien hij niet dan met verachting spree/a, heeft GAs p ARONE er steeds eene eer in gesteld, op zijne wijs galant en
hoffelijk jegens de dames to zijn. Een van BARBONE ' S onderbeve/hebbers had, op de wijs als wij verhaald hebben, een
Seminarium van jonge knapen opgeligt ; GASPARONE schaakte
een geheel klooster nonnen. Die meisjes, ten getale van
vierendertig op klaar liehten dag uit haar gesticht op den
Itionte-Corn»zodo weggevoerd, werden door de roovers naar
bet bosch gebragt. Kort daarna zonden zij de armsten terug ; de overigen, in holen en kloven verborgen, leefden er
tien dagen lang in gezelschap met de roovers, die haar vervolgens, tegen losgeld, ontsloegen, zonder dat eene eenige
zich beklagen kon, gehoond of zelfs op cone grove wijs bejegend to zijn.
GASPARONE, die zoo galas to bandiet, werd niettemin door
zijne bijzit verraden, die hem aan de sbirren verkoeht. Zoo
als zij hem leveren zou, wierp zij voorzigtiglijk zijne buks
en dolk het venster nit. Evenwel nam GASPARONE wraak
aan haar, wegens hare verraderij ; hij verworgde haar met
zijne handen, terwijl de sbirren de deur openbraken. G AsPARONE wist gelijkelijk met beleid te ontwerpen en met
kracht to volvoeren ; tusschen de 14de en 16de ceuw zou
7,1.11k e(111 aanvoerder met de SFORL A ''S, de CARNAGNOLIS,
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de PIETRO s A cco x's en zoo vele andere vermaarde condottieri gewedijverd hebben.
BARBONE ' S onderwerping, GASPARONE ' S gevangenschap,
en de voorbeelden, door Kardinaal GONSALvI gesteld, hebben, gelijk wij zeiden, de verstrooijing der benden ten gevolge gehad. Niettemin ontbreekt er nog veel aan, dat men,
gelijk reizigers, die alles van de schoonste zijde zien, zulks
beweren, in Italie met dezelfde veiligheid zou reizen, als
in de overige deelen van Europa. Hoezeer door afzonderlijke personen of wel door kortstondig zaamgeschoolde benden begaan, zijn de gewapenderhand gepleegde beroovingen
bijna nog even menigvuldig als te voren. Weinige reizigers
zijn er, die, wanneer zij een of twee jaren op de wegen van
Italie verkeerd hebben, niet nu en dan hunne ontmoeting
gehad hebben. Nog onlangs eerst heeft een kunstbeoefenaar
van onze kennis (*) den bandietendolk weinige duimen van
zijne Borst, zien schitteren : hij had niets dan zijn portefeuille
en zijne teekenpennen bij zich ; het verscheelde weinig, of
de roovers, die op deze soort van schatten weinig prijs stollen, zouden over hunne teleurstelling wraak genomen hebben, door hem hunne ponjaarden te doen gevoelen: een naderend gerucht redde hem. Ben ander moest, bij zijne aankomst te Rome, verscheidene dagen lang zijne kamer houden ; al zijne kleederen, zelfs dat, hetwelk hij aan zijn ]ijf
had, waren hem bij Viterbo afgenomen geworden. Eindelijk
hebben wij, verleden jaar nog, den leer DABADIE, dien
onversaagden reiziger, gedwongen gezien, in een maskeradepak op het paleis van Monte-Citario, de residentie der
Romeinsehe Ministers en Kardinalen, te verschijnen, alzoo
de struikroovers hem niets dan een Armenisch gewaad gelaten hidden, om zijne naaktheid te bedekken. Die maskeradekleeding was inderdaad eene treffende schimpschoot. De
Romeinsehe Ministers, welke vlug van begrip zijn, hebben
Naar zeker verstaan. Viel het onzen armen reiziger smartelijk , na verscheidene te midden der woeste volkp/antingen
van Abyssinia doorgebragte jaren, zich van zijnen rijken
schat aan Oostersche handschriften en nude bcscheiden van
allerlei aard, ten koste van zoo veel arbeid en moeite verzameld, beroofd te zien, zoo was het, voor de Heeren Kardinalen, Ministers van Binnenlandschc Zaken en van Policie,
( 4 ) De Heer C A RA r.
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iets inderdaad bijtends, dat die stoute roof voor de poorten
van Rome gebeurd was. Was dan werkelijk de omtrek. van
's Pausen hoofdstad minder veilig dan Afrika's woestenijen,
en waren de boeren der jurisdictie van Rome min beschaafd
dan Arabieren of Abyssiniers . .
Zoodanig zon, geloof ik, de meening der burgers van
Rome wezen; want zij vreezen ruim zoo veel voor die struikroovers uit liefhebberij, dan voor de vroegere bandieten van
beroep. Deze ten minste handelden met zekere soort van
hoffelijkheid; zij braken iemand niet door onbehendigheid
den hals, en men kon het somwijlen nog met hen vinden.
Tegenwoordig neemt een ieder het ambacht bij de hand;
men wordt op den grooten weg om een dozijn hemden, een
horologic, ja om een bagatel aangehouden; daarenboven is
dit yolk zoo lomp en onhandig, dat zij iemand dooden of
verminken, zonder het zelven te willen. Yerscheidene reizigers zijn slagtoffers van die afzonderlijke aanrandingen geweest, uitgevoerd door lieden, gewapend met snaphanen en
pistolen, welke zij niet wisten te hanteren. Be Heer nr sx
en deszelfs jonge vrouw, Wier dood voor weinige jaren algemeene verslagenheid verwekte, hebben door een voorval van
dien aard het leven verloren.
De Deer nUNT, namelijk , wilde het bezoek bij de tempels
van Peshim, dat voor ieder reiziger als 't ware tot eene
verpligting geworden is, afleggen. Hij had in zijn rijtuig
eenig tafelzilver, waarvan hij de onvoorzigtigheid had zich
te bedienen, toen hij onder het voorportaal van den Neptunus-tempel het ontbijt nam; zijne vrouw, die hem op dit
togtje verzelde, had eene gouden keten om den hals en verscheidene ringen aan de vingeren. Ettelijke boeren, die
voorbijgingen, zagen deze kostbaarheden. De gelegenheid
kwam hun gunstig voor. Met een slecht geweer en voorts
met bijlen gewapend, legden zij zich, ettelijke honderd
schreden van de tempels, aan den weg in hinderlaag, en
hielden het rijtuig van den Heer Wuxi, toen hij terugkeerde,
aan. Deze deed zelfs geene poging tot tegenweer, gelijk
men hem daarmede ten onregte bezwaard heeft; hij nam het
voorval veeleer vrij luchtig op, /everde den boeren zijn zilverwerk uit, en wierp hun daarenboven eenige china's appelen, waarmede een der zakken van zijn rijtuig gevuld
was, near bet hoofd. Door zulk een schutgevaarte in geenen deele versehrik t, ldommen zij op de trede van het rij-
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tnig, en cen banner bragt ruwelijk zijne hand aan den hals
van illevrouw a u x T om de gouden keten, welke zij droeg,
los te maken. Haar man, over de onbeschoftheid van den
roover gebelgd, zeide hem een driftig woord, terwijl hij
haastiglijk de hand in den zak stak. De fielt verbeeldde
zich, dat de Deer auxr naar een wapen tastte, en sprong
op den grond, daarbij tevens op hem aanleggende; alstoen
was het, dat het schot afging, onwillekeurig, zoo als de
roover tot op het sehavot is blijven verzekeren; niettemin,
de kogel ging den Deere a UN T door de horst en trof zijne
vrouw aan het hoofd ; hij stierf dien zelfden, zij den volgenden dag.
Terwijl zij verscheidene voorvallen van dien zelfden aard
met ophef verhalen, maken de Romeinen daarbij vrij kluchtige aanmerkingen over de gevaren, welke die roovers zonder ondervinding en zonder beleid de reizigers doen loopen.
Zij gaan daarin zelfs zoo verre, dat zij bijna de tijden terugwenschen, toen de A as owes, de FRA niAvoLo ' s en de GA sPARONE ' S de wegen tusschen Rome en Napels bezet hielden.
Men was destijds op zijne hoede, zeggen zij ; en dan ook,
daar die groote bandietenhoofden de mededinging van den
eersten den besten niet geduld zouden hebben, waren de
aanvallen minder menigvuldig. Te oordeelen, naar den
loop, dien de zaken schijnen te nemen, vreezen wij zeer,
dat dit beklag niet lang meer zal behoeven te duren. Indien de regering van Rome geene krachtdadiger raaatregelen ter hand neemt en de oorlog uitbarst, zullen zich weldra nieuwe rooverbenden gevormd hebben. Immers, de
zeden zijn dezelfde gebleven, welke zij vroeger waren ; de
regering heeft de kwade neigingen des yolks beteugeld of
gestraft, maar heeft niets gedaan om bet te verzekeren.
De bestanddeelen van het rooverwezen zijn, als immer te
voren, aanwezig; wel is waar zijn zij verstrooid, maar streven steeds tan zich te vereenigen. Het is eene erfelijke
kwaal, een ingewortelde syphilis, welker uiterlijke toevallen een geweldig geueesmiddel gestuit, maar welker kiem
het niet weggenomen heeft. De arts verzuime slechts eenen
enkelen dag zijne waakzaamheid, de lijder geve eenen enkelen dag aan zijne bedorven neiging toe, en het kwaad
breekt weder met dezelfde kenteekenen en dezelfde boosaardi G-heid als voormaals nit.
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1)e Zanger heeft niets dan zijn luit en zijn lied;
Maar 't grensloos gebied
Van Waarheid en Sehoonheid, van Reinheid en Deugd
Ligt bloot voor zijn blikken; hij ziet het met vreugd,
En wat het omsluit,
Weerklinkt in zijn zangen en trilt op zijn luit.
't Genot van dit Leven, zijn wellust en smart
Verteedren zijn hart ;
Wat Vriendschap en Liefde den stervling bereidt,
Heeft bloemen der vreugd voor zijn treden gespreid;
llij zingt, wat hij smaakt,
En de aarde ten tempel des Hemels hem maakt.
Bedreigt hem het onheil, of strijdt hij den kamp
Met onspoed en ramp,
Dan zingt hij de smart, die 't genot hem ontrooft ;
Bij 't stijgen der klanken verheft hij het hoofd,
En diep in de ziel
Gevoelt hij zich sterk, wat op card' hem ontviel.
Het lijden rooft nimmer zijn geestkracht en moed,
En vast staat zijn voet;
Hij beeft voor geen nacht, die eens zeker verdwijnt,
Als 't licht van een' eeuwigen morgen verschijnt;
En rein is de troost,
Die, rijk in verkwikking , bet lijden verpoost.
De Heerschzucht ontweldige aan de Onsehuld de kroon,
't Geweld stijg' ten troon ;
Dan, moedig als Tyrteus, besnaart hij de luit —
Tirannen verbleeken — 't geweld wordt gestuit
De geestkracht ontwaakt —
Het Regt worth gewroken, de keten geslaakt.
En worth weer Astrea, op 't aardrijk gekeerd,
Gediend en vereerd,
Dan ruischt weer zijn speeltuig, zoo zuiver van toon,
Dan roemt hij de kunsten , haar luister en schoon;
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Bij 't klinken der snaar,
Bestrooit hij met bloemen het heilig altaar.
Maar hooger verheft zich de Hymnus en rijst;
Hij huldigt en prijst,
In klanken, wier toonval de zielen doordringt,
De Algoedheid, wier grootte de Aartsengel bezingt;
Maar dan onk heeft de aard'
Voor hem het genot van den Hemel bewaard!
Dan zweeft hij gestarnten en melkweg voorbij
En ademt er vrij,
Daar ginds, in een spheer, waar geen boei hem omklemt,
Waar liefde zijn aanzijn tot vreugde bestemt;
Moog rijst dan zijn moed,
En laag drijft deze aard' , met haar smart, aan zijn' voet.
De Zanger heeft niets dan zijn luit en zijn lied;
Maar 't grensloos gebied
Van Waarheid en Schoonheid, van Reinheid en Deugd
Ligt bloot voor zijn blikken; hij ziet het met vreugd,
En wat het omsluit,
Weerklinkt in zijn zangen en trilt op zijn luit.
W.

WARNSINCIC, B.

DRIB GRAELIEDEREN , DOOR MR. A. F. SIPPLE NAAR HET
R00GDIIITSCH GEVOLGD.

I.
ONDERWERPING A AN GODS WIL•

Naar WITSCRELL : Wie die Blatter von den Bitumen fallen.

A Is de bladen van de boomen vallen,
Valt het kroost der menschen in het graf.
Daaglijks ziet de maan op nieuwe terpen,
Op ontslapen hartevrienden af.
Heer des Levens! dat uw wil geschiede,
Roept de bolo des vredes ons ter rust.
Heer des Doods ! ons leidt en hoedt uw liefde,
Van de wieg tot aan de laatste kust.
MENGELW. 1841. NO. 5.
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Ja, de rust is eenmaal took te waehten.
Zie! daar blinkt het bovenaardsehe strand.
Zalig zij, die in den Heere sterven !
Gindsche sterren zijn hun vaderland.
Welk eon morgen, als, bevrijd ontwakcnd,
Door den gloed van beter zon verkwilit,
Dan de geest op 't afgeworpen hulscl,
Zalig, en voor 't laatste, nederblikt!
heilig, heilig zijt Gij, Vader !
Die in 't graf den moeden ruste schenkt;
En uw groote Naam zij aangebeden,
Van de wieg tot waar de dood ons wenkt !
Vader! geef ons in het licht to wandlen!
Geef ons wijsheid, heiligheid van zin!
En, slaat cens het nur van ons verscheiden,
Voer ons zacht de vreugd des hemels in!
II.
BLIK 01' HET GRAF.

Naar NIEMEIJER : Immer nailer kommt dec Grab.
Altijd nader komt het graf.
Uren ijlen weg op wieken.
Ach! mijn levenskracht neemt a f.
'k Zie het laatste morgenkrielten.
In der lijken sombren tooi
Wordt mijn stof 't verderf ter 'wool.
Yank ontzinkt mij kraeht en mood,
Grijpt mij siddring aan en hewn,
Als een graf gaapt voor mijn' vort,
Ik den dood mij zic omgeven ;
Dof en donker wordt rnijn blik ;
Door mijn beendren vaart do schrik.
En nog dieper wordt mijn smart,
Denk ik aan dat vreeslijk scheiden,
Ann der vrienden bloedend hart,
Die in 't stil vertrek daar beiden,
Vastgcnageld aan den grond,
Z wijgend met bestorven mond.
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'lend een' straal van troost tub neer
Uit het Rijk van licht en vredc!
Toon de ster der hoop mij weer,
Als een gids ter blijdste reede!
Wen de storm des twijfels woedt,
Stuur mijn hulk op 's levens vloed!
Leer mij moedig verder treen,
Met bet oog tot U geheven!
Stort mijn broze, hut ineen,
Doe bij U mij eeuwig leven!
Schenke, o Vader! mij uw hand
Rust in 't onbekende land!

TROOST IN DEN DOOD.

Naar AtA TT ssoN: Heil! dies ist die letzte &are ,
Die des Maiden Aug' entfallt!

0, wat hell! nu 't oog des moeden
Daar ontrolt de laatste traan.
Zie! van 't licht uit reine spheren
Lacht hem reeds de scheemring aan. (bis.)
Snel, als morgendampen vlugten,
Is des levens droom ontvloOn.
Englen vlechten voor den lijder
Hemelpalmen, frisch en schoon; (bis.)
Dalen op bet plekje nedcr,
Waar hij worstelt met den dood;
Bij hun hooge lofgezangen
Zinkt zijn lijk in 's aardrijks schoot. (bis.)
Ja! met al uw stofgewemel,
Aardbol! deinst gij nit zijn oog.
Voor den blik des overwinnaars
Opent zich der heemlen boog. (bis.)
Harpen ruischen 't welkom tegen,
Waar de boom des levens bloeit.
Englen zingen: D Heil den vromen,
Vroeg van 't 1:luistrend stof ontboeid !" (Ms.)
S 2
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Ms op aadlaarswieken stijgend
Naar de Lichtbron, klinkt zijn taal :
* Waar, o Dood! is thans uw prikkel?
* Waar, o Graf! uw zegepraal?" (bis.)

GEVOELENS EN GEZEGDEN VAN MEHENED-ALI.

Voorzeker is het niet van de Engelschen, dat men een al

te partijdig oordeel ter gunste van NEIIEMED-ALI verwachten
moet. Ilierom kunnen dan ook wel eenige uitdrukkingen,
welke het Dagblad van Land- en Zeemagt, the united Service-Journal, hem in den mond legt, als echt beschouwd
worden. Een Britsch officier, die met den Onderkoning van
Egypte een gesprek gehouden had, deelt namelijk de volgende uitdrukkingen van hem mede, welke hij zegt, dat
woordelijk vertolkt zijn: * Beoordeel mij niet naar den maatstaf uwer kundigheden. Vergelijk mij veeleer met de onwetendheid, die mij omringt. Wij kunnen op Egypte de-.
zelfde oogpunten niet aanwenden als op Engeland. Eeuwen
zijn noodig geweest, om u te maken hetgeen gij zijt — ik
daarentegen heb siechts weinige jaren voor mij gehad. Bij
u zijn ontelbare lieden van verstand, die hunne regering begrijpen en derzelver werken ondersteunen; ik vind hier zeer
weinigen, die mij zelfs slechts verstaan en mijne gedachten
ten uitvoer brengen. Ik word dikwijls bedrogen, en weet,
dat men mij bedriegt ; vele anderen worden, wel is waar,
ook bedrogen, maar zij weten het niet. Ik zoek iedereen
op, die mij onderrigten kan." Ervarenis en werkzaamheid is alles. Tijdens den opstand in Syrie hadden Kolonel
D. en de Beer M. een gesprek met mij, en prezen mij aan,
de Geschiedenis te bestuderen, om daaruit de kunst van regeren te leeren ; maar ik ben te oud, om Geschiedenis to
studeren. Mijn zoon schreef mij, en verzocht om instructier), hoe hij in den neteligen toestand, waarin hij zich beyond, behoorde te handelen. Ik daeht, de beste instructie
is, dat ik zelf er heen ga. Ik kwam to Jaffa, en maakte
weldra aan den opstand een einde. Dat was praktikale regering." — * De Engelschen hebben vele dingen uitgevonden;
maar het beste, dat zij uitgevonden hebben, is de stoomvaart." (Ik hernam, dat de uitvinder der stoomschepen een
Amerihean geweest was.) * Iladden de Noord-Amerikanen
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geene vaders gehad gelijk gij, (ging hij voort) zij zouden
nimmer zoo vernuftige kinderen geworden zijn." — .Ik ben
zoo gelukkig niet geweest , vroegtijdig onderwijs te genieten.
Ik was zevenenveertig jaar oud, toen ik lezen en schrijven
leefde. Nooit heb ik gereisd, en heb dus ook nimmer eenig
beschaafd land gezien, dan het mijne. llierom beeld ik mij
ook niet in, immer datgene te kunnen doen, waartoe gij in
staat zijt, noch die hoogte te kunnen bereiken, welke gij
bereikt hebt." — ,Wat baat het ons, u na te apen, wanneer wij uwen geest niet bezitten ? Wanneer ik nu eons de
broek van Kolonel CAMPBELL wilde aantrekken, (hier zag hij
den zes voet langen Overste aan) zou ik dan daarom zoo
groot schijnen, als Kolonel CAMPBELL is ?"

DE SLAVENHAEXT TE TUNIS.

D

e slavenmarkt ligt aan het boveneind der stad en is een
vierkant pleintje met bogengangen, onder welke de nieuwsgierigen, de koopers en de slavenhandelaars op en neder
gaan, omringd van kleine donkere winkels, waarin verscheidene handwerken geoefend worden; ook bestaat er, in
een' der hoeken, eene halfverholen kroeg, waar talrijke bezoekers hunnen dorst komen lesschen en hunne pijpen rooken. In het midden der markt verheft zich eene vierkante, Brie of vier voet boven den omringenden grond verheyen plek, die fact tapijten en matten belegd en door eene
ligte, groen geschilderde en met kleine zuilen, naar den
Moorschen smaak, doorsnedene balustrade omgeven is. In
elken hoek van dit vierkant staat een pilaar, die het koepelvormige dak ondersteunt, waarin van plaats tot plaats
openingen aangebragt zijn, die een twijfelachtig schemerlicht binnenlaten en tevens bijdragen om de marktplaats
koel te houden.
In het binnenste dier afgeschutte plaats, welke 12 voet
in het vierkant mag hebben, houden zich de makelaars op,
grijsaards met sneeuwwitte baarden, in geel zijden gewaad ,
den bril op den neus, en met deftigen ernst de piasters tellende, die voor hen liggen; eene bezigheid, welke zij
slechts afbreken, om de eene of andere aanteekening op to
schrijven. VOOr hen, en met den rug naar hen toegekeerd , ziet men, op de matten nedergehurkt, de ongelnk-
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kige voorwerpen dozer handelsspeculatien ; ik telde er negentien in het binnenste der omheining, en acht zaten op
de steenen bank, die buiten de balustrade aangebragt is,
waardoor zij aan de blikken van het publiek meer prijs gegeven zijn. Ik daeht, dat ik tranen, voor 't minst treurigheid over aller aangezigten uitgebreid zou zien ; maar hoe
groot was niet mijne verbazing, toen ik de slavinnen met
elkander zag snappen en lagchen, alsof er de voor haar onverschilligste zaak der wereld verhandeld word; en toeh
hangt haar geluk of ongeluk van den meester af, die haar
kiest. 'De Negerinnen waren bijna alien jong, doch van den
geheelen hoop hadden er slechts twee of drie een dragelijk
gezigt; de anderen waren uiterst mager, of hadden Ethiopische gelaatstrekken. Eenige stokoude vrouwen schenen door
hare meesters sleehts ter markt gebragt te zijn, omdat zij
Diet meer wisten, wat zij met haar beginnen moesten, en
blijde zoude zijn, zich van haar, tegen welken prijs dan
ook, te ontdoen.
Inmiddels stroomen de koopers toe. Bijna alien waren
Mauren , die tot de gegoede klassen schenen te behooren,
gelijk hunne lange zijden kleederen, hunne gordels en tulbanden van kostbare stoffen, en wel inzonderheid de rendheid hunner buiken, in Afrika zoo Wel als in Europa het
onbedriegelijke teeken van een good mede bewezen ;
in eenen hoek word een rijk opgetuigd paard, met een
illoorsch zadel van blaauw, zeer kunstig met zilver gebordnurd fluweel, door eenen jongen Neger vlstgehouden, die
wachtte tot dat zijn heer met zijne aankoopen gereed zou
zijn en middelerwij1 ijverig snapte.
Zoo even word de markt geopend; reeds klonk het geroep
der slavenhandelaars: ntiatinn , miatinn , of kantsinn , tititamiatt (200, 250, 300, te weten piasters.) Niets scheen mij
zonderlinger dan de wijs, waarop zij hunne waar aanboden ;
zij deden de arme Negerinnen opstaan; tamelijk beleefd namen zij haar bij de hand, omtrent zoo als men bij ons eene
bruid naar het altaar leidt, en voerden haar tins, onder het
herhalen van hun geroep, in de menigte rond; die twee
slavinnen te verkoopen had, voerde er aan elke hand cenc ;
men zou zich hebben kunnen vcrbeciden cenen huisvader te
zien , die zijne beide dochters rondleidde, of, zoo men doze
vergelijking liever wil, eenen danser , die tussehen twee danscressen staat, en op het punt is, om cm en avant trois
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to voeren. Menigmaal werden de Negerinnen door eenen
kooper uit den hoop aangehouden; terstond begon de verkooper, hetzij de bekoorlijkheden, hetzij de huiselijke bekwaamheden zijner waar aan te prijzen; maar de onbewogen
Maur, die aan het gezwets des uitventers het oor niet scheen
te leenen, maar zich bij eigen onderzoek van hare ligchamelijke eigenschappen scheen te willen overtuigen, tot dat
hij in staat zou zijn het zich van hare zedelijke te doen,
greep den arm der slavin, betastte en drukte dien, om de
vastheid van het vleesch te onderzoeken, bekeek alleroplettendst het binnenste der hand, deed zich vervolgens, als een
geneesheer, die bij eenen zieke geroepen wordt, de tong vertoonen, bezag tanden en tandvleesch, stak zijne hand in
hare jubba, en verzekerde zich, dat de boezem niet slap
was; en eindelijk moest de verkooper zijne Negerin voor hem
been en weder doen gaan, volkonten op gelijke wijs als eon
paardenkooper zijn beest doet manoeuvreren! De meeste
koopers waren moeijelijk te voldoen, en namen noch met de
hoedanighaden der waar, noch met den gevorderden prijs
genoegen, maar gingen verder. Somwijlen wordt de slavin
vijftien- of twintigmaal aldus onderzocht, betast en gehanteerd, alvorens zij eenen meester of eene meesteres vindt;
want onder het getal der gegadingden bevinden zich ook dikwijls Moorsche vrouwen, die voor hare huishouding Negerinnen koopen willen, en deze klasse van koopers is het
keurigst en drijft hare vorderingen het hoogst. Wat de
Christenen betreft, zoo kunnen zij slechts onderhands en
door tusschenkomst van eenen Maur slaven koopen.
Ik bemerkte onder de menigte eenen ouden man, welke
zijnen zoon met zich gebragt had, een jong mensch van 14
of 15 jaren, die aan de bezigtiging der Negerinnen eene b ijzondere oplettendheid scheen to wijden. Ik weet niet, welke
geheime drijfveer hem aanspoorde, het onderzoek zoo tot
in de geringste bijzonderheden voort te zetten; maar zijn
blik hechtte zich slechts op de jongste en de aanvalligste,
en steeds bad hij zijnen vader, zijne keus op deze te laten
vallen; ook scheen het, dat de goede oude man hem hierin
zeer te wille was. Middelerwijl gingen de kleinood- en
snuisterij-verkoopers, welker straat op de slavenmarkt uitkomt, in het rond, en boden ringen, halssieraden van koraal en gouden ketens van bijzondere gedaante, die zeer gevoegelijk slavenketens genoemd konderi werden, te koop.
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Daar de meeste dier voorwerpen van opschik eenen vrij matigen prijs hadden, gebeurde het wel eens , dat een koopman aan zijne Negerin een geschenk deed, hetzij om haar op
te vrolijken en daardoor te eer aan den man te brengen,
hetzij om boven zijne mededingers nit te munten. Ik zag
vijf of zes slavinnen verkoopen, welke hare nieuwe bezitters
met de grootste bedaardheid en volkomenste onverschilligheid volgden. Overigens hebben zij het regt, om, wanneer
zij mishandeld worden, van hare meesters te vorderen, dat zij
haar weder verkoopen; met welk gevoig, laat zich begrijpen!
In het midden der omheinde plaats had ik eene dier ongelukkigen opgemerkt, uitgeteerd, met een vermagerd gelaat,
en den duidelijken stempel dragende van kommer en ellende;
naast haar stond een klein meisje van drie of vier jaren, en
aan hare borst lag een knaapje, dat vijf of zes maanden oud
kon zijn. Van medelijden doordrongen, kocht ik voor ettelijke karoeben Ran peren, en legde die op de mat, waarop
de arme moeder nedergehurkt zat. Al do overige Negerinnen keken mij met eene half verstandelooze verbazing aan,
waarschijnlijk omdat zij niet in staat waren te begrijpen, hoe
een Roerni (een Christen) een hart kon hebben. Het kleine
meisje greep terstond naar de vruchten, zonder zich te bekommeren, van waar zij kwamen; doch de moeder, een
oogenblik door mijne daad verrast, bragt vervolgens, naar
Moorsch gebruik , hare hand afwisselend aan hart en mond,
en haar blik zeide wat zij gevoelde. Eenige oogenblikken daarna, terwijl ik onder de menigte rondging, voelde
ik mijnen arm aanraken; ik keerde mij om : het was de Negerin, met haar kind op den arm, en verzeld door haar
dochtertje, dat zich aan haar vasthield. Door haren meester
weggevoerd, om geveild te worden, had zij mij in het oog
gekregen, en, eerst haar voorhoofd, vervolgens hare lippen
op mijnen arm buigende, kuste zij mij de hand, en dankte
mij op hare wijs voor de geringe verligting, welke ik haar
in haar lot had toegebragt. Ik erken, dat ik mij op dat
oogenblik schaamde, niet dat ik, onder eenen hoop van Mauten, die mij aangaapten, door eene Negerin aangesproken
werd, maar omdat ik zoo vurige dankbetuigingen voor eene
zoo eenvoudige daad ontving. Het gevoel, dat ik ontvvaarde, was te gelijker tijd zoet en bitter ; nimmer had ik gedacht, dat men zich voor ettelijke karoeben zoo veel genocgen verschaffen kon, en zeker vermoeddc de arme moeder,
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toen zij mijn onbeduidend geschenk ontving, niet, dat het
zien van haar dochtertje mij in gedachten naar Frankrijk
verplaatst, en dat eene pijnlijke herinnering misschien nog
grooter aandeel aan mijne verrigting had, dan medelijden.

DE TROOSTENDE DROON.

I

n die lange sluimering verzonken, waaruit, gelijk de troostrijke leer der Christenen zegt, slechts Engelen eenmaal den
slapenden wekken, rustte de aanminnige Ju tr z in hare doodkist. Aan sprakelooze wanhoop ter prooije, lag de weeder
neergebogen over het stoffelijk overschot van haar eenig,
van haar vurig geliefd kind; terwijl de wader, aan het verste vensterraam staande, naar buiten staarde in den helderen
nacht, naar het met ontelbare sterren bezaaide uitspansel,
welks gezigt hem ditmaal echter niet, gelijk anders, moed
en vertrouwen op de wijze liefde der Voorzienigheid in het
hart deed stroomen. In dit zijn veelbelovend kind toch was
hem alle hoop voor dit Leven afgestorven. Daar lag zij nu
koud en kleurloos! Zijne bloem was verwelkt; want het
was zijn hartverheugend denkbeeld geweest, het grootsche
ideaal, dat hij zich van de menschheid vormde, in dit kind
to verwezenlijken.
De uitgeputte natuur der vrouw neigt zich eer tot het
weldadigste aller heelmiddelen, den slaap, dan het geweldig
geschokte wezen van den man. Ook over de ongelukkige
moeder breidde die trooster thans zijne vleugelen uit, en in
de sluimering, die hare afgematte zinnen benevelde, verscheen haar een zonderling droomgezigt, hetwelk, toen zij
ontwaakte, niet weinig bijdroeg tot de gelatenheid, waarmede zij zich het laatste overschot van haar gcliefkoosd kind
Eel ontvoeren.
Zij wandelde (dus droomde zij) in een liefelijk, haar niet
onbekend oord, waarin, afgezonderd van de wereld, hare
mooning lag. Welgemoed was zij naar dezelve op weg; doch
plotseling omwolkte zich de hemel; het werd donkere nacht.
Zij verdoolde, en toen na lang rondzwerven, eindelijk
haar vreedzaam vertrek weder binnentrad, zag zij haren gemaal, gelijk zij zoo even, wakende, hare dochter gezien
had. Een plotselinge lichtglans, en in denzelven een bovenaardsch wezen van onbeschrijfelijke schoonheid, scheen
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door de kamer naar de legerstede van den ontslapene tc
zweven.
Donkere en verwarde beelden bewogen zich tusschen dit
gezigt en het volgende. Zij beyond zich namelijk alleen in
een haar vreemd vertrek , welks versiering den weelderigsten rijkdom verried. Lang wist zij van verbazing en bawondering over den haar omringenden luister niet, waarop
zij haar oog zou laten rusten, toen dit zich eindelijk onwillekeurig op twee binnentredende gednanten vestigde. Het was
hare dochter aan den arm van eenen jongeling. JULIE benterkte hare moeder niet ; want de vertrouwelijke liefkozingen van den jongeling en een verlangende blik op lets„ dat
hij in de eene hand droeg,, maakten, dat zij op niets anders
acht gaf. Zij trad voor den spiegel, bloeijende in al de bekoorlijkheden harer ontluikende schoonheid, en, terwijl de
voorname jongeling haar met de eene hand liefkozend de
oogen toehield, liet hij met de andere een' kostbaren shawl
om de schouders van het meisje vallen. Nu trad hij terug.
Zij zag in den spiegel, zeeg in zijnc armen, en beide schenen, dronken van wellustig verlangen, naar den divan to
waggelen.
Plotseling trad de glansrijke gedaante, welke de moeder
reeds bij het sterfbed van baron gemaal gezien had, op haar
toe. — n Gij staat verbaasd over hetgeen gij gezien hebt,
(sprak het hemelsehe wezen tot haar): weet, dat gij eenen
blik in de toekomst van uw, thans aan deze garde ontrukte
kind gedaan hebt ! Beroofd van haren varier, haren getrouwen vriend en besehermer, staat JULIE, met het gevaarlijkste geschenk der natuur begaafd, in de weelderige, verbasterde wereld alleen. De edeler gevoelens van haar hart
verstikken in het gewoel der vermaken en onder den pestiidem
der verleiding. Ijdelheid, tooizucht en neiging tot verstrooijingen wordcn hare heersehende hartstogten, en gij
zaagt haar voor eenen shawl hare onschuld verkoopen."
Eene geweldige smart, oneindig pijnlijker nog dan die,
welke haar beving, toen haar aanminnig kind den laatsten
ademtogt slaakte, doorsneed haar het hart. Haar hemelsehe
vriend bemerkte het en -vervolgde : Daar zelfs de menseh,
die zijn verstand magtig is, niets schoons, hetgeen hij gevormd heeft, moedwillig vernielt, wanneer hij daarnit niet
lets nog schooners wil docn voortkomen, zoudt gij dan niet
ienc dergelijke handelwijs van de groote, oneindige Natuur,
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dat is van haren alwijzen Insteller, verwachten, die de lentebloesems slechts daarom laat verwelken, ten einde de
verkwakende vrucht zich vorme; die in storm en onweder
een plantsoen vernielt, opdat leven en vruchtbaarheid zich
over geheele landstreken mogen uitstorten, en doodelijke
pestziekten verdreven worden, welke oneindig meer tranen
gekost zouden hebben, dan het verlies van het weinige, dat
vernield werd?"
Bij deze woorden raakte hij hare oogen aan, en zij gevoelde zich op eenmaal als door ligte wolken opgeheven en
steeds hooger en hooger in de ruimte van het oneindige
spansel voortgedragen. Duizend bloeijende en sehitterende
wereldbollen zweefde zij in hare rustelooze vlugt voorbij,
tot dat zij met haren geleider op een' derzelven nederdaalde.
Zij zou dezelve voor onze vriendelijke aarde gehouden hebben, wanneer niet de hoogere levensbloei aller bloemen,
kruiden en boomgewassen de werking eener nog weldadiger
zon had doen kennen, dan die is, in welker straal de aarde
zich koestert. Eene onbeschrijfelijk milde lucht omving
hear, en haar geheele wezen werd door onuitsprekelijk zoete
aandoeningen, half ligchamelijk, half onligchamelijk, in
eerie eigenaardige mengeling doordrongen. In den glans der
ondergaande zon rustle zij, verloren in het aanschouwen der
verheerlijkte. landouw, onder eenen prachtvollen boom. Niet
lang duurde het, of er versehenen kleine Engelgestalten,
die in het geurige gebloemte haar al spelend omdartelden.
Geene aardsche verbeeldingskracht zou in staat zijn, de lieftalligheid dier kinderen of te schetsen. Doch, welke zaligheid doortintelde hare borst, toen nu, van onder het
lommer der boomen, de edelste en schoonste gedaante te
voorschijn trad, Welke uw penseel, o goddelijke lAra A61.!
slechts immer geschapen heeft ! De frischste levenskracht
was met eene-aanminnigheid omkleed, welke het hart met
aandoeningen vervulde, gelijk ons op aarde slechts in die
oogenblikken te beurt vallen, waarin reine liefde voor de
cerste maal het jeugdig hart doet trillen.
.lierkent gij hear ?" vroeg de Engel.
diet is mijne dochter !" riep, vol van het zaligste gevoel, de moeder.
* Wel is wear," hernam gene, n doorwandelt ook deze
gewesten nog de Dood ; maar als een schoon jongeling treedt
hij aan de legcrstcde van den verscheidende, en de nob-
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terblijvende ziet den zich aan zijn bekleedsel ontwindenden
geest met dien geleider naar schoonere werelden snellen,
nader nog aan de eerste Bron van alle leven en zaligheid.
Ook kent men hier de smart van het scheiden niet ; want
hetgeen ulieden op aarde slechts in oogenblikken van zielverrukkende droomen zaligt, het gevoel van innige vereeniging door liefde is hier op het naauwst met het gevoel
van het aanwezen zelf vereenigd."
De treurende moeder ontwaakte; maar de droom bleef
haar tegenwoordig , en troostend versterkte de tijd het door
dien droom in haar hart verlevendigd geloof, dat alles
slechts verwelkt, om schooner weer te ontluiken."
N

WONDERBARE REDDING.

De geschiedenis van de laatste overstroomingen, door de
te weeg gebragt, maakt gewag van verscheidene
voorvallen, bij welke de beschermende hand der Voorzienigheid zigtbaar over onnoozele kinderen gewaakt heeft.
Toen de
tot hare grootste hoogte gestegen was,
een
zagen veerlieden, die in de nabijheid van
vaartuig op de rivier waren, in de verte een donker voorwerp, hetwelk den stroom afdreef. Zij vischten het op; het
was eene wieg met een kind van omstreeks tien maanden,
dat om zijne moeder schreide. Het kind werd naar den
Aartsbisschop gebragt. — In den nacht van den 2 November werd de kanaalwachtersvrouw, die met hare twee kinderen, waarvan het eene een zuigeling was, in een eenzaam gelegen stationshuis sliep, door het _bruisen van de
uit den slaap gewekt. De golven drongtn de benedenverdieping der lage woning binnen , en stonden daarin
reeds twee voet hoog , toen de moeder met de beide kinderen naar de bovenverdieping ontvlood. Al hooger en hooger
tees het water, en de moeder had nog naauwelijks in haast
voor hare kindertjes eene legerstede toebereid, of het drong
ook reeds in dit bovendeel van het hnis. Half bewusteloos
redde de vrouw zich, met levensgevaar, door een venster
op het dak , en bleef er, onder aanhoudende stortregens,
bijna zonder kleederen aan het lijf en geheel zonder voedsel,
drieendertig uren lang zitten jammeren. De laatste levensvonk was op 'het punt van nit te gaan, toen zij eene boost
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in hare nabuurschap gewaar werd; /mar zij was onmagtig,
oft dezelve aan te roepen. Men bemerkte haar gelukkiglijk , en snelde toe, om hoar te redden. Vervolgens zocht
men ook, binnenshuis, de lijkjes der kinderen op ; doch
zie, zij waren beide nog in het leven ! Hun bedje dreef op
de oppervlakte van het water, en de huishond, die ook op
hetzelve gesprongen was, had zich digt tegen hen aangedrukt en hen op deze wijs warm gehouden.

TURENNE ' S PR ACRTBEGRAFENIS.

W aarschijnlijk zullen weinigen zich herinneren, dat een
lijkfeest, als het onlangs met NAPOLEON ' S overschot gevierde,
nog niet zeer long geleden, en wel- op bet bevel van NA P 0LEON zelven, in Frankrijk plaats gehad heeft. Het ligchaam
van T UR E N NE was te St. Denis bij de lijken der Fransche
Koningen bijgezet geworden, en zou, tijdens de vernieling
dier grafsteden gedurende de omwenteling, aan de woede
van het gepeupel zeker niet ontkomen zijn, ware het niet,
dat Professor DESFONTAINES het welbewaard gebleven lijk
voor eene mumie had uitgegeven, en hetzelve als zoodanig
ten behoeve van het Museum van Natuurlijke Historie gereclameerd had. Aldaar bleef het nu drie jaren lang tusschen
eenen olifant en eenen rhinoceros ten toon gesteld, tot dat
vas door den afgevaardigde DUMOL ARD werd opgemerkt,
die in den Raad van Vijfhonderd met alle kracht tegen zulk
eene ontheiliging optrad. Op zijn voorstel werd besloten,
het lijk van den Veldheer naar het Museum des Petits Augustins- te brengen, waar eene menigte andere geredde voorwerpen verzameld was, en van waar NAPOLEON hetzelve met
veel praal naar de Invaliden deed brengen, in Welk gebouw
het thans nog rust. Tot deze overbrenging had men een
katafalk op eenen zegewagen opgerigt, die door vier witte
paarden getrokken werd. Oude krijgslieden droegen T URE NN E wapenen, oude krijgslieden omgaven den wagen; de
Ministers volgden dien, benevens een' onoverzienbaren sleep
van yolk.
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p onderscheidene tijden hebben stonte duikers het schouwspel geleverd, dat zij zich van ontzettende hoogten in het
water wierpen, zonder zich daarbij innerlijk of uiterlijk to
bezeeren. Thans geeft weder een Arnerikaan zoodanige vertooningen in Engeland. Het Londensche blad the Globe behelsde daaromtrent onlangs het volgende : D Een ontzettende
toevloed van menschen drong zich heden aan de oevers van
den Theenis to zaam, om getuigen te zijn van het naar beneden springen, of hover duiken, hetwelk SAN SCOTT, de
Anterikaansche duiker, boven van den mast der tegenover
Rotherhithe voor anker liggende brik Wakefield, ondernemen zou. Niettegenstaande den hevigen wind, heeft deze
inderdaad buitengewone man het publiek eon uur lang met
kunststukken van bijzondere behendigheid bezig gehouden.
Langen tijd bleef hij in orngekeerden stand, met het hoofd
op den top van den mast en de voeten naar de lucht gekeerd, overeind staan. Vervolgens zich daarbij een' doek
om den hall windende, riep hij, dat, zoo het geeerde publiek den volgenden dag wederkomen wilde, het zien zou,
hoe hij zich verhing. — S am SCOTT bewecrt, zich in den
waterval van Niagara van 597 voet hoogte naar beneden geworpen to hebben. Len andermaal liet hij zich van cene
rots der haven Isacces, in de provincie Cornwallis, 347
voeten hoog, in zee glijden. D 1Mlijn kop," riep hij het yolk
toe, ' is zoo hard als ijzer ;" en, om dit to bewijzen , sloeg
hij zich het hoofd met zoo veel geweld tegen den mast,. dat
deze er van trilde. t Men gelooft," zeide hij, D dat iemand,
die zich van eene groote hoogte neerwerpt, den adem verhest. 1k zal u het tegendeel bewijzen, door u, onder mijn
vallen, eenige woorden toe te roepen, welke ik u verzoek
vooral niet to willen vergeten." — Daarna trok hij zijne
schoenen nit, hief dezelve boven zijn hoofd, nam een' kraehtigen afsprong, en riep luidkeels: D Daar gaat hij ; .goeden
dag ! Vergeet den duiker niet, wanneer hij wederkomt."
Hiermede verdween hij onder de golven, terwijl het water
12 a 14 voet hoog rondom hem opspatte.
De ongelukkige man is sedert op cene zeer tragische wijs
om het leven gekomen. Den 11 Januarij 1.1., des namiddags, wilde hij van een op de Waterloo-brag te• Londen opgerigt getimmerte in het water springen. Als een voorloopig
kunststuk hing hij zichzelven een tijdlang aan eene koord
op, van hetwelk hij den strop onder zijne kin wist vast to
hech ten. Ditmaal echter ontslipte hem de strik , belette horn
om hu1p to roepen, en verwurgde hem. Eene wij1 slingerde
hij been en weder ; eindelijk werden de tockijkers, die ecrst,
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om de vermeende zoo natnurlijke nabootsing , hem geweldig
hadden toegejuicht, ongerust, en sneden hem af. Men opende
hem eene ader ; maar hij was en bleef een lijk.

TOONEELKLUCIIT.

Len reiziger verhaalt van den komediantentroep in eene
kleine Fransche stad, waar hij in den sehouwburg eenen
genoegelijken avond doorbragt, het volgende: D In het cerste
bedrijf van het stuk gebeurde een klein ongelukje; de held,
die de hoofdeigensehap van eenen held, eene zwaarklinkende
stem, bezat, trekt in voile woede zijn zwaard, maar bet
gevest alleen blijft hem in de hand, de kling vliegt rinkelend in het hokje van den souffleur — doch dit hindert niet ;
een held geraakt nimmer in verlegenheid ; de onze steekt
zijne tegenpartij met het enkele gevest dood. — In bet
tweede bedrijf was het de heldin, aan Welke iets onverwaehts overkwam; Naar kleed blijft haken aan een' onden
boom, welken de decoratieschilder zeer kunstig met vele takken en uitwassen nagebootst had; met tragischen tred stapt
zij verder ; het ontrouwe kleed scheurt haar van de heupen ,
en zij staat — in haren onderrok ; doch niettemin speelt
zij het tooneel verder, want ook in haren onderrok blijft
zij heldin. — De intrigant en aartsbooswicht nit het drama
had, meende hij, zijne geweldige knevels regt vast gekleefd;
maar het moest nu eenmaal een dag des ongeluks zijn: terwijl hij, naar het voorschrift zijner rol, aan de kamenier
eenen kus ontrooft, verplaatst zich het sieraad van zijnen
koolzwarten baard boven hare rozenlippen. Het regende
letterlijk vreugdetranen onder het publiek, zoodat het drama, door al doze dramatische ongelukken gestoord, niet tot
zijne ontwikkeling geraken kon. — In het vierde bedrijf
moest een hond op het tooneel verschijnen; zijn acteurstalent werd voorloopig, achter de schermen, door eene ruime
portie schoppen ondersteund; eindelijk begint het gekwelde
Bier overluid te blaffen, en boven nit den engelenbak antwoordt een zijner viervoetige broeders ; tusschen hen beiden
ontstaat nu een zoo luidklinkend blafduet, dat de held zijne
schoonste krachttiraden , de heldin hare aandoenlijkste jammerklagten in den wind spreken. — In het vijfde bedrijf
ging langen tijd alles goed ; eindelijk moet eene actrice de
opgelukkige woorden uitspreken: .Ach, reeds zie ik eene
nieuwe ramp ons naderen !" en een algemeen uitbarstend gejuieh helet haar voort te gaan, tot dat de tooneelmeester
gepast oordeclt op te treden en het publiek voor al de voorgevallene noodlottigheden om vergiffenis te vragen. n Het
komt er nict op aan," roept men hem goedaardiglijk van
al le kanten toe ; n het is nu eenmaal heden een ongeluksclag;
laat bet gordijn maar vallen." Naar zelfs het ongelukkige
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gordijn wilde niet naar behooren zijn' pligt doen ; en, toen
men hierop met geweld aan de touwen begon te trekken,
plofte het al donderend naar beneden , en wikkelde het tooneelgezelschap in eene digte stofwolk, die zich tot ver in
den bak verspreidde."

TANGEES-INKONEN TE

B

EREIoz, die qua Criticus even scherp en snijdend is als
qua Componist, legt in het Journal des Ddbats , bij gelegenheid van het optreden van Mad. REINEEETTER, de volgende
rekening van Zangers-inkomen te Parijs bloot : De eerste
Tenor," zoo schrijft hij, nheeft 100,000 fr. inkomen, en
zingt daarvoor ongeveer zevenmaal per maand. 11(j treedt
dus jaarlijks in 84 representation op, en trekt derhalve elken avond ruim 1100 fr. Aangenomen, dat eene rol uit 1100
noten of syllaben besta, zoo komt elke lettergreep op 1 fr.
te staan. B. v. in Willem Tell :
7

Ma ( 1 ) presence (t) pour vows est pent-titre un outrage. (§)
mes pas indiscrets (.1.)
Mathilde ,
Ont osd jusqu'il vows se frayer un passage. (**)
Deze drie regels kosten this 34 fr. Veel gelds! Wanneer
men nu eene prima Donna voor een voddige 40,000 fr. jaarlijks engageert, komt, wel is waar, Mathilde's antwoord
lang zoo hoog niet , elke harer syllaben namelijk slechts op
8 sous; maar ook dit is nog al een aardig sommetje.
On pardonne aisement (if) des torts (§§) que l'onpartage.(**)
Arnold, (4) je (***) vows attendais.
Te zamen 8 fr.
Wij lagchen, (voegt BERLIoz hierbij) maar de schouwburgen moeten betalen ; en zij zullen zoo lang betalen, tot dat
zij eindelijk, wanneer hunne kassen ledig zijn, de zalen moeten sluiten. Dat zullen zij alle ; en dan zullen denonsterfelijken," die toch moeten eten en drinken, wel dienen te
besluiten zanglessen te geven, (d. zij, die daartoe in staat
zijn) of anders op de openbare pleinen, onder geleide eener
guitar, bij vier lichten en op een groen tapijt, te zingen.
Veelligt geraakt men dan op den regten weg , om het muzikale gebouw op vastere en beter verzekerde grondslagen te
vestigen, daar toch noch de kunst noch onze gewoonten die
instellingen meer kunnen ontberen."
(*) 1 fr. (t) 3 fr. (§) 9 fr. (*) 3 fr. (4.) 100 sous.
(**) 13 fr. (tt) 2 fr. 40 c. (§§) 16 sous. (**) 2 fr.
(4) 16 sous. (***) 8 sous. (-ft) 32 sous.
No . IV. Mengelw. bl. 182. reg. 2. v. boy. staat 92, lees : 150.
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Voorgedragcn in de Maatschappij

Meritis ,

door
N. SWART.

VV aarin do tijden ook molten verschillen , daarin komen
ze alien overeen , dat het in dezelve niet aan klagten mangelt. Hetzij wij de vaderlandsche, hetzij wij de algemeene
geschiedenis nagaan , het verschijnsel doet zich als op elke
bladzijde aan ons voor. Nu eons is het lot , dan weer do
zedelijkheid der menschen nicer bijzondcr op den voorgrond geplaatst. En hoe luisterrijker zich de gedaante der
zaken in eon opzigt voordoet, hoe zwarter tafereel de
scherpziendc zedemeester in een ander opzigt weet to maim. De algemeenc grond dezer gesteldheid valt gemakkelijk to gissen. Gebrekkig is de mensch ; onvolkomen is
zijn toestand op aarde; wat ook wissele of keere (en groot
zijn de veranderingen van zeden en lotgevallen), dit blijft,
en wordt in elke eeuw te krachtiger gevoeld, to duidelijker
opgemerkt, hoc mcer vroeger feed vergeten of onbekend
gebleven is.
Onze dagen ondei seheiden zich door groote vorderingen
in do natuurkundige wetenschappen , en vooral door derzelver uitgebreide toepassing op do werkzaamheden en belangen des dagclijkschen levens. De werktuigkunde en
inzonderheid de aanwcnding der stoomkracht hebben do
vermogens der menschen tot vervoer niet slechts, maar
vooral ter vcrvaardiging van allerlei voorwerpen der behoefte en weelde , ontelbare maim vermenigvuldigd.
Eene stoffe van dankbaarheid den Algoede, die ons daartoe, onder anderen, den langdurigen vrcde beschikte;
cone stoffe van tevredenhcid en lofveiheffing, zoo van
wege de bestrijding der ongemakken van het level];
MFNGFLW. 1 cz ',I N o, G.
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als van wege de verhevenheid der menschelijke natuur, die
zulk eene kracht ontwikkelt , en die kracht niet meer om
te verwoesten aanwendt, maar om behoud en geluk te vestigen. Doch men is niet in gebreke gebleven , eene zwarte
zijde aan dit blinkend voorwerp to doen kennen , ja daarin
verlaging van het menschdom en verduistering van den weg
der Voorzienigheid aan te wijzen. Ik zal mij bij al de
verkeerdheden niet ophouden , die men, to regt of to
onregt, uit de vermeerdering der industrie , op grond van
uitgebreider natuurkennis , als uit eenen vruchtbaren bodem
meent te zien opschieten; ik zal niet zoeken te betoogen,
dat, althans in ons land, fraaije letteren en kunsten nog
geenszins behoeven to vreezen voor de wetenschappen te
moeten achterstaan: dit alleen wensehte ik , dat men , als
in ouden tijd , de kennis der natuur , in plaats van aan
miskenning , tot aanwijzing en betoog van de aanbiddelijke
Hand besteedde, die het alles zoo wonderbaar gewrocht ,
en aan den mensch , haar beeld op aarde, tot zoo weldadige en heerlijke einden onderworpen heeft. Ik berisp het
niet, dat men het bewijs van Gods bestaan thans inzonderheid in het menschelijk hart zoekt: wie gevoelt zijne wet,
wie hoort zijne stem niet in het binnenste , en leest niet in
de geheele geschiedenis: hctgeen van God kennelijk is, dat
heeft Hij den menschen geopenbaard , hunne conscientie
mode getuigende? Maar waarom de natuur uitgesloten,
ja het in dier voege voorgesteld , alsof hare kennis en beoefening vijandig tegen de godsvrucht overstond , slechts
geschikt zijnde, om den Onzienlijke ondcr al het zigtbare
to vergeten, en, bij onze heerschappij over het geschapene,
aan onafhankelijkheid van den Schepper zelven to doen
denken ?
Deze gedachten noopten mij , op eon onderwerp terug
to komen, dat ik, vele jaren gelcden, bij herhaling voor
u behandelde. (*) Den eersten keer sprak ik over de kennisse
Gods uit de natuur, waarbij mij echter de natuurlijke historie de meeste stof aanbood. Den volgenden bepaalde ik
(*) Zie het Illengelwerk van dit Tijdschrift Ivor 1818,
No. VIII en 1823, N o . XI.
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mij uitsluitenderwijze bij den mensch , en het was de ontleedkunde , die mij daarbij inzonderheid geleidde. Het is
geenszins noodig, eene zeer bijzondere kennis van deze
wetenschappen to bezitten , om met hare uitkomsten bebend to zijn en die tot het gemelde einde aan te wenden.
1k zou er dan zoo min voor berekend zijn, als voor hetgeen ik nu heb voorgenomen , om namelijk een bepaald
onderwerp uit de eigenlijk gezegde natuurkunde op -gelijke
wijze le behandelen , en te spreken over Gods wijsheid en
weldadigheid, in het water aan den dag gelegd.
1k zal mijn onderwerp in drie deelen voorstellen wat
namelijk het water is voor de huishouding der natuur ; wat
hetzeIve is voor het gebruik der menschen ; en eindelijk,
hoe ook in dezen het schoone en verhevene met het nuttige
en goede in Gods werken gepaard gaat.

Hetgeen iederen mensch in het oog loopt, is de onontbeerlijkheid van water, zal er crgens cenige vrucht gedijen.
De woestijnen van Afrika leveren onmetelijke velden op ,
waar een eeuwige dood heerscht, omdat geen regendrop
dezelve besproeit , geene rivier haar doorsnijdt, geene bron
haar verkwikt. En waar dit laatste somtijds plaats grijpt ,
waar onderaardsch water , door hooger afstrooming gedrukt , zich een' weg naar boven heeft gebaand en zich in
vele beekjes verdeeld , daar verheft zich het leven uit den
dood , daar vertoont zich menigmaal een klein paradijs van
vruchtbaarheid en vreugde in het midden der woestheid ,
die , zonder doze , veer den reiziger niet zou te betreden zijn.
De reden van dit verschijnsel is thans geen raadsel meer.
De natuurkunde vergunt ens, ecnen blik in hare geheimen
te . slaan , die hetzelve genoegzaam oplost. Hoe ontstaat do
plant, hetzij dan groot of klein , Bras, heester of boom, met
hare bloemen en vruchten ? Hoe worden de bestanddeelen , die haar moeten voeden en doen groeijen , naar elk
deel derzelve heengevoerd? Hoe worden zij nit het zand
of de klei toebereid en hiervoor gesehikt gemaakt ? Ja ,
T2
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hoe ontstaan op deze wijze onmetclijke bosschen of onuitputtelijke voorraadschuren van zaad en.graan , zonder dat
de grond , waaruit zij voortkwamen , jets verlieze, de heuvel vlakte, de vlakte dal worde? De kruid- en scheikunde leeren oils het water als de voorname bron kennen
van het geheele grocijende rijk; daar de scheikunde hceft
doen zien, dat hetzelve in twee bestanddeelen is af to zonderen , die als bepaalde luchtsoorten bekend staan; want
het zijn deze , welke , bij de ontleding van alle grotibare
stof, bijna alleen overblijven. Het water, zoo geschikt om
alles te doordringen en gestaag nog fijner vormen aan te
nemen, verheft zich van vezel tot vezel, laat geene plaats
onbezocht, en zet overal de deelen af, ter opncming in
de plant vcreischt.
En hoe heeft nu de scheppendc Hand gezergd, dat dit
onontbeerlijk vocht alle velden besprocide, de gansche
aarde bewoonbaar maakte, en slechts hier en daar, als tot
eon' wenk ter opmerkzaamhcid, door bijzondere regeling
cone enkele barre vlakte daarvan uitzonderdc? Ziethier
het antwoord! Het grootste gedeelte van onzen aardbodem is
water ; wat wij vast land nocmcn, is slechts cen grooter
eiland, zich uit het midden der wateren verheffende. Die
onmetelijke waterspiegel biedt dag op dag zijne oppervlakte
aan de lucht en zonnestralen. En het vocht, door zijne
natuur daartoe genoopt, verdampt al meer en-moor , gaat
in onzigtbaren novel over, en vercenigt zich met de lucht,
die onzen aardbol van alle kanten omringt, om, door allerlei oorzaken in gedurige beweging gebragt, nu herwaarts dan derwaarts te stroomen. Maar deze vereenibing
is nict voor altijd. Hier stuit do bezwangerde lucht tegen
cen verkoelend voorwerp , eon hoop opgestapeld berg- en
rotsgevaarte, en, even als aan het koude glas,- in het verwarmde vertrek binnengebragt , zet zich de damp aan hetzelve vast, om vervolgens tot water, ook wcl tot snceuw
en ijs over te gaan , en de duurzame bronnen te vestigen,
uit welke , bij veranderde temperatuur,, de beken afstroomen en de rivicren gevormd worden. Daar wederom vallen in de lucht zelve, door plaatsclijke of andere oorzaken,
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veranderingen voor, en de doorschijnende stof wordt dik ,
de blaauwe lucht met wolken bezet , het vocht eerst in
damp en daarna in regendroppen afgescheiden , en zacht
en gelijkmatig , vruchtbaar en verkwikkend daalt de regen
des hemels op veld en akker neer. Door deze en dergelijke middelen is in den bestaanden flood ten voile voorzien. Zoo doet God zijne milde hand open, en laat het
aan Beene lafenis voor mensch of vee, voor dier of plant
ontbreken.
Het ligt in den aard der dingen , dat een voorregt doorgaans aan eenig nadeel is verbonden. Er' is geen licht
zonder schaduw ; en het is cone blijkbare dwaasheid , naar
cone wereld to wenschen , waar alien in het bezit van alles
waren , hetzij wij daarbij aan menschen , hetzij wij aan
zaken denken. Maar daarin molten wij de voortreffelijkheid der inrigting van het geschapene , daarin de wijsheid
en weldadigheid van den Schepper opmerken, dat het onvermijdelijke kwaad zoo veel mogelijk vergoed of ten goedc
worth aangewend. Hier nu ontmoeten wij twee dergelijkc
mocijclijkheden. Vooreerst, dat zoo groot een gedeelic
der aarde, als met water bedekt is, voor de bewoning,
voor het gebruik van levende en gevoelige schepselen schijnt
to moeten verloren gaan. Ten andere , dat de menschen
daardoor van elkander geseheiden, verstoken zijn van de
onderlinge hulp , bijstand en wederkeerige verrijking met
de voorwerpen , die hier al , elders niet molten ontstaan.
Doch, wat het eerste betreft , behoef ik u to doen opmerken , dat zee en stroomen niet min dan het drooge zijn
bewoond ; dat het water, even als de lucht, in welke wij
leven , voor de minste drukking wijkt, het kleinste insekt
in zijnen schoot toclaat, zonder het in Gene zijner bewegingen to hinderen , en dat het, van de andere zijde , met
verbreede voorwerpen opgevangen, even als de lucht voor
den vleugel of het zeil, ja nog volkomener middel biedt ,
om ziclizelven daarin voort to stuwen ? Zoo leven en
wemelen er duizende sehepselen , van den verbazenden
walvisch , die ontelbare ponden weegt, tot het slijmdiertje,
dat naauwelijks aanraking verdraagt , of tot het mikrosko-
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pische voorwerp , waarvoor de droppel cone veereld is. Wat
ons de dampkring door de inademing verschaft, om den
prikkel des 'evens to onderhouden , dat wordt voor hen uit
de grondstof zelve afgezonderd, door hen bewoond. En
niet minder, dan wij , die de aarde betreden , zien zij dagelijks de tafel voor zich aangcregt. Ja , zoo min onder
ons het evenwigt verbroken wordt door to groote toename
van sommige of verdwijning van andere schepselen , de onzindelijkheid overhand neemt en de aarde door rottende
voorwerpen onbewoonbaar maakt, even zoo min ontbreekt
het daar ,aan verslindenden, die de reinheid bewaren, als
ook aan wapenen , listen en middelen , die de vervolgden
voor geheelen ondergang behoeden.
En wat de tweede zwarigheid betreft , datzelfde water,
hoe weinig belet het ons elkander op to zoeken en bij to
staan! Hoezeer strekt het integendeel, om allen vervoer
gemakkelijk te maken ! Hoe moeten wij het niet als den
voornamen band van gemeenschap onder de menschen beschouwen ! De zeeen , de rivieren, zietdaar de wegen ,
welke men in den vroegsten tijd heeft ingeslagen en gedurig beter leeren bewandelen ! Denkt aan een binnenland ,
zonder kusten en zonder rivieren, en gij hebt de beletselen
voor u, om hetzelve to doordringen. Wat dat land bevat ,
welke schatten het ons welligt zou opleveren , blijft grootdcels onbekend. En zoo er menschen waren , zij zijn van
alles , wat wij hun zouden kunnen mededeelen , jammerlijk
verstoken. Het water , het water levert hier gemakken
op , welke het menschelijk vernuft, om wegen aan te leggen , en lastdieren in to spannen of andere middelen uit to
vinden , verre vooruitstreefden, en nog immer boven de
kostbaarste inrigtingen van anderen aard in menigerlei opzigt zijn to verkiezen. — Maar,, zegt gij welligt, dit is
eon toevallig voordeel , waarvan slechts de menschelijke
schranderheid zich tot hare oogmerken heeft weten te bedienen. — Doch , zoo vraag ik , wic gaf dan het water die
wonderbare eigenschap , dat, daar het voor de minste
drukking wijkt, het tevens do ontzettendste gevaarten
draagt? Of hebt gij dat nooit opgemerkt , nooit die cigen-
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sohap der vloeistof, van welke water meest altijd het voornaamste deel uitmaakt, met aandacht gadegeslagen? Verbeeldt u eene zandwoestijn ; het schip zal er op rusten,
maar, voor zoo ver het er eenigermate is ingezakt , onbewegelijk op blijven staan ; doch , op het water gelegd, en
zelfs voor een deel in hetzelve neergezonken , wordt het
door de minste kracht bewogen en in elke rigting voortgestuwd. Op eene voor ons onbegrijpelijke wijze scheiden
de onzigtbare vochtdeeltjes of glijden gemakkelijk over elkander ; schoon zij bij onderzoek blijken hard als keijen to
zijn, en, door storm en wind, ja door eigene zwaarte aangevoerd , in staat, rotsen te doorboren en bergen uit hunne
plaats te zetten.
Ik moet er nog een paar aanmerkingen bijvoegen , om
dit gedeelte van ons betoog ten einde te brengen. De
meeste ligchamen of stoffelijke zelfstandigheden bezitten
veerkracht ; dat is , de eigenschap , om , ingedrukt zijnde,
de oude gedaante met kracht te hernemen. Zoo wordt de
marmeren stuiter,, op de zerk geworpen, voor een oogenblik afgeplat ; maar het geweld , waarmede hij zich dadelijk herstelt , doet hem even zoo hoog weer opspringen als
zijn val was geweest. Bij de druipbare vloeistoffen echter,
met name het water , bestaat deze eigenschap slechts in
geringe mate. En wij mogen nict nalaten hierin de hand
der Alwijsheid op te merken. Want , T. T., zaagt gij ooit
de zee, door een' stevigen wind gcjaagd; zaagt gij ze . , tot
bergen opgezet , met het ligte vaartuig spelen ; zaagt gij ze
de hoogste dijken beklimmen en onzen aan haar ontwoekerden grond met een wis verderf bedreigen ? 0, verbeeldt u dan diezelfde grondstof als eene veer gespannen ,
elken stoot met gelijken wederstoot beantwoordende, tot op
den bodem toe beroerd ; en hoe zou zich eenig voorwerp
op dezelve mogen wagen, hoe zou eenige dijk of dam in
staat zijn hare woede te beteugelen ?
Eindclijk. Alle groote wateren zijn zout. Het schijnt
wel haast, dat distillering door de lucht of doorzijging in
den grond vereischt wordt, om deze eigenschap, die hetzelve voor ons onbruikbaar zou maken , daaraan te ontne-
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Wanneer en waartoe die zoutheid ontsta , zal ik
niet verder onderzoeken. Maar het schijnt Gene waarheid
dat de, wereld althans van Une zijde daaraan groote verpligting heeft. Het water beeriest daardoor oneindig minder spoedig , ja zou anders , meent men , die kusten , welke
wij onder de gematigde rekenen, weldra met cone bijna onyernielbare ijskorst omringen, en landen als de onze met
Greenland en dergelijke streken op gelijke Iijn plaatsen.
Zietdaar , G. G. , het weldadige en wijzc; voor de huishouding der natuur, in cenige opzigten aangewezen I Ik
erken , doze blijken van ecne welbestuurde Hand , van
eon wijs en kunstig bestel , zijn misschien niet zoo handtastelijk , als welke in de zamenstelling van plant en dier,,
vooral den mensch, zijn aan te toonen; maar wie zal ze
echter miskennen? Ja , wie ziet er hier en daar niet cone
diepte en rijkdom van kennis in, welke zelfs in dat worktuigelijk zamenstel niet is to vinden? Doch wij hebben
onze taak niet ten chide gebragt, en zullen dus overgaan ,
om diezelfde weldadige wijsheid in het water op te merken
your ens bijzonder gebruik.

men.

Misschien merkt iemand aan, dat ik mijne opgaaf reeds
ben vooruitgesneld ; dat de bevaarbaarheid van het water ,
ja ook het aangenaine voedsel , ens door de bewoners van
zee en stroomen geleverd, reeds tot het gebruik behooren , door ons van het water gemaakt. Ik erken dit: de
natuur en hare voorwerpen schikken zich niet zoo naauwkeurig naar verdeelingen, die slechts voor ons, tot eon goregeld overzigt , behoefte zijn. Reeds het eerste bewijs, in
deze tweede afdeeling aangevoerd, zal er eon nieuw veerbeeld van opleveren. De natuur, zegt men, doct gecne
sprongen ; zij vormt overal zachte overgangen, en immer
vindt men voorwerpen, die , als 't ware , met eon been op
dit, met het andere op dat grondgebied staan.
Inderdaad , het gebruik, door de menschen van het water gemaakt, is zoo veelvuldig , dat ik wanhoop hetzelve
algemeen aan te duiden. Het eerste , zoo even door mij
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bedoeld, is de aanwending tot drank. Deze is ons met
alle dieren gemeen. longer en dorst zijn de twee eisehen ,
de twee prikkcls onzer natuur, om het bouwvallige ligchaam van onderhoud te voorzien. En de laatste wordt
alleen door het water bevrcdigd. Want mogen sommige
volken die bevrediging ook voornamelijk in melk aantreffen,
en de verfijning van zeden en leefwijze ons tot him. en
wijn , tot koffij en thee de toevlugt doen nemen, wat is
Let anders dan water, hetzij door de natuur, hetzij door
de kunst met vreemdc , voedende of geurige deelen verbonden? Waar bestaat ecn grooter gebrek, Jan daar het
aan deze lafënis mangelt? Wat is zoo onontbeerlijk , zoo
verkwikkelijk na lang gemis, zoo krachtig om de bezwekene vermogens te herstelleik , als de zuivere en koele bron,
als het vocht, dat, als ten teeken van zijne weldadigheid,
uit den hemel zely' afstroomt ?
Tweederlei noemden wij de behoefte aan onderhoud van
bet ligchaam: spijze en drank. Aan geen van beide laat
de natuur het hare kinderen ontbreken. Voor den mensch
editor is zij het minst zorgvuldig; ten cinde hem daarna
het meeste wel to doen. Elk Bier weet terstond, Ivat hem
voegt , en vindt dit , met mcer of minder gemak , voor zich
toebereid. Maar de mensch heeft geen zoo bcpaald voedsel; onderzoek en beproeving mocten meestal voorafgaan ,
rer hij iets daartoe aanwendt, en vele voorwerpen zijn niet,
dan na zorgvuldige toebereiding, to gebruiken. Onder de
middelen , hiertoe aangewend, spcelt het vuur Gene groote
rol. Doch het water is maar weinig minder belangrijk te
achten. Hoe vele stollen worden alleen door koking in,
hoe vole door vermenging met water bruikbaar! En waar
is eon ander vocht, dat deze zuivere, van alien bijzonderen smaak ontbloote grondstof, in de meeste gevallen, zou
kunnen vervangen?
Zindelijkheid is cone behoefte voor den beschaafden
mensch. De natuur zelve gaat hem daarin voor. Zij is
op allerlei middelen bcdacht geweest , om de ophooping
der onrcinhcid to voorkomen. Hier zijn het de stormen en
de onweders , die den dampkring zuiveren ; daar vele groo-
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te en kleine gedierten , die op allerlei krengen azen ; elders regen en stroomen, die stof en vuilnis wegvoeren.
Maar wat staat ons tot dit einde voornamelijk ten dienste?
Ik behoef het niet te noemen , T. T. Waar bij eon yolk
het water in overvloed wordt aangetroffen , daar vindt men
doorgaans zindelijkheid. Waar het integendeel aan dozen
overvloed ontbreekt als in vele deelen van ,het Oosten
daar znoet 'de reiniging als een Godsdienstpligt worden voorgeschreven. En ook dit heilig voorschrift wordt te leur
gesteld , wanneer de Muzelman zijne wassching kwanswijs
met zand verrigt.
Wij stelden daar even vuur en water als de twee groote
hulpmiddelen naast elkander, om onze spijzen te bereiden.
Het eerstgenoemde zou misschien geene mindere lofspraak
dan het andere verdienen , wegens het onberekenbaar nut,
dat het ons in vele opzigten aanbrengt , wegens de onontbeerlijkheid van hetzelve, om ook van het water de vereischte dienst te trekken. De mensch , heeft men wel
eons gezegd , bezit magtiger noch belangrijker vriend en
dienaar, dan 'het vuur. Dat schenkt hem warmte in de
koude , licht in de duisternis , de spade om to graven en
het zwaard om zich to verdedigen, spijs om te eten , en
het middel, om het zoo geroemde vocht zelf, tot allerlei
nut en voordeel, nog oneindig vruchtbaarder to maken.
Doch, hoe gevaarlijk, hoe weinig te vertrouwen is die cigen magtige vriend! Aan zijnen band ontsprongen, grijpt
hij woedend om zich, en meer, clan hij immer stichtte,
heeft hij welhaast verwoest. Hoe stuiten wij zijne woede ?
hoe stillen wij het gekrijt van vrouw en kind, van den
ongelukkigen , die zijn good en have ziet ter prooije geven?
waar zoeken wij troost , als huis bij huis door de vlammen
wordt aangetast, en eene wereldstad zich, binnen weinige
uren , met vernietiging ziet bcdreigd? Het water, zoo
vaak de trouwe bondgenoot , wordt hier de teugel voor het
vuur. Daarmede, daarmede alleen wordt de felste brand
gebluscht. En elders, waar doze gezegende bezitting
slcchts schaars is uitgedeeld , waar men het nooit volprezen
werktuig van onzen VAN DER HEIDE, om het ter regter
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plaatse aan te brengen , niet kent — elders molten geheele
steden , met kerken en openbare gebouwen , door de vlam
worden weggevaagd , in ons waterrijk land kent men die
rampen niet.
Ik sprak daar van een werktuig. En welk eene reeks
van nieuwe gedachten opent dat eerie woord voor den geest,
die de nuttigheid van het water beschouwt ! Hoe vele raderen worden in beweging gebragt door het enkele gewigt
van het vallende water! Hoe veel kracht is door een refit
gebruik van hetzelve daargesteld , waartoe bezwaarlijk
cenig ander middel zou kunnen strekken ! Hoe herinnert
gij u hier inzonderheid de uitvinding van den Anterikaan ,
die van uit zijn laat ontdekte land eene nieuwe wereld over
de oude deed opgaan! Dat zelfde water, hetwelk in zijnen
druipvormigen toestand naauwelijks eenige veerkracht bezat , neemt die, tot damp zijnde verhit, in de hoogste mate
aan; zoodat het, met geweld to zamen gedrukt , een onberekenbaar vermogen daartegen stelt, en, door de kunstrijke hand des menschen geleid , bet onmogelijke mogelijk
maakt. Daar ziet gij, in eene uitgebrcide werkplaats, als
't ware, honderd handen in beweging, honderd werkzaamheden in vollen gang, honderd voorwerpen in een oogenblik vervaardigd ; en het beginsel van al die beweging is
een enkel stoomwerktuig , en de veer van al die kracht is
een handvol gewoon water. Daar zict gij als eene reeks
van gebouwen , met menschen , met vee , met allerlei koopwaar opgevuld , met onnaoogbare snelheid langs den weg
gevoerd ; en er is geen lastdier , dat het trekt , geen kunstige toestel van zigtbaar raderwerk , geen zeil zelfs noch
iets voorhanden , dat u het wonder verklaart. Een enkele
pot met ziedend water bevat het gansche geheim. Vangt
slechts den damp op, laat hem tegen de widen stuiten ,
en , van zelve rondgedraaid , voeren zij u , waar gij wilt.
Daar , eindelijk , leent het water , in twee onderscheidene
vormen , zijne dubbele dienst , en de setipper vraagt naar
Beene winden meer ; het magtige gebied van A E o Lus heeft
een einde genomen ; als de trotsche zwaan drijft de sierlijke boot door eigene kracht daarheen.
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Gij weet dat alles , G. G.! Maar hebt gij het ook bedacht ? Hcbt gij bij al den zegen stilgestaan, die ons dit
ecnvoudige, dit wcinig geachtc voorwerp in zoo vele opzigten aanbrengt ? Hebt gij ook daarvan tot uzelven gezegd: Hoe groot is God in het kleinc! welk erne weldaad van zijne hand is datgene, waarvan de Heiland zeif
als van het geringste spreekt, zcggende : » wie u eenen
dronk waters zal gegeven hebben , het zal hem vergolden
worden " Want voorzcker wij zijn niet blind genoeg, om
dat aan toeval of wel eeniglijk aan ooze cigene schranderheid toe te kunnen, die van niets alles zou weten te maken, het nutteloosste tot de nuttigstc einden aan te wenden. Neen, het zijn de bepaalde eigenschappen, de wonderbare, onbegrijpelijke eigenschappen van het water , die
ons tot zulk erne aanwending in staat stollen. Wie maakte
het zoodanig? wie legde er die krachten in, en deed het,
hier in deze, daar in gene gedaante , hier langs dezen ,
daar langs genen weg, uit de aarde en uit den hemel , uit
de zee en uit de lucht , overvloediglijk te voorschijn komen,
om zoo vele nooden te vervullen? Waar is cen vernuft
als dat van den Schepper, om zoo veel en zoo groots in een
enkcl onaanzienlijk voorwerp zaam te vatten?

1k beloofde , in de laatste plaats , aan to toonen , hoc
ook bier het schoone en verhevenc met het nuttige in Gods
schepping gepaard gaat. En ik hcb hiervoor eenige bijzonderheden gespaard, die anders wederom in het cerste
en tweede deel ook hare plaats hadden kunnen vinden.
Spraken de Ouden van eenen PROTEUS, die alle gedaanten kon aannemen ; welk voorwerp in de natuur zou
meer aanspraak op dezen naam hebben , dan het water ?
Straks zagen wij het in bijna onzigtbaren damp; vergunt
mij, het u aan te wijzen als Gene vaste en harde zelfstandigheid, in staat duizenden van ponden to dragon. Vroeger hebben wij gezegd , dat deszelfs zamenstellende deelen
hard als keijen waren , zoo als niet allecn deszelfs gcluid
in cen luchtledig vat, maar ook deszelfs uitwcrksel in me-
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nige omstandigheid aanwijst ; en nu verzoek ik u op de
snecuw te letten, die, zachtkens nedergevallen , een moor
dan donzen kleed over de aarde uitbreidt , dat, hoe dik
ook , zelfs het teederste plantje niet kwetst.
Wie ziet dat niet met welgevallen? Wie bewondert
zuivere witheid niet, alle onreinheid , alle afzigtigheid van
eene uitgestorvene natuur met zilverglans bedekkende ? En
waar is de scbilder,, die dit zachte, dit luchtige, dit onnavolgbare deksel met verwen maalt? Daaronder rijpt het
graan , daaronder voelt zich de aarde zachtelijk gestoofd ,
en het lentebloempje , dat zijn hoofd daarboven verheft,
getuigt van die koestering. Begeven wij ons naar het Zuiden , naar de schoone dreven van Italie. Zeldzaam is daar
het vcrschijnsel der snecuw; slechts de vreeselijke Vesuvius
draagt het als eene kroone des ouderdoms, te midden van
de vlammen, die als van zijnen mond uitgaan. Maar dalen eene enkele maal de zuivere vlakken op de altijd groene
bcemden neer, terstond verzamelt zich het landvolk bij
honderdtallen, als om den kostbaarsten oogst te verzamelen; en , zorgvuldig in kelders bewaard , verstrekt het ,
gedurende den heeten zomer,, arm en rijk tot verkwikking.
Verplaalsen wij ons in het Noorden. Doen wij in de
cerste plaats het magtige Rusland , bet prachtige Petersburg aan. Hoe vocdt het zijne talrijke bevolking , aan een'
uithoek des lands gelegen , door moerassigen grand omringd , in den langen herfst van Beene bruikbare wegen
inwaarts voorzien? Het water stolt en verhardt het moeras ; de snecuw valt in overvloed neder en gladt de vlakte;
de slede vervangt het rijtuig , en wild en vleesch, door de
vorst voor bederf bewaard, voorziet markt en keuken.
Doch wie kan zich zulke tooneelen voerstellen, vol levendig gewemel; wie kan inzonderheid aan een bergachtig en
boschrijk landschap , als Zweden, in dozen tooi van het
helderst wit denken zonder opgetogenheid door bewondering ? Daar rijst de late morgenzon; daar worpt zij goud
en purper over de hooge toppen; daar schemert het oog
voor een' glans, dien het naauwelijks kan verdragen. Maar
spoeden wij voort tot den Laplander, die maanden lang
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Beene zon aanschouwt: de heldere maan , op de met zilver
bedekte aarde teruggekaatst , licht hem op alle paden voor,
en het noorderlicht , met dezen bevrozen toestand in onmiskenbaar verband , verheft de schoonheid van het tooneel boven alle gedachten. Verplaatsen wij ons in Zwitserland, beklimmen wij de Apen , en schouwen wij op de
voorraadschuren van eeuwige sneeuw en ijs , om gansch
Europa to voorzien: welk een gezigt , wanneer de zon
daarop schijnt, wanneer zich allerlei kleurgemengel in dien
onmetelijken spiegel vertoont , of de Jonkvrouw haren
nooit afgelegden sluijer boven de wolken doet zien ! Maar
dalen wij een weinig af; volgen wij het beckje , dat , zijpelend to voorschijn gebragt, gedurig toeneemt en dartelend van rots op rots springt; volgen wij het in zijne zamenvloeijing met vele andere, tot eenen geheelen stroom
verdikt: daar nadert het eon' afgrond, daar stort het zich
in denzelven, en, door duizend punten langs de afgebrokkelde bergzijde opgehouden en teruggejaagd, verstuift
het tot eene dikke stof, waarin de regenboog zijne kleuren
plaatst, tot dot het, weer verdikt en met donderend geraas
in de diepte aangekomen, den stoutsten met kille huivering , den ongevoeligsten met aanbiddend gevoel der verhevenheid bezielt. Dat is de wieg, dat is het geboortelied
van uwen Rijn, Nederlander ; van dien stroom, welke ,
in vele vertakkingen, u met het omliggende land vcrbindt,
en uwe koopwaren , langs het vlak der zee , aangevocrd ,
tot in het hart van Duitschland brengt. Dat is de wieg en
het geboortelied van dien heerlijken stroom welke , tusschen de schoonste oevers voortgevloeid , den reiziger een
onvergetelijk schouwspel oplevert. Aan zijnen zoom, door
zijn water gcdrenkt , grocijen die heerlijke struiken , welker vrucht den aangenaamsten laafdronk in de hitte verschaft. Zoo kruist zich het nuttige, het schoone en het
aangename. Zoo daalt van usve Bergen, o Eeuwige ! de
zegen duizendvoud.
Ik zou doze -beschouwing gcmakkelijk verder kunnen
uitbreiden. Ik zou u voor de zee, als het beeld der oneindigheid , of het beeld van onweerstaanbare magt, kun-
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nen plaatsen , om u het grootsche , het verhevene in al
zijne kracht te doen gevoelen. Ik zou u op zoo vele verschijnselen in het luchtruim kunnen wijzen , waarbij de
waterdamp voorzeker de grootste rol speelt; op wolken ,
donder en bliksemstralen. Ik zou u kunnen uitnoodigen ,
om de onderscheidene verschijnsels in den winter met dat
oogmerk gade te slaan , waarbij elke tak van den boom,
met doorschijnend glas omgeven , tevens de zonnestralen op
allerlei wijze weerkaatst, en, door den wind gewiegeld ,
allerlei toonen doet hooren. Ik zou u , met den dichter ,
naar het zacht gemurmel, het liefelijk geruisch der beck
kunnen doen luisteren , of, meer vaderlandsch , u op het
meer doen schouwen , dat, als eon spiegel , het groote vertrek der natuur opluistert. Ja , zou ik niet van het verhevenst, het meest geestelijk genot mogen spreken, ons
door Goddelijke en menschelijke geschriften aangeboden ,
als gedachten op de opgedroogde linnen pap, met de aangemengde zwarte stof, ter neergelegd? Zou ik niet de
schilderkunst zelve..... Doch, zoo ergens, hier zou de
uitputting der stof verveling wekken. En zelfs moot ik
vreezen reeds te veel to hebben gezegd. Zoo klaar is namelijk de zaak , dat zij geen betoog behoeft ; zoo nutteloos
bewijs , dat men het naauwelijks wil hooren.
Wel dan , M. G. , wandelen wij bij dat licht! Merken
wij op al dat schoone en goede ! Miskennen wij de weldaad nict, noch verzuimen daarin de wijsheid en de magt
des Scheppers op to merken ! Zoo groot is Hij in het
kleine , zoo ondoorgrondelijk in het eenvoudige , zoo klaar
afgcspiegeld in het minste work zijner handen Wat de
zon is aan den hemel , dat is het water op aarde — de
hand , die ons alles schenkt , de bron , waaruit alles vloeit,
het beeld des Onzienlijken. Daarom zien wij ook , gelijk
de zon en het vuur , zoo de magtige rivier of de zee , door
sommige voIken aanbidden — ja de mannen van wetenschap zelve onzen aardbol , nu als Gene dochter van TITAN, dan als VENUS, uit den vloed geteeld , aan onze
gedachten voorstellen. En de Bijbel , hoe rijk is hij in
beelden , van het water ontleend , om ons het hoogste en
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beste , do vervulling onzer edelste behoeften af to malen!
Hoe treffend beschrijft hij Gods algemeene menschenmin
met de woorden: Die zijne zonne laat opgaan over goeden
en boozen en regent over regtvaardigen en onregtvaardigen!
Welk eene rol spelcn bij de Profeten de zee en de wolken ,
met al de verschijnselen in het door dampen bezwangerd
zwerk , om de grootheid en majesteit van Israas God af
te beelden ! Ja , hoe hooren wij den weergalm daarvan in
de beschrijving van dat ontzaggclijk tijdsgewricht , wanneer
de Zoon des menschen komcn zal in de heerlijkheid des
Vaders , om , zittende op zijnen wolkentroon , het oordeel
over levenden en dooden te vellen !
Doch, ik zou to ver afdwalen. Mijn betoog is ten einde.
Het waken niet dan aanwijzingen, bij welke ik mij bijna
schaam het woord natuurkunde in den mond gcnomen to
hebben. Doch ik troost mij met do spreuk van eon' der
grootste mannen uit ons vaderland, die zoo zecr als iemand de wetenschap aan het algemeen menschenheil dienstbaar maaktc, de spreuk van BOERHAAvE : »Het eenvoudige is het kenmerk van het ware."

EEN PAAR BtADZIJDEN EIT HET WEEK VAN DEN HEER ER. J. VAN
GRAVENWEERT :

Het Noorden

en.

het Oosten.

.De bemerkingen (?) van LANARTINE, te dezer plaatse,
(den .Kartnel) over de profeten zijn voortreffelijk; derzelver
. wording, bestaan en invloed in Israel is inderdaad eene
. zeldzaamheid ; ik weet , dat men dit aan hooger bestiering
. en inblazing kan toeschrijven, en dat de blijken eener bij.zondere bescherming der Voorzienigheid, over hen waken. de, in de oude oorkonden aanwezig zijn; doch ook de af.godendiensten hadden, blijkens het geheele Oude Testament, inzonderheid volgens de boeken der .Rigteren , der
Koningen en der lironfjhen , derzelver profeten. Zij vorm. den alien in Israel en elders eene soort van haste van voorspellers, van dichters, van wigchelaars, van barden, die
.derzelver wetenschap door inwijding of erfopvolging mede.deelden, wier uitspraken voor Godspraken gehouden wee.den, die, als het ware, de stem des yolks en der waarheid
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%om lief noch Teed verzwegen en aan do magtigen der aarde
verkondigden ; die geheel afgescheiden waren van de geD ordende Priesters, en die, bij het verspreiden van meerderc
verlichting en grondiger kennis, ook der natuur, te gelijk
,met alle mogelijke Godspraken, van de aarde verdwenen
zijn. Ik weet, dat men hier van bovennatuurlijke mede,werking des Allerhuogsten, van de mindere noodzakelijk,heid der profetien, van het mindere geloof der volkeren,
,van derzelver onwaardigheid om die Godspraken to ontvan, gen, gewagen kan ; doch, wanneer men de geschiedenis
, van Israel en van elle oude volkeren, ja zelfs, der heden,daagsche Oosterlingen onbevooroordeeld leest en gadeslaat,
zal men moeten toestemmen, dat noch deze profeten, nook
»die volkeren, noch die tijdgenooten veel beter en braver
',waren, dan wij heden ten dage in het Westen zijn ; dat,
»integendeel, wraakzucht, banvloek , meedoogenlooze ver,volging, partijgeest, bloedstorting en moord, bij de mees, ten zonder wroeging gebezigd werden, en dat wij alien den
»hemel mogen danken wegens de grootere verlichting der
,Westersche volkeren, welke zich, door een' wigchelaar of
een' profeet, wie hij dan ook zijn en in wiens naam hij dan
»ook vloeken moge, niet meer tot mike gruwelen en on»menschelijkheden, als in die vroegere oudheid zullen doen
wegslepen."

Het bovenstaande, met nog wel meer van dergelijken
aard, elders voorkomende, wordt letterlijk alzoo gevonden
op bl. 314 en 315 van het tweede Dee! van het dezer dagen
uitgekomen werk van Mr. J. tAN ' SGRAVENWEERT, getiteld : Het Noorden en het Oosten ; en vatten wij de meening
des Schrijvers wel, dan schijnt hij over te hellen tot een gevoelen, hetwelk den Profeten, die, onder het Israditische
yolk, de eeuwen door, tot op de komst des Zaligmakers,
van tijd tot tijd, optraden, niet bijzonder gunstig is, en
hen in gelijken rang plaatst met de profeten, die (gelijk
zijn Ed. zich uitdrukt) de afgodendiensten hadden.
Het moge onverschillig geacht worden, gelijk het ons inderdaad is, welke meening, door den Beer VAN ' SGRAVENWEERT te dezen gekoesterd worth; maar neemt men in aanmerking, dat zijne Reisherinneringen, als die van eenen
Landgenoot, voorzeker veler aandacht zullen tot zich trekIi
MENTELW. Mil. NO. 0.
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ken, en dat, onder die velen, welligt sommigen de hier ter
nedergestelde denkbeelden zouden kunnen aan- en overnemen, dan mogen wij deswege niet onverschillig zijn. De
naam des Schrijvers is, door zijnen poêtischen arbeid en zijne
voormalige staatkundige betrekking hier te lande, te zeer
bekend, dan dat zijn gevoelen, hier of daar, van alien invloed ontbloot zou kunnen geacht worden; en het is daarorn,
dat wij het voornemen opvatteden, om, in eenige bladzijden, aan te wijzen, dat de wording en het hestaan der Profeten, en derzelver invloed in Israel, geenszins, met de
woorden des Schrijvers, onder het zeldzarne behoort gerangschikt to worden, en dat men de Godsgezanten des Ouden Verbonds nimmer, met goed regt, op dezelfde lijn mar,
plaatsen met de voorspellers , dichters en wigchelaars der
Reidenen ; met andere woorden, met de Priesters van BAAL
en ASTHAROTH of de Babylonische en Perzische wijzen en
droomuitleggers, om van de Priesters en Priesteressen, die
bij Grieken en Rorneinen de orakels spraken, niet te gewagen.
Wij zijn den Schrijver het bewijs voor dit ons gevoelen
schuldig, alhoewel hij voor zijne meening geene gronden
heeft bijgebragt. Het lust ons echter niet, daarbij in de
ontwikkeling van theologische stellingen te treden; maar wij
wenschen de zaak uit een historisch oogpunt te besehouwen ;
voor onszelven overtuigd, dat daaruit zal blijken, dat dit
belangrijk onderwerp door den Heer VAN 's GRAVENWEERT
zeer oppervlakkig en niet met genoegzame kennis van zhken
is behandeld geworden.
Het valt toch al aanstonds in het oog, flat de Schrijver de
inrigting der Profetenscholen onder Israel met de eigenlijk
gezegde Profeten verwart. De eerstgenoenide en derzelver
instelling waren, volgens de aanteekening van den "[bogleeraar VAN DER PALM (wiens gevoelen wij, als leek, gaarne
overnemen) op I SAM. X: 5, hoogstwaarschijnlijk SAMUEL'S
werk. Men oefende zich in dezelve, om Gods deugden en
groote daden, aan Israel gedaan, in gewijde liederen, onder
het geklank der muzijkinstrumenten, in de taal der geestverrukking op, te zingen. Dit heet, in Bijbelstijl, profeteren, dat is, de taal der geestvervoering spreken ; spreken,
zich aanstellen, als een Profeet. Ten aanzien van dit laatste
komt dezelfde spreekwijze voor ten aanzien der zeventig Oudsten van Israel, op wie, volgens Numeri II: 25, de Geest
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rustede, dat zij Profetentaal spraken. >, De taal der Profeten
(zegt hier VAN DER PALM) was die der hooge verrukking
en des gezags, om den onmiddellijken last van J EH o veu te
.verkondigen. Het voorzeggen van toekomende dingen was
slechts iets bijkomends en toevalligs, dat geenszins bij alle
,,Profeten plaats had."
Omtrent deze Godsgezanten merkt de Hoogleeraar verder
op (Inhoud van het boek J rse.te): ,) In eenen Staat, welks
opperbestuur,, ook in bet burgerlijke, God aan zich had
voorbehouden ; in milk eene Theokratie moest het Hood= wendig meermalen gebeuren, dat buitengewone personadien
zich vertoonden , die als tolken van den wil des Oppermo* narchs te voorschijn traden, hetzij tot handhaving der
srijkswetten, wanneer zij straffeloos geschonden werden, het
zij om den raad en de voornemens, of ook, in bijzondere
,,gevallen, het verlangen en de bevelen van JEHOVAH to
,,,openbaren. Zoodanige mannen waren de Profeten; zij
,,spraken als magt- en lasthebbenden, en wanneer zij hunne
,,zending op eene voldoende en wettige wijze konden staven,
was niet alleen het yolk hun gehoorzaamheid schuldig,
maar ook Koningen moesten zich naar hunne uitspraken
,,gedragen. — Van zoodanige Profeten vindt men gedurig
,,in de geschiedboeken der Israeliten gewag gemaakt. Zij
,,stonden op uit alle rangen en standen des yolks, en hunne
.roeping, hun post was verschillend, naarmate van de ge,,steldheid des Joodschen Staats bij hunne verschijning, van
behoeften des yolks, en van de bijzondere oogmerken
van Israols God. Het voorzeggen van toekomende dingen
was slechts een gedeelte van hun heroep, en werd tot het, zelve niet volstrektelijk vereischt ; weshalve het ook minder
naauwkeurig is, hunne Profetische redevoeringen met den
nalgemeenen naam Ian voorzeggingen te bestempelen."
Het blijkt uit dit een en ander, dat bet bestaan der dosgenoemde Profetenscholen, en de bestemming van hen, die
in dezelve werden gevormd en opgeleid, zoo wel als de roeping der eigenlijk gezegde Profeten, in de Israditische geschiedenis althans, geenszins onder de zeldzaamhcden moot
gerangschikt worden, gelijk de !leer VAN 'S GR AVENWEERT
ondersteld heeft ; en dat zijne omschrijving, aangaande de
gewijde Godsgezanten , als behoorende tot cone soort van kaste
Lan voorspellers, van dichters, van wigchelaars, enz. uit
een historisch oogpnnt, voor onnaauwkeurig is te houden.
IT 2
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Even ongerijmd is de stelling: dat die Profeten, bj het
verspreiden van meerdere verlichting en grondiger kennis,
ook der natuur, to gelijk met alle mogelijke Godspraken,
van de aarde verdwenen zijn. — Niet die meerdere verlichting, maar de invoering van het Christendom in de wereld , heeft aan de zending der Profeten een einde gemaakt. Ook dit is eene historische waarheid, waarop de
Schrijver van den Brief aan de Hebreen het oog heeft ,
wanneer hij Hoofdstuk I: 1 aldus aanvangt: a God, voortijds veelmaal, en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de Profeten, heeft in doze laatste dagen
tot ons gesproken door den Zoon." Met andere woorden;
de komst van JE z trs CHRISTIIS in de wereld, en de verkondiging van zijne leer onder de Joden en Heidenen, heeft
de noodzakelijkheid van zulke buitengewone zendingen en
bijzondere openbaringen van den wil des Allerhoogsten voortaan noodeloos gemaakt. Waar de Zoon zelf versehenen is
en gesproken heeft, behoeven wij de tusschenkomst ,van
geene buitengewone Gezanten der Godheid meer. De c Risrrs, en Iiij alleen, is de waarheid, het lieht en het leven.
(Jon. I.)
Hetgeen de Heer v As 's GR &V EN WEER T mingunstigs omtrent de Profeten onder Israel gezegd heeft, moge van de
Priesters der Heidenen en van sommige dwaalgeesten en valsche Profeten onder de Joden waarheid behelzen , man y zulks
is in geen geval van toepassing op mannen als een aI o z ES,
SAIIIIeL, ELI As en andere dier aloude Godsgezanten.
En toch kleven, naar het begrip des Schrijvers, op deze
mannen, niinstens op sommigen onder hen, vele verkeerdhetlen , ja zelfs wanbedrijven, als wraakzucht, banvloek, meedoogenlooze vervolging, partijgeest, bloedstorting en moord ;
terwiji hij den Hemel dankt wegens de grootere verlichting
der Westersche volken, die zich niet meer tot zulke gruwelen en onmenschelijkheden, als in die vroege Oudheid zullen doen wegslepen. — Onder znik cone voorstelling verschijnen de aloude Godsgezanten in een hoogst ongunstig
licht ; en Wilde men doze teekening, op gezag van den
Schrijver, overnemen , clan zou gewis het oordeel der verwerping van zulke euveldaders niet verre of zijn! Dan,
men geve aan den Bezoeker van het Oosten iets toe! Ilij be-.
vond zich op den Karma!, welligt op de plants, waar eenmaal, op bevel van ELI AS, vierhonderd-en-vijftig Baiilspries-

tIT HET IVERK VAN MR. J. VAN ' SGRAVENWEERT.

281

ters waren omgebragt; en dat de herinnering daaraan hem
gevoelig trof, is gemakkelijk te begrijpen! Intusschen had
de Heer VAN ' SGRAVENWEERT bij het rustig opstellen zijner
Herinneringen in overweging behooren te nemen: dat de zeden der volken in die tijden geheel anders waren dan thans;
dat bij de Mozaische wetgeving de doodstraf op het plegen
van de dienst der Afgoden was gesteld ; dat de Profeten des
Heeren, (de kweekelingen der Profetenscholen) op bevel der
afgodische IZEBEL, moorddadig waren omgebragt, en dat do
terdoodbrenging der Baalspriesters hierdoor eenigermate kan
verschoond worden. Hierbij neme men in aanmerking, dat
de ijverige Godsgezant, door de nederdaling van een' blikseinstraal op zijn offer , en de roepstem van het verbaasde
y olk : de Beer is God!" in heilige vervoering gebragt, in
een oogenblik van overijling, het besluit neemt, om de godsdienstige hervorming des y olks met den dood der priesters te
voltooijen; en men zal, zonder nog, naar onze Westersehe
zeden of Christelijke begrippen, de daad van ELIAs goed to
keuren, of zelfs staatkundig te vinden, den Hervormer met
eenige verschooning beoordeelen. Alle Hervormers toch waren °Tone ERASHUSSEN of DIELANCHTONS.
Indien de Heer v A N 'sGRAVENWEERT dit een en ander in
bedaarde overweging had genomen, dan zou zijne oordeely elling over de Profeten des Ouden Verbonds in eerbiediger
en gematigder bewoordingen zijn vervat geweest, en hij,
derzelver daden niet met zulke hatelijke benamingen vermeld hebben. Naar, daarenboven, ontleenden de Profeten
onder Israel hun gezag van den bepaalden.last, onder bijzondere omstandigheden, aan hen door het Opperwezen (op
wat wijze dan ook) opgedragen; maar geenszins van hunne
onberispelijkheid en onfeilbaarheid. Zij waren en bleven
menschen, en, als zoodanig, stonden zij voor snisvattingen,
dwalingen en gebreken bloot, zonder dat zulks iets ontnam
aan de waardij en het hoog gezag der openbaringen, die
zij, van Gods wege, den voile verkondigden.
De Heer VAN ' SGRAVENWEERT schijnt de geschiedenis der
Profeten inzonderheid uit de boeken der Bigteren, der Koningen en der Kronijhen geput te hebben ; dan hij had
daarbij niet mocten voorbijzien, wat de Zaligmaker van deze
Godsgezanten getuigde, en in welk eene hooge eere zij werden gehouden bij de cerste verkondigers des Christendoms..
CHRISTUS getuigt to hunnen aanzien : .dat Hij niet geko-
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men was om de wet en de Profeten te ontbinden en krachteloos te maken, maar am die te vervullen." En zoodanig
getuigenis klinkt eenigzins anders, dan dat van den Schrijler der lIerinneringen!
Voor het overige verheugen wij ons, met den Heer VAN
' SGRAVENWEERT, over de menschelijker begrippen en zeden
van onzen tijd, en wij zien daarin eene weldadige vrucht
der verkondiging van het Evangelie, ook aan ons, die eertijds Heidenen waren. Die meerdere verdraagzaamheid blijve
voortduren, zonder evenwel in laauwheid en iiverloosheid
voor de zaak des Christendoms te ontaarden! Vooral behoede ons de Hemel voor Godsdiensttwisten, die (ook nog in
onzen tijd) zoo ligt in haat, vervolgzucht, banvloek, partijgeest, bloedstorting en moord kunnen overslaan, en waarbij
dan het tooneel van den Karmel, in spijt der Westersche
verlichting, zou kunnen vernieuwd worden! Men sla hierbij
slechts een oog op het gebeurde in het Zuiden van Frankrijk
en de vervolging der Protestanten, na NAPOLEON ' S val, en
hoede zich, om de oude Profeten, meestal als Hervormers
van de Godsdienst optredende, bij een' staat van diep verval
en verbastering, averegts te beoordeelen!
Dit weinige zij genoen am den verkeerden indruk weg to
nemen, dien het oppervlakkige en onnaauwkeurige berigt,
door den Heer V A N ' SGRAVENWEERT, omtrent de Profeten
onder Israel, hier of daar zou kunnen te weeg brengen.
Wij hopen, dat zijn Ed. , hetgeen wlj desaangaande in het
midden bragten, eenige aandacht zal waardig keuren.
Amsterdam, Maart 1841.

W.

ROBBERT CLIVE , DE GRONDLEGGER VAN DE BRITSCIIE RIJKSSIAGT
IN INDIe.

(Naar het Engelsch.)
Hoe heeft de heersehappij der Engelschen in Oost-Indic
zich gevormd en bevestigd ? Op weik eene wijs zijn, door
Engelands volhardend geduld en Europesche schranderheid,
de vorsten des lands, de naneven der Iflongoolsche oorlogshelden, de overwinnende en overwonnen nation dier uitgestrekte gewesten van de aarde verdwenen ? Aan Welk een
verschijnsel heeft men het toe to schrijven, dat cone op
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onafmetelijke schaal verspreide, maar in stilstand geraakte
en verouderde beschaving door een handvol vertegenwoordigers van eene weer gevorderde en krachtiger beschaving
vernietigd geworden is? Welke middelen heeft de erkende
bewerker dezer merkwaardige verovering, Generaal ROBBERT
CLIVE, tot het verkrijgen van zoo ontzaggelijk eene uitkomst
aangewend?
Van dit alles weet Eurapa, Engeland misschien uitgezonderd, zoo goed als niets. De geschiedenis van Indie is nog
niet geschreven; het grootste gedeelte der Engelschen zelven
is met dit gewigtigste gedeelte hunner jaarboeken onbekend,
en de meesten van hen zou men in geene kleine verlegenheid brengen, wanneer men van den slag bij Buscar of van
het bloedbad bij Patna met hen wilde spreken. Laat ons
eens den eersten den besten onzer landslieden vragen, of
HOLKAR een Hindoe of een Muzelman geweest is, en hij zal
niets weten te antwoorden. Welk lid van het Parlement
zou ons weten te zeggen, of de Onderkoning SOERADSC H ADAULA te Aude of to Travancore geregeerd heeft? Iedereen
kep t PIZARRO en CORTES; van CLIVE en WARREN-Ltesrraas
weet men slechts even, dat zij bestaan hebben.
En toch was Mexiko's verovering, de overwinning van
den zwakken MONTEZUMA eene vrij gemakkelijke onderneming. CORTES had veel minder hinderpalen te boven te
komen dan CLIVE. De tegenstanders van dezen laatsten, minst
genomen dubbel zoo talrijk als de inboorlingen van het Mexikaansche rijk of van Peru, daarbij op een' hoogen trap
staande van beschaving en van nijverheid, bezaten steden,
grooter en schooner dan Toledo en Saragossa, paleizen en
godsdienstgestichten, prachtiger en kostbaarder dan de Dom
van Sevilie. Ilunne kooplieden waren rijker dan die van
Barcelona en van Radix, en de pracht hunner Onderkoningen verduisterde die der Stedeh'ouders van FERDINAND den
Katholijke. C ORTES had geene drommen welgeoefende ruiterij , door krijgselefanten en parken geschut ondersteund, te
bestrijden.
De verovering van het onmetelijke, door Oceanen van ons
moederland gescheidene Hindostan door een handvol Britsche
burgers is ontegenzeggelijk een wonderwerk der menschelijke
geestkracht geweest. Niettemin heeft deze schoone geschiedkundige stof nog geenen haren waardigen bearbeider
gevonden : Al ILL is een drooge kronijkschrijver ; R AYNAL

28 f

ROBBERY CLIVE,

eon romantische blaaskaak; MALCOLM is van orde en j uistheid
ontbloot, en ORME vent-weft door zijne langwijlige uitvoerigheid. De Gedenkschriften over Lord CLIVE ' S leven , onlangs door de erfgenamen van Sir JOHN DIALco tx, die de
door Lord PO WIs geleverde familiebescheiden geraadpleegd
hceft, in druk gegeven, bieden den aanstaanden opsteller
eener goede geschiedenis der verovering van Oost-Indie door
de Britten kostbare bouwstoffen. WARREN - RASTINGS,
CLIVE, DUPLEIX, TIPOE-SARIS en LALLY-TOLENDAL waren
de voornaamste karakters van dit groote drama; maar c L I VE
overtrof aan sterkte van ziel, aan genie en aan krijgsbekwaamheid al de overigen. En evenwel is de roern van dezen buitengewonen man op verre na zoo groot niet, als zijne
verdiensten en verrigtingen geweest zijn. Ilet is voor den
Europeer een ongeluk, wanneer hij verre van het werelddeel , dat hem het leven gesehonken heeft, groote daden
volbrengt. Even als LA LLY - TOLENDAL en DUPLEI X, heeft
ook CLIVE aan de oevers van den Ganges eenen heldengeest aan den dag gelegd, die, wel is waar, niet voor Engeland, maar echter voor zijne eigene toekomst zonder vrucht
geweest is.
Deze stichter van het Indisch-Britsche rijk stamde of nit
cen oud-adellijk, maar weinig bemiddeld geslacht. Sedert
eeuwen in het bezit van een klein erfgoed in Schropshire,
had de familie CLIVE hare eigendommen noel ' vermeerderd
noch verminderd. Ross Ear CLIVE werd den 29sten September des jaars 1725 geboren. IIij was een stoute, eigenzinnige, onbuigzame knaap, die uit alle scholen naar huis
gezonden werd. Vechten, boomgaarden plunderen, moedwillige of halsbrekende streken van allerlei aard bedrijven,
was zijn lust en zijn leven. Zijne ouders beschouwden het
nog als een geluk, dat zij den ontembaren wildzang in zijn
18de jaar eene klerksplaats bij de bureaux der Oost-Indische
Compagnie verschaffen konden ; en zoo geraakte hij in 1743
naar Madras, met het uitzigt om of aan de landskoorts te
sterven, of zijn fortuin te maken.
De Indisch-Britsche magt, die thans een kolossus is, was
destijds nog geheel niet aanwezig. Eene maatschappij van
kooplieden, die een paar vierkante Engelsche mijien land bezat , betaalde daarvoor schatting aan de inlandsche regeringen. Tot hunne verdediging hadden dczc heeren deals eon
par kleine, van avrde opgeworpcne forten, met ettelijke
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stukjes kanon bezet , en eene zeer geringe Indische armee,
zonder tucht of krijgsdrift, en welker wapening slechts uit
pijlen, bogen en schilden bestond.- Men leefde duur, , en
maakte, door nood gedwongen, groote vertering; ook verstond nog niemand de doodelijke werking , van het klimaat te
bestrijden , dat is, zich aan een' doelmatigen levensregel,
aan matigheid en wijze, niet al to afmattende werkzaamheid
te gewennen. Door eene wereldzee, welke men thans in
Brie of vier maanden overvaart, doch welker overtogt destijds cen of anderhalf jaar vereischte, van huis gescheiden ,
verzonken de Britsche groothandelaars in Oost-Indie in Oostersche werkeloosheid en weelde.
Onder de kolonien, die deze mercantiele leenheeren als
beheerschers erkenden, was Madras de aanzienlijkste. In
den loop der vorige eeuw had men het eerst fort St. George
zien ontstaan, Av.elks wallen door de golven bespoeld werden ; en weldra was, rondom hetzelve, eene groote stad als
door een' tooverslag uit den grond opgerezen. Door den
handel rijk geworden, versierden de Britsche Nabobs de terrassen rondom hunne nieuwe stad met lusttuinen en paveljoenen. Het onverstand der inlandsehe regering liet hen in
het vol en ongestoord bezit van de vesting en derzelver emgevingen. Zij regeerden — maar, hoe zwak was niet hunne
magt, hoe goring hun gezag! Geheel het land erkende den
Grooten Mogol, wiens Onderkoning (Nizam)Dekkan bestuurde, als opperheer ; en deze Onderkoning had weder eenen
plaatsvervanger in den Stedehouder of Nabob van Karnatic.
Doze Nabob is tegenwoordig een onbeduidend, schroomvallig
bijzonder persoon, wien de Compagnie cen genadepensioen
verleent ; de hoofdstad van den Kizan gehoorzaamt aan de
in derzelver nabijheid gekantonneerde Britsche troepen, en
hij zelf ontvangt van den leant des Britschen residents welmeenende raadgevingen, welke hij gemoedelijk nakomt. Ook
de Groote Mogol is heden ten dage zeer rustig en doet niemand Teed; hij ontvangt rekesten, speelt den Monarch, legt
zich onder de oogeii van eenen Britschen kolonel elken avond
te bed, en slaapt onbezorgd in, wanneer die kolonel zijnen,
sleutel in het slot heeft rondgedraaid. De onbeduidendste
kierk bij de Oost-lndische Compagnie heeft meerdere magt
en vrijhcid dan de opvolger van AURENG Z ES en SC II A 11
f.1 En AN.

Ik lieu hierboven gezegd, hoe de kolonie omstrecks het
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jaar 1743 gesteld was, toen de jonge cLIVE met frisschen
mood maar niet zeer voile beers derwaarts op reis ging. Zijne
eerste stappen waren moeijelijk. Na eene overvaart, die een
vol jaar geduurd had, kwam hij zonder geld en met een ziekelijk ligchaam in een land aan, waar hij niet een' enkelen
vriend bezat, en welks zeden hem tegen de Borst stieten.
Zijn hooghartig en stug gedrag maakte hem vijanden ; zijne
armoede dwong hem, zich in schuiden te steken. Hij nam
zijn ambtje zonder lust en ijver waar, en degenen, onder
Welke hij stond, werden ontevreden. Twee- of driemalen
was men op het punt, hem zijn afscheid to geven. In eenen
aanval van wanhoop wilde hij zelf zich om het leven brengen : het pannekruid van het pistool vatte geen vuur ; hij
herhaalde de poging; ook ditmaal was zij vergeefs. llij onderzocht het wapen naauwkeurig, trok het af, zag dat er
niets aan ontbroken had, en riep, het van zich werpende :
.Welaan, zoo zal ik dan in het leven blijven; want het
schijnt mij nu, dat ik hier op aarde toch nog tot iets degelijks bestemd ben!"
In dien tijd had Engeland met Frankrijh en met Spanje
te worstelen. Deszelfs bondgenoot, Oostenrijk , hood het
tegen de zamenspanning dier twee IVIogendheden slechts getinge help. LABOVROONNAYE, Stedehouder van het eiland
Bourbon, een man van waarlijk groote hoedanigheden, overrompelde Madras, en dwong de stad zich over te geven;
de Fransche vlag wapperde op het fort St. George, en in
hetzelve lag een Fransch garnizoen. L A BOCRDONNA YE veroorloofde den Engelschen als krijgsgevangenen te blijven,
en zij verlieten zich op het woord van eenen man, die hetgeen hij beloofde steeds gehouden had.
Maar een ander opperhoofd, die eerzuchtiger dan LA BOORDONNA YE en daarbij minder naauwgezet was, SCIPIO N noPL EI X Stedehouder van Pondichery, , achtte zich door de
beloften van zijnen ambtgenoot niet gebonden. Deze man
voerde groote dingen in zijn schild: hij wilde niet blootelijk
den Britschen handel met Indie vernietigen, maar ook, zoo
mogelijk, geheel den Hindostan voor de Flansche kroon veroveren. Ilij verklaarde, dat Madras moest geslecht worden.
De voornaamste agenten der Britsche Compagnie te fort St.
George verlieten do stad in het gezigt van vijftigduizend inboorlingen, en werden onder militair geleide naar Pondichery
gevoerd. ROBBERT CLIVE, zich aan zulk cone vernedering
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niet willende onderwerpen, verkleedde, daar niemand op
hem lette, zich als Muzelman, ontvlood bij nacht, en borg
zich iu het fort St. David, hetwelk op geringen afstand
van Madras lag.
Hij was thans 21 jaar oud: de eenige loopbaan, waarin
hij behagen schiep, was thans voor zijnen krijgshaftigen
geest geopend. Hij verzocht om cone plaats als vaandrig,
en verkreeg dezelve. In een tweegevccht doodde hij een'
der meest gevreesde duellisten zijner Compagnie, en toonde
zich in zijn nieuw beroep even onverschrokken, ijverig en
naauwkeurig, als hij in zijn hurgerlijk ambt traag, nalatig
en ondeelnemend geweest was.
Kort daarop werd tusschen Engeland en Frankrijk de
vrede gesloten. DUPLEiX liet de stad Madras onvervvoest
blijven. Maar thans ontstond tusschen de Fransche en de
Britsche Compagnie in Oost-indie een strijd, welke de nitgestrektste gevolgen gehad beeft : twee gezelschappen van
tooplieden vochten onderling om bet nagelaten rijk van BARER en AUREDIG ZEB.
Sultan S A BER en deszelfs Turksche oorlogslieden hadden
dien staat in de zestiende eeuw gegrondvest. Nimmer nog
was een Europesche vorst zoo rijk en — wanneer men het
getal zijner onderdanen in aanmerking neemt — zoo magtig
geweest, als de zoogenaamde Groote Noels. De bloote landvoogden van den Paauwentroon heerschten over millioenen
menschen, en hunne inkomsten stonden gelijk met die van
den Duitschen Keizer. De Stedehouders dezer Onderloningen telden zoo veel onderdanen en stonden in gelijk aanzien,
als bij ons de Hertog van Toskanen of de Keurvorst van Saksen. De van verbazing opgetogene reizigers verzekerden,
dat al de pracht van het Vatikaan en al de luister van Versailles verdwenen bij de praal, welke het hof van Delhi ten
toon spreidde. Het dwanggezag baart rijkdorn, hoopt whatten op elkander; maar datzelfde despotismus verzwelgt ze
ook weder en vernietigt zich door de ontwikkeling zijner eigene grootheid. De verslapping der volken, de dwingelandij
der grooten, de opstanden van wilde bergvolken bragten na
AERENG ZEB ' S dood Gene soortgelijke uiteenvalling van zijn
rijk to weeg, als Europa na het overlijden van Keizer KAREL
den Groote beleefd had. AUREPIG ZEB ' S kracht en wijsheid
hadden zijn rijk to zamen gehouden; die hoedanigheden zonken met hem in het graf, en zijne opvo]gers waren scha-
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duw-monarehen, die, onder hofnarren en ligtekooijen hun
leven verdroomende, hun reusachtig rijk ter prooije lieten
aan die het nemen wilde. Het eerst drongen de krijgszuchtige bergbewoners uit hunne onwinbare kloven te voorschijn
en plunderden het platte land; kort daarna trok een Perzische veroveraar den Indus over, bemagtigde Delhi stormenderhand, roofde onmetelijke schatten, en maakte zich ook
meester van dien Paauwentroon, dien de kunstrijkste werkmeesters uit Europa met edelgesteenten uit Golkonda bezaaid hadden. Zelfs de beroemde diamant kohi-nur (de lichtberg), die thans op het afgodsbeeld van Orissa vonkelt en
te voren in den armband van RIINnSCIIIT-SING11 gevat was,
viel toenmaals in handen van den verschrikkelijken TBAMASPX0ELI-KHArt.

De Afghans, de Sihks en Dschahts vervolgden rustig het
begonnen sloopingswerk. De krijgshaftige stammen der
lladschpoeten schudden het juk van hunne schouders. Het
vreeselijkste dier roofvolken, de Mahratten, veroverden Puna, Gwalior, Guzerat, Berar en Tandschore. De landvoogdijen plunderende, en Hindostans vlakten verwoestende,
verjoegen zij den verschrikten landman, die zijn kommerlijk
zaamgespaard geld in zijnen gordel verborg en in de digtste
wouden , bij tijgers en hyenen, eene schuilplaats zocht. Nog
kwijnde eene vadzige keizerschaduw in het paleis van Delhi,
en kocht de deernis der barbaren, wier wachtvuren reeds de
muren-zijner hoofdstad beschenen, voor schatten gouds. Ook
de Europesche factorijen beefden voor die roovers ; men moest
Calcutta zelf omwallen. Eene halve eeuw lang spilde Engeland goed en blood, om de Mahratten te beteugelen of te
verzwakken. Wat zou nu India's lot worden ? Welke Monarch zou uit deszelfs vaneengescheurde brokken weder een
geheel vormen? Des Grooten Mogols Onderkoningen waren
nog slechts onafhankelijke, door rooverhorden gebrandschatte
vazallen. Het in de handen van eenige Muzelrnansche stamhuizen berustende deelswijze gezag werd met eene van ware
veerkracht ontbloote wreedheid geoefend — naast den planderaar woedde de despoot ; nergens vas eenig goed geregeld
bewind, nergens orde of tucht. De titulaire Keizer van
Hisdostan verleende titels, ontving geschenken en gaf plegtig
gehoor aan vreemde gezanten ; zijne titulair-vazallen handelden op gelijke wijs. Nog tegenwoordig zijn er te Lucknow
en Hyderabad kleine goedbezitters, die zich vorsten noemen,
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en welken men dit genoegen niet bederft, omdat zij volkomen onschadelijk zijn.
De uitputting des yolks, de versplintering der regeringsmagt en het maatschappelijk verval van Hindostan openden
een ruim veld voor de Earopesche staatkunde. Hit was aan
het seherpziend oog van DIIPLEIX niet ontsnapt. Alles, wat
Engeland naderhand in Oost-Indie heeft uitgevoerd, had
deze sehrandere man, als bij voorgevoel, doorzien en outworpen; wij zijn slechts de voetstappen van eenen Franschman gevolgd, jegens wien zijn vaderland ondankbaar goweest is. Ons Europeesch rijk op de pninhoopen van de
Aziatische monarchij der Groot-Mogollen stichtende, volgden wij DUPLE' X wenken, volvoerden als 't ware slechts
zijne instruction, en het waagstuk is gelukt. Vijfduizend
zeemijlen ver van Hindostan gescheiden, en aanvankelijk
slechts' in bezit van weinige morgens Indisch land, hebben
wij ons rijk van kaap Komorijn tot aan de eeuwige sneeuwvelden van het Himalaya-gebergte uitgestrekt, onze overwinnende wapenen westwaarts tot over den Hydaspes, oostwaarts tot over den Brarnapoetra, tot onder de wallen van
Ava (in Achter-Indie) gedragen, en in het noorden eenen
vazal van Grootbrittanje op den troon van Kandahar
geplaatst.
DIIPLEIX zag zeer wel in , dat het aan de schoonste en
best ingerigte Indische armee onmogelijk zijn zon, de Europesche taktiek to weerstaan. Hij begreep echter ook, dat
doze krijgslieden van het Oosten, wanneer men hen goed
uitrustte, aan wapenhandel en krijgstucht gewende, en aan
het bestuur van bekwame veldheeren vertrouwde, Misterrijke overwinniugen zouden kunnen behalen, want zij waren niet ontbloot van behendigheid, dapperheid en leerzaamheld. Hunne inlandsche vorsten konden nuttige werktuigen
worden, en waren als tegenstanders niet gevaarlijk. Men
kon hen of van alle kanten aangrijpen en onderwerpen, of
hen met diplomatieke kunst beheerschen en hen als verguide draadpoppen naar welgevallen doen handelen.
Immers, wie waren die lieden toch, en wat waren hunne rPgten of aanspraken? Bezaten de Onderkoningen en
Nabobs het gezag van leenheeren, dan wel van vazallen?
Beide liet zich beweren of bestrijden; want zij gehoorzaamden den Keizer van Delhi slechts in theorie, en waren in
praktijk volkomen onafhankelijk. Moest men panne waar-
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digheid als erfelijk , dan wel als bij keuze toebetrouwd beschouwen ? Ook dit scheen twijfelachtig. Hierbij kwam
nog, dat in Hindostan, gelijk in elken vervallenden, onherstelhaar verzwakten Staat, de wetten geenen grondslag
en de volken geene overlevering en pen vertrouwen meer
hadden. DIIPLEIK loerde op een voorval, hetwelk voor zijne
oogmerken gunstig zijn mogt, en zulk een voorval bleef niet
achter.
In het jaar 1748 stierf de Koning van Dekkan (4). Hij
was, order die leenmannen zonder leenheer, een der geduchtste geweest. Pt ' z Am-Et-muLx. liet de heerschappij over
Dekkan aan zijnen noon NAZI R-DSCHOENG na. Maar weldra
deed zich tegen dezen eenen mededinger op in zijnen eigenen
neef IIRSAFA-DSCHOENG. Oom en neef streden tegen elkander. MiddelerwijI meldde zich nog een derde pretendent in
den persoon van Ts c ()ENDA - SAHIB, die op het bezit van
Karnatic, (j) eene der rijkste provincie'n van Dekkan, reeds
sedert lang door ANAWERDI -KHAN beheerd, aanspraak
maakte (§)
. -T SCHOENDA -SAHIB en MIRSAF A-SCHOENG verbonden zich tegen NAZIR-DSCHOENG en ANA WERDI-KHAN.
Deze binnenlandsche krijg was voor de plans -van DIIPLEIx
buitengemeen gunstig, en men verbeelde zich zijne blijdschap, " teen de nieuwe pretendenten hem aanzochten om
hulp, welke hij ook zonder dralen verleende.. Door 400
Franschen en 2000 naar de Europesche wijs in den wapenhandel geoefende Spahi's (Sepoys, Cipayers) ondersteund,
behaalden TSCHOENDA - SAHIB en NIB SAFA -DSCHOENG eene
luisterrijke overwinning, die hun bijna geheel Karnatic
handen leverde. ANAWERDI -KHAN sneuvelde op het slagveld ; zijn zoon DICHADINED, de Nabob van Arcot, (**) herzamelde de droevige overblijfsels van zijns vaders armee, en
week daarmede naar Tritschinapole. NA ZIR-DSCHOENG werd
door zijn eigen yolk vermoord, en DIIPLEIX, die met eigene
hand eenen Nabob en eenen Nizam in het gebied geplaatst
had, beheerschte thans in hunnen naam geheel het zuider(*) Het middendeel van Zuid-Indie.
aan de oostelijke zeekust, waarin
(t) De streek
Madras ligt.
(§) TSCHOEND A - sAnrs was de schoonzoon van eenen anderen Nabob, die niet genoemd wordt.
(**) In Karnatic, niet ver van Madras, gelegen.
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deel van Bindostan. Van de rivier Kistnah tot aan kaap
Komorijn (*) tot Stedehouder benoemd, met de schatten van
den overwonnen Onderkoning verrijkt, aan het hoofd eener
armee ' van 7000 ruiters, trok hij zegevierend Pondichery
binnen. Rij droeg oostersche kleeding en deed zich in mutSAFA-DSCHOENG ' S palankin dragen. Men stond hem het regt
toe, om munt te slaan ; Welk regt ook sedert aan de stad
Pondichery uitsluitend behoord heeft. In de plaats van MIRSAFA - DSCHOENG moist DtPLEIX een ander zijner beschermelingen in te dringen. Dertig millioenen menschen gehoorzaamden hem! Als hoer der heeren, welke hij verheven
had en in wezen hield, vereeuwigde hij het aandenken aan
deze snelle en verwonderlijke uitkomst door medailles, welke hij slaan liet, door eene eerzuil met vele zinnebeelden
en opsehriften, en door het stichten eener nienwe stad,
waaraari hij den naam gaf van Dupleix-Fatihabad (Dupleixzegestad). Op deze wijs dan Madden de Franschen de rigting aangewezen, den weg gebaand, het voorspel van Engelands zegepralen gevierd.
Ondertusschen had, voor dat oogenblik, de Britsche Compagnie hare mededingster met eenen eenigen gewonnen slag
de heerschappij over het derde deel van den Hisdostan zien
verkrijgen, en kon hiertegen slechts krachteloozen wederstand bieden. Geslagen en geheel ontmoedigd, waren de
Engelschen overal voor DUE LEIX terug geweken. De inboorlingen waren voor ons van verachting doordrongen, en
waanden, dat er in Europa geene natie gevonden werd,
die met de Franschen te vergelijken ware. Vruchteloos waren alle pogingen der Compagnie, om den te Tritschinapolo
door nor Erx en TSCHOENDA-SAHIB geblokkeerden DIUHAMmEn te ontzetten. Schrik en moedeloosheid waren reeds algemeen, toen een vijfentwintigjarig jongeling, die den titel
van Kapitein en Krijgscommissaris had, een bij uitstek stout
ontwerp voorsloeg — deze jongeling was onze CLIVE. TerWiji TSCHOENDA- SAHIB, " dus sprak hij, nzich bezig houdt
Tritschinapole to belegeren, laat ons zijne hoofdstad Arcot
aantasten ; dit is het eenige middel, om g IIIIAMMED -KHAN
te verlossen, en eenen tegenstander tegen onze vijanden te
behouden. Is NV/CANNED eenmaal gedood of gevangen, zoo
zijn wij vernietigd."
(*) Dus over geheel het landschap Karnatic.
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Men geeft hem 300 Spahi' s , 200 Engelsche so/dater', en
tot officieren een aantal klerken, die nog geen buskruid
geroken hadden. In snelmarschen, stormen en regenvlagen
niet achtende, rukt hij op Arcot aan, overrompelt het, verjaagt het garnizoen, en bezet de stad zonder slag of stoot.
Maar de plaats innemen was ligter, dan er zich te handhaven: onbeduidende aarden wallen, grachten zonder water,
verzwakte soldaten, die onder den invloed van het klimaat
wegstierven en schrale proviand, ziedaar de hulpbronnen,
waarover een Jong mensch, dat nog niet lang geleden schrijver op een kantoor was, beschikken kon!' De vijand haalde
versterking, en sloeg zich voor de zwakke wallen van Arcot neder. Plotseling, te middernacht , doet CLIVE eenen
naval, houwt de helft der belegeraars in de pan, verstrooit
de overigen4 zonder een enkel man van zijn yolk te verliezen. TSCHOENDA-SAHIB, ofschoon uiterst verslagen, wilde
nogtans de belegering van Tritschinapole niet opbreken; hij
vroeg van DUPLE! X 150 Fransche soldaten, deed 2000 man
uit Vellore komen, voegde van zijne eigene troepen nog
4000 man hierbij, en vertrouwde aan zijnen zoon RA DSC II AS AVID een Leger van 10,000 strijders, dat nu tegen Arcot
op marsch ging.
Die vervallen vesting scheen volstrekt buiten staat, om
eene belegering te verduren. Er was gebrek aan leeftogt.
Het kleine garnizoen bestond uit Oosterlingen en Engelsche
kooplieden; geen innig verband knoopte het aan elkander ;
het was zonder krijgservarenis, en ondanks het jongst behaalde voordeel, had het geringe krijgsdrift. Naar CLIVE
wist aan hetzelve dat blinde, dweepende vertrouwen, die
onbeperkte verknochtheid aan den bevelhebber in te boezemen , die steeds als met tooverkracht ter overwinning leiden. Op zekeren dag kwamen zijne Spahi' s tot hem, en
verzochten hem, alle uitdeeling van koren voor zijne Europesche soldaten te willen bewaren, want dat zij, (de Spahi' s)
aan eene soberder levenswijs gewoon, zich gaarne met
rijstenat vergenoegen wilden. De gesehiedenis kent geen
aandoenlijker voorbeeld van militaire zclfverzaking en geen
treffender bewijs der magt, die eene sterke ziel op eenvoudige gemoederen uitoefent. Vijftig dagen lang weerde men
zich met leeuwenmoed; Ranscax- snu Is , die bedueht was
voor de aankomst van een korps litahratten , om welks bijstand de Compagnie onderhandelde, wilde e LIVE tot eene
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kapitulatie bewegen , en dreigde geheel het garnizoen over
de kling te zullen doen springen, indien men zijne voorwaarden niet aannam. Zeg hem," antwoordde CLI VE den
aan hem afgevaardigden bode, a dat zijn vader den troon geroofd heeft, dat zijne armee uit roofgeboefte bestaat, en
dat eene door Engelsche soldaten verdedigde bres van zulke
lafaards niets te vreezen heeft. Nu werd besloten te stormen. RADSCHA - SA HIB koos een' in de geschiedboeken der
Iffuzelm,annen gedenkwaardigen dag — bet lijkfeest van nusSE Ls, den zoon van ALI. De regtzinnige belijders van den
Islam gelooven zelfs nu nog, dat elk der hunnen, die op
dezen als heilig beschouwden dag in het gevecht tegen ongeloovigen sneuvelt, onmisbaar het paradijs deelachtig wordt.
Dit vuur van godsdienstdweeperij verhitte RADSCHA - SAHIB
nog meer door dronkenmakende en andere prikkelmiddelen,
welke hij aan zijne soldaten deed toedienen, en zoo renden
zij in eenen dubbelen roes op de wallen van Arcot los.
C L I VE had zijne voorzorgen genomen, en juist lag hij,
afgemat van inspanning, te bed, toen er ten storm geblazcn
werd. Hij sprong op en snelde op zijnen post. De olifanten
der vijanden, welken men het voorhoofd met ijzer bepantserd had, stieten als levende muurbrekers gaten in de citadel; doch weldra, de kogels der belegerden in hun vleesch
voelende doordringen, vloden deze reusachtige dieren, en
vertraden een' hoop gewapenden, die hen gevolgd was, als
notendoppen. C LI vi zelf nam de plaats in van eenige min
behendige kanonniers, en bediende hun veldstuk, dat geheele rijen nederwierp. De belegeraars waren 10,000, de
belegerden 320 man sterk. Niettegenstaande deze ongehoorde onevenredigheid werden de eersten , die met eene
blinde razernij tegen de wallen aanstormden, door een zoo
moorddadig vuur ontvangen, dat niemand under de wallen
op de been kon blijven. CLIvz had, op het aangevallen
punt, zijn hoopje yolks in drie gelederen geschaard: terwiji
in het eerste gelid de beste sehutters niet anders,deden dan
vuren, waren het tweede en derde gelid slechts bezig met
laden, en zoo dikwerf een welgerigte kogel afgeschoten was,
ontving de voorman van zijnen achterman een versch gelsden geweer. Den geheelen wal Tangs volgde, iedere seconde, de eene kogel den anderen — eene hagelbui, welke de
stormende drommen drie malen nederpletterde. Eindelijk
DIENGELW. 1841. Ao. 6.
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gaven deze den aanval op; wie zich nog roeren ion, wendde den rug, en weldra was ailes eene wilde, verwarde viugt.
Een nur lang had de strijd geduurd: de bezetting had
zes, de vijand vierhonderd man verloren. De nacht viel in:
CL Iva en de zijnen waren wachtende, dat men den aanval
hervatten zoo; maar de morgen brak aan, en zie, de vijand
was afgetrokken, zijn artillerijpark en ammunitie den Engelschen ten buit latende!
Deze zege was het sein van Engelands overwigt in OostIndie. Met verbazing zag thans de regering, welk cenen
man zij in CLIVE bezat. Men zond hem nit het fort St.
George 250 Engelschen en 700 Spahi's toe. than het hoofd
eener kleine armee van 1250 man, trok hij het Mahrattenkorps, waarvan wij hierboven gewag gemaakt hebben, in
snelmarsehen te gemoet. Deze roofsoldaten hadden tot nog
toe de Britsche Compagnie, omdat haar yolk steeds geslagen
word, als bondgenoot gering geacht ; maar de schoone verdediging van Arcot veranderde thans die rninachting in bewondering. Hun aanvoerder PIORARI-R A R O brak met zijne
manschap op, en nadat deze troepen zich met het hoopje
onder cLIvz vereenigd hadden, leverde deze aan de 5000
man, die R ADSC RA-S A RIB nog over had, een' veldslag. Onder diens yolk beyond zich eene keurbende Franschen , die,
hoezeer slechts 300 man sterk, do zege langen tijd deed
weifelen. Eindelijk bleven de Engelschen, nadat 600 Spahi's
tot hen overgekomen waren, meester van het slagveld. Ook
de krkigskas vie]. c Li V E in handen, die nu ook, zonder slag
of stoot, de stad Kondscheweram innam. De Mahratten beweerden, dat CLIVE' S manschap van cenen anderen stam
moest zijn, dan de Engelschen in het fort St. George ; en
inderdaad ook had hij hen in zulk eene mate verlevendigd,
bemocdigd, gehard en onder eene betere krijgstucht gebragt,
dat zij voor geheel andere lieden konden doorgaan.
De overwonnen R ADS C B A- SARIS bragt een nieuw /eger
op de been, verwoestte den omtrek van Madras te your en
te ,zwaard, vernielde de prachtige villa's der kooplieden , en
rukte tot onder de muren der vesting. CztvE snelde toe,
sloeg ook dit leger, verlict het slagveld, om DUPLEI X eerznil onderstboven to werpen, en maakte F.atihabad , de overwinningsstad, met den grond gelijk. De begoocheling van
p u PLEI x onoverwinnelijkheid was nu verdwenen , de tooverkracht van dcszelfs naam vernietigd. Maas kwam bet
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er nog slechts op aan, om NU II Aili xiED -KHAN, die te Tritschinapole geblokkeerd was, to ontzetten. CLIVE nam ook
deze taak op zich. De in den rug aangetaste belegeraars
geraakten tusschen twee vuren en gaven zich over. TSCHOE
viel in handen der Mahratten, die, tot hunne
n
schande, hem om het leven bragten. De Engelschen zegevierden overal.
(Het vervolg en slot hierna.)

RE FRANSCIIE JURY.

(Naar

ALPHONSE HARR). (*)

Ik heb eene geweldige hoogachting voor de edele instelling
der Jury, gelijk ik over het algemeen voor alle mogelijke
instellingen heb; maar desniettemin kan ik mij van zekere
mathematische redenering tegen dezelve niet onthouden.
Ts err es en CICERO hebbenzezegd, dat de waarheid slechts
eene gedaante heeft, de logen duizende. Hieromtrent, geloof
ik, is wel ieder het tens. Inderdaad, wanneer een eenig
regter eene slechts min of meer ingewikkelde zaak to beslechten heeft, zoo zijn er, minst genomen, twaalfderlei wijten van beslissing , onder welke toch natuurlijk slechts eene
enkele de ware zijn kan. Voor eenen te onregte aangeklaagde
is het dus reeds een groot nadeel, slechts eerie kans voor zieh
en elf tegen zich to hebben ; en zeker reken ik nog zeer
matig, wanneer ik tegen een juist vonnis maar elf verkeerde stel. Doch zelfs naar dezen maatstaf kan men, bij twaalf
gezworenen, twaalf mogelijkheden eenerjuiste oordeelvelling
en daartegen honderd tweeendertig eener valsche onderstellen.
Hoe dikwijls gebeurt het, dat dezelfde beschuldigde, Bien
de eene regtbank ter dood veroordeeld heeft, door eene =dere volkomen .vrijgesproken wordt, en zulks ondanks de
voortreffelijk opgestelde redevoeringen van den Heer Preenreur-generaal !
(*) De Redactie, die dit naïve stukje hare Lezers niet
Wilde onthouden, prijst het Vaderland en zichzelve gelukkig , dat het : c'est tout volume chez nous, hier Beene toepassing vindt.
V2
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Over het algemeen is de ambtspligt van dezen man een
der belagchelijkste en tevens onzedelijkste, welke ik ken.
Vijftien jaren van zijn /even brengt een Advokaat door met
het verdedigcn van onverschillig wien of wat ; vervolgens
wordt hij Proeureur-generaal , en brengt nu nog eens vijftien jaren door met aan te klagen onverschillig wien of wat.
Van tien beschuldigden worden er ten minste vijf vrijgesproken. De Procureur-generaal keert derhalve ten minste
vijf malen van' het parket naar huis, nadat hij zich vijf urea
fang alle mogelijke moeite gegeven heeft, om eenen onschuldige op het schavot te brengen. Yervolgens nuttigt hij.
een lekker diner, gaat naar den schouwburg of naar geze/schappen, waarin hij met de uiterste beleefdheid en aehting
ontvangen wordt. Zonderling hiderdaad, vooral daar ,men
zulk een' onoverwinnelijken afkeer en weerzin tegen den beul
heeft; en evenwel zou, Wilde men den Procureur-generaal
en den beul op eene en dezelfde hoogte stellen, de laatste
een zeker aantal onschuldigen, willens en wetens, den kop
moeten afgeslagen hebben.
De wegens halsmisdaad beschuldigden worden, bij eene zitting der Assises, altijd tot de laatste zitdagen bewaard. De
gezworenen zijn dan reeds afgemat en ongeduldig geworden ;
en niet zelden is een mensch voor al zijn /even tot de galeijen
veroordeeld geworden, minder om de zwaarte van hetgeen
hij misdreven, dan omdat hij aan eenen Advokaat gelegenheid
gegeven had, de Jury in cone vier uren lange redevoering te
vervelen.
Gewoonlijk verdeelt men do gezworenen in twee klassen :
In die gezworenen, welke met het voornemen komen om nimmer schuldig te verklaren ; en in die , welke met het voornemen .komen om altijd schuldig to verklaren.
De Heer LAFITTE verhaalde eens, dat hij eenen gezworene
op de volgende wijs had hooren redeneren: Zoo gebeel zonder reden zal men dat mensch daar toch wel niet tussehen
twee Gendarmes op het geregtsbankje gezet hebben. Immers zou men niet durven wagen, mij of eenig ander eerlijk man aldus te behandelen. Iets moot de vent dan wel
gedaan hebben. Gevolgelijk spreek ik : schuldig!
Zij, welke nooit schuldig verklaren willen, spreken steeds
van verzachtendc omstandi„Aeden. Een mensch was beschuldigd, zijne zuster vermoord en hoar lijk aan stukken gesneden to hebben. De daad was bewezen. De Jury verklaarde
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hem schuldig , maar met verzachtende omstandigheden. Waar
mogen die omstandigheden wet te zoeken geweest zijn ? Misschien , omdat het zijne zuster was, of omdat hij de stukjes refi t klein gesneden had ? — Daarenboven heb ik, met
betrekking tot de regtspraak door gezworenen, nog eene
opmerking gemaakt , welke ik meen te moeten mededeelen.
Alles is thans in Vanden van kooplieden , soms wet van
kramers en winkeliers : het koninklijk gezag , de dagbladen , do posten en eerambten enz.; zelfs de justitie kon hun
niet ontsnappen : laat ons eens zien , hoe zij dezelve handhaven. Volgens alle wetboeken en wetgevers, juristen en
moralisten van alle tijden en landen, is moord de strafbaarstc
aller misdaden, hoe zij ook heeten mogen ; diefstal staat
twee of drie graden lager op de schaal. Sedert de invoering van het Jury-gerigt is die rangschikking omgekeerd ;
de schrikkelijkste, afschuwelijkste, strafwaardigste misdaad
is diefstal. Moord vindt veel ligter verontschuldiging ; wel
to verstaan , dat ik hier van moord uit haat of wraakzucht
spreek. Een roofmoord , dat is een met diefstal gepaard
gaande moord , wordt even zwaar gestraft als diefstal zelf. —
Twee menschen beleedigen onderling elkander, uit haat,
verachting , of om welke reden het anders zijn mag. Nu
wordt een dier beide door den ander* gedood ; zeker, dit
strookt niet met de voorschriften van wet of zedeleer r denken de gezworenen, maar ons raakt het tech niet van zoo
geheel nabij ; , de maatschappij, de betrekkingen der zamenleving (woorden, die in den mond van eenen gezworene
hetzelfde beteekenen , als n ik," op gelijke wijs als het woord
y olk" in den mond van eenen demagoog) worden daardoor
niet bedreigd. Maar een koopman (zoo als ik zelf er eon
ben) is bestolen geworden ; hij woonde in eene afgelegene
straat (even als die, waarin ik woon); de maatschappij (ik)
heeft (heb) veel geld. De (mijne) eigendommen worden bedreigd. Gevolgelijk is diefstal de ergste alter misdaden.
, gij Egoisten !

SCIIIPEREUK EN EROEDERLIEFTIE.

Statig kliefde de uit Oost-Indi& terugkeerende Benriette en,
Betsy de golven der Atlantische zee, en stevende , door eene
zachte koelte uit het zuidwesten voortgestuwd, het Kanaal in.
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Had men voor eenige dagen reeds met blij gejuich de Europesche kust begroet, nu werd doze blijde aandoening op
nieuw en krachtiger opgewekt, daar men welhaast toch het
vaderlandsehe strand zou zien, en zich het vrolijk welkom
door de manschappen der loodsboot zou hooren toeroepen.
De meesten aan hoord waren in eene zeer vrolijke stemming: — en geen wonder ! — na zulk eene verre zeereis
de vaderlandsehe kust nabij te zijn, zich met de hoop streeJon, magen en vrienden in welstand te zullen ontmoeten ;
van de vermoeijenissen uit te rusten, en zich in het midden
van een geliefd gezin to verpoozen ; welk een lagchend verschiet !
Onder de passagiers waren er, die na een langdurig afzijn tot hun Vaderland en hunne betrekkingen wederkeerden ; hun verlangen was des to onstuimiger, naarmate zij
Langer afwezig waren geweest, en, hoe meer zij het einddoel naderden, des te vrolijker kiopte hun hart, en de pijnigende gedachte, of zij alles wel zoo zouden vinden, als
zij het wenschten, was niet in staat, de vrolijke gewaarwording van het heden to verstoren.
De beclaarde zeeman echter juicht niet zoo luide over de
Tina volbragte reis; maar eerst dan, als hij de plaats zijnor bestemming bereikt heeft. De ondervinding tech heeft
hem geleerd , dat, hoe klein de afs tan d ook moge zijn, welke
hij nog moot afleggen, ook daarop nog hem al de gevaren
vergezellen, die het grillig element, dat hij bouwt, oplevert. De gezagvoerder van den bodem en zijne stuurlieden
juichten daarom niet zoo laid mode; zij namen weinig of
geen deel aan de vrolijkc gesprekken der passagiers, die
reeds in hunne gedachte den vaderlandschen bodem betraden en zich door hunne bloedverwanten en vrienden begroet zagen. Wel waren zij dankbaar en verheugd over
de tot dusverre gelukkig volbragte reis; maar zij waagden
nog niet dien vrolijken blik in de toekomst, dien de minkundigen en minder door de ervaring onderwezenen zich
veroorloofden.
Onder de schepelingen bevonden zich twee broeders van
het eiland Texel, c 0 R NE L IS en ALBERT n o rsrt , de eerste 19 ,
de tweede 11 jaren oud. Ook zij verlangden naar de ouderlijke woning, vooral de jongste, wiens cerste reis het was;
ook zij verheugden zich bij de gedachte, wanneer het sehip
ter reede kwam, hoe zij dan het geliefkoosde eiland zouden
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zien, waarop zij geboren en opgevoed waren, en den, toren
zouden herkennen, in welks nabijheid de ouderlijke working
gelegen was.
Meer en meer naderde men de vaderiandsche kust, en op
den derden dag werd dezelve vrolijk begroet.
Niemand der passagiers of der schepelingen scheen echter
opgemerkt to hebben, dat de ervaren Kapitein met bezorgdheid den barometer gade sloeg en met zijne stuurlieden meermalen in stilt beraadslaagde. Nog immer door eene, hoewel
meer en meer aanwakkerende zuidwestelijke koelte voortgestuwd, daehten zij slechts aan het einde van hunnen togt, en
konden zich het gegeven bevel, om zeil to minderen en to
reven, niet verklaren. Spoedig bleek het echter, dat deze
voorzigtigheids maatregelen niet te vergeefs waren ; want
binnen weinig tijds had zich het tooneel geheel veranderd.
Aan den weste]ijken horizon vertoonden zich, even als eene
bergketen, donkere massa's, die, in de snel overvliegende
losse wolken, boden schenen vooruit te zenden, om hunnenaderende komst te verkondigen. Snel groeide de zich immer
meer• verheffende wind tot eenen vteeselijken storm aan, en
het trotsch gevaarte, dat even te voren nog zoo statig de
golven had doorkliefd, werd thans als eene zwakke hulk heren derwaarts geslingerd, terwiji de stevige masten zich als
riethalmen voor den storm bogen. De vreugde had nu bij
velen der schepelingen plaats gemaakt voor den angst; slechts
het gelaat der ervarene zeelieden bleef kalm; slechts zij behidden hunne rustige houding en die tegenwoordigheid van
geest, welke in het gcvaar zoo noodig is en waarvan het behoud van schip en ]even sours alleen afhangt. Zonder bekommering waren zij echter niet': zij kenden ten voile het notelige van hunnen toestand op eene zee, waar het uitschieten
van den wind in den storm de anders zoo vriendelijke vaderlandsche kust tot hunnen doodelijksten vijand maakt.
Wee den zeeman, die, als de storm uit het noordwesten
buldert, zich in de nabijheid van onze kust bevindt ! Dan
baat meestal nochkunde , noch beradenheid , nook onbezweken
moed; het is, of eene onzigtbare magt het schip de stranden
under trekt, die men het wil doen ontvlieden, en in angstigt
verwaehting ziet de schepeling het oogenblik te gemoet, dat
zijne kiel op eene der hanken zal stooten, welke de Natuur
als eon voormuur voor onzc stranden heeft opgeworpen, our
de woede cener verbolgene zee to breidelen. Vreeselijk is de
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schok, als het sterkgebouwde gevaarte den grondraakt, en
alles met dien' Callen schok reeds uiteen dreigt te spatter].
En dit was het lot van de Henriette en Betsy: de storm rant
meer en meer in hevigheid toe, en met het uitschieten van
den wind scheen hij zijne woede te verdubbelen. In eenen
stikdonkeren nacht was het schip de speelbal der golven;
geene vriendelijke ster vertoonde zich aan het zwarte uitspansel; alleen het kompas onderrigtte hen nog den koers,
welken zij 'hielden ; tusschenbeiden liet zich . bet vuur van
Kijkduin zien, en gaf hun de treurige zekerheid, dat zij de
kust al te nabij waren.
De Noordzee, welke in den loop der eeuwen zoo veel van
(ma land heeft ingezwolgen en zware bosschen op deszelfs westkust vernield heeft, in wier boomstammen en takken de visschers, ver in zee, nog meermalen met hunne netten verwarren, zou, in onbeteugelde woede, welligt reeds veel van
de Eilandengroep, die zich van de punt van IVeordholland
noordoostwaarts nitstrekt, hebben weggenomen, had de Natuur hen niet door weldadige dammen beschermd, en in de
Noorder- en Zuider-Haaks hun trouwe wachters geschonken ,
die den grimmigen vijand afkeeren. Vooral zijn zij weldadig
voor Texel, maar dikwerf poodlottig voor den zeeman, Wien
de naam alleen dezer banken eene kille huivering aanjaagt.
De vreeselijke kracht der woest voortrollende zee wordt op
hunne breede ruggen gebroken, en, vertoornd over die helernmering, beukt zij ze met zulk eene ontzettcnde kracht,
dat hun zand tot eene zoo vaste massa wordt ineengeslagen,
dat het den rotsgrond in hardheid kan tarten. Nu tracht de
in zijne veart gestuite waterberg, terwijl hij woedend uiteenspat, zich met donderend geweld tot de wolken te verheffen,
en , als eene lichtende vlam in den stikdonkeren nacht, geeft
hij nog in eene schrikverwekkende branding, den zeeman,
die hem nabij is, zulks te kennen ; niet als eene vriendelijke
baak , die hem wit behoeden, maar als het sein des doods,
dat hem verkondigt, dat hij zijn graf nabij is: want, helaas!
als hij die branding bespeurt, is hij meestal verloren.
Nog worstelde de Ilenriette en Betsy tegen den storm, en
tie Kapitein en zijne onderhoorigen deden cites, wit zeemanschap vermag, om het veege schip, zoo mogelijk, van de
kust te houden. Nog hadden de gezagvoerder en zijne
eieren hunne bodaardheid niet verloren , maar given met
isalmte hunne bevelen, en, niettegenstaande het vuur van
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iiijkdttin bun hunter duidelijker werd, en zij hieruit outwaarden, dat zij de kust meer en meer naderden, behielden
zij hunne rustige bonding; maar op den roep van : branding
vooruit ! konden de beangste passagiers op het gelaat van hen,
door wier kalmte zij tot dusverre nog eenigzins bemoedigd
waren, maar al te duidelijk lezen, wat hun te wachten stond,
en akelige angstkreten mengden zich met het loeijen van den
wind, het geraas der hevig beroerde zee en het vreeselijk
kraken van het schip. Met een van schrik'verstijfd gelaat
staarden allen op den geduchten vijand, dien zij, niettegenstaande alle hunne pogingen om hem te ontvlieden, steeds
nader kwamen; als in bedwelming vestigden zij hunne oogen
onafgebroken op het vreeselijk verheven schouwspel, tot dat
zij door eencn hevigen stoot uit hunne bedwelming ontwaakten ,
en van hunnen treurigen en veegen toestand maar al te zeer
overtuigd werden. Nu rolde de noodkreet in vertwijfeling
nit aller mond; maar, wie hoorde de stemmen der om hull)
roependen in deze waterwoestijn? De krachten van den anders zooveel vermogelnden mensch schoten hier te kort : zijne
stem was to zwak, om het naastbijgelegen land te bereiken.
De Kapitein liet noodschoten doen, en het kruid, dat anders
aangewend wordt om te verderven en te dooden, werd nu
gebruikt als bode van het doodsgevaar, waarin menschen verkeerden, en moest tot het gehoor van den waakzamen kustbewoner doordringen, om hem den hagchelijken toestand van
in nood zijnde zeelieden te verkondigen. Dof, maar onbedriegelijk werd die stem in den storm gehoord, en Texels
zeelieden werden door haar gewaarschuwd, dat de 1VoorderHaaks het tooneel van jammer en ellende was. En die stem
klonk niet te vergeefs ; naauwelijks was zij gehoord, of moedige mannen maakten dadelijk aanstalte om de ongelukkigen
ter hulpe to snellen, en noch het huilen van den storm,
noch de hooggaande zee hield hen terug, em, met het aanbreken van den dag, in zee te steken.
Het was, of de verbolgen zee, in hare vaart gestuit, zich
nu op het ongelukkige schip Wilde wreken; want woest rolden
hare baren over deszelfs dek , en alleen het want was voor
den armen schepeling het eenige toevlugts-oord.
`'brie besehrijlt het hartverselieurend schouwspel, door den
nacht voor bet oog verborgen, maar dat de aanbrekende dag
deed zien? Doornat en verkleumd, king alles in het want ;
van tijd tot tijd lil=t een, wiens krachten hem hegaven, zich
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los, en werd door den kokenden afgrond ingezwolgen; terwijI
een ander in doodsangst zich zoo vast aan de wevelingen had
geklemd, dat de handers oak toen nog vasthielden, toen het
ligchaam reeds levenloos was !
Ook de beide breeders n orsrt, van wie wij boven spraken,
hingen naast elkander in het want van den grooten mast : de
oudste had zijnen jongen breeder geen oogenblik verlaten ;
getrouw bleef hij hem op zijde, en bij elke dreigende golf,
die hoog over het schip henen rolde, en hen somtijds bereikte, hield hij zich met eene hand vast, terwij1 hij met de
andere zijnen breeder ondersteunde. Toen de dag was aangebroken , zeide hij tot dezen : ALBERT! ik zie eene flaauwe
* schemering van ons Texel. Jongen, hebt gij moods genoeg,
• om met mij op de groote ra, die daar te loever van het
• schip slingert, te gaan zitten; zij hangt alleen nog aan den
* bras, en het zal mij, wanneer wij er eerst op zijn, wel
• gelukken, die af te snijden. Ik bind dan u en mijzelven
• vast, en wij geven ons aan de genade van wind en golven
* over. Ik heb alle hoop, dat zij ons naar het eiland zullen
* voeren, en dat wij met Gods hulp hetzelve zullen bereiken.
• Hier moeten wij gewis omkomen; het is onmogelijk, dat
* de groote mast bij zulk vreeseNk slingeren kan blijven staan,
* en valt zij, dan zijn wij reddeloos verloren; doch hebt gij
* den moed niet, dan blijven wij ; ik wil met ti levee of
• sterven. Wij keeren, zoo God wil, beiden tot onze enders
• terug, of geen van beiden." De elfjarige knaap, die in
zijnen broeder een onbepaald vertrouwen stelde, was dadelijk
gereed. Behoedzaam klimmen zij af, laten zich op de ra
afdalen, en CORNELIS neemt een gunstig oogenblik waar,
om den bras af te snijden. Naauwelijks van dezen band bevrijd, verwijdert het aware hout , dat in het nog daaraan
hangend stuk zeil eene kiel . had, zich met snelheid van het
wrak, en wordt door wind en stroom naar den nog verafgelegen oever gevoerd. De moedige jongeling had zich van een
touw voorzien, waarmede hij zichzelven en zijnen kleinen
broeder op het gevaarlijk vlot vastmaakte, opdat niet een
van beiden door eene baar er mogt worden afgeslagen. Trouw
hield hij daarenboven het jongsken omvat, vast klemde hij
hem aan zich, wanneer eene golf over hunne hoofden rolde,
en hen voor eenige oogenblikken bedolf. Naar spoedig waren
de kraehten van den kleinen jongen uitgeput, en smeekte
hij zijnen breeder, op eigen lijfsbehond bedacbt to zijn
D
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zich niet moor over hem te bekommeren : doch dan was bet
antwoord: Neen, ALBERT, u redden of met u vergaan!
. Geef den mood niet op, mijn jongen! Welligt gelukt het
• ons om het strand te bereiken; maar niet ik alleen: wat
• zou ik aan moeder zeggen, als ik zonder u kwam? Zij heeft
• u, toen wij uit zouden gaan, mij zoo aanbevolen." Maar,
ach! dat strand was nog vcrre af, en zeker zouden zij het
nimmer bereikt hebben ; doeh zie, terwijl zij door eene baar
hoog worden opgeheven, ontdekt hot geoefende oog van c o Reen zeil, dat regt op hen aanhoudt, en juichende Toept
hij den kleinen toe: . ALBERT, daar komt eene vischschuit
naar ons toe !" En hij had zich niet bedrogen. Een Texelsche visscher, met koene zeelieden bemand, naderde. Zij
hadden de worsteling van onze jeugdige schipbreukelingen
reeds opgemerkt, en hielden daarom regt op hen aan, om
ten minste dezen to redden. Nog hield de broederlievende
den jongen
in de armen, wiens hoofd reeds
op de borst was gezonken, toen ook hem zijne krachten begaven. Reeds beval hij zijne ziel aan God, en bad nog voor
zijnen breeder et, zijne ouders, toen de visscher hem op zijde
kwam. Nu verzamelde hij nog eons alle zijne krachten, maakte
zich van de baaden los, smeekte, dat men eerst zijn broertje
zou redden. Met groote moeite werden beiden binnen boord
gehaald , zooveel de omstandigheden z elks gcdoogden verpleegd
het onuitsprekelijk
en verzorgd, en weldra had
genoegen, zijnen brooder de oogen weder te zien opener : zij
waren gored!
De noodlottige maar had zich reeds op het eiland verspreid, dat de Henriette en Betsy op de JVoorder-Haaks
vergaan was, en reeds beweenden de ouders van onzejeugdige zeelieden het hoogstwaarsehijulijk verlies hunner kinderen. Wie beschrijft hunne vreugde, toen zij nog dienzelfden dag het berigt ontvingen, dat zij, welke zij verloren achtten, zich, in tamelijken welstand, op het dorp den
Hoorn bevonden? Vol van den innigsten dank jegens Hem,
die hunne kinderen zoo wonderbaar behouden had, speedden zij zich derwaarts, en ras mogten zij zich verheugen
in de aanschouvving van hen, die zij niet hadden durven
hopen immer weder to zien.
Twee dagen later had ik de broeders bij mij aan huis,
en het was een roerend gezigt, de liefde tc zien, met welke
de jongste zich aan den oudstcn heclitte, dien hij bij ieder
IP EL IS

HOFSTE
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CORNELIS

304

SCHIPBREUK EN BROEDEFIL/EFDE.

als zijnen redder roemde, zonder wiens zichzelf opoiliirende
zorg hij gewis verloren ware geweest. Uit den mond des
oudsten hoorde ik bet eenvoudig verhaal , vrij naauwkcurig
wat henzelven aanging, doch van bet lot der overige schepelingcn wisten zij niets anders, dan dat een andere visscher, met de grootste moeite en het uiterste gevaar, weinig tijds nadat zij gered waren, in de nabijheid van het
toen reeds gedeeltelijk verbrijzelde schip was gekomen ; maar,
ach! van hen, die zich daarop hadden bevonden, waren er
maar zeer weinigen meer overig : de meesten rustten reeds
op den bodem der zee, of hunne lijken waren eon speelbal
der golven.
H. ALTMANN.

SNELIIEID VAN GEMEENSCIIAP IN DE XIXDE EEUVV.

Veertig: of vijftig jaren geleden zou men het voor een verzonnen sprookje gehouden hebben, bijaldien men had hooren verhalen, dat twee zoo ver van elkander verwijderde
punten der garde, als Bombay in Oost-India en Nieuw-York
in Noord-Amerika in den tijd van ongeveer zes weken konden corresponderen. Dit is echter in onzen tijd eene daadzaak geworden; want een brief nit Bombay, den 29sten
Augustus van het vorige jaar gedagteekend, bereikte den
20sten September Alexandria, den !den October London,
en kwain den Men der laatstgemelde maand op de plaats
zijner bestemming, te Nieuw-York, aan. Derhalve had hij,
en dat wel zonder den tneest regtstreekschen weg te nemen, in dien korten tijd vier werelddeelen aangedaan.

GEBOORTE VAN ELNEN PRINS IN VROEGERE DAGEN.

I

vVanr.eer heden ten dage eene Koningin of Prinses de
vijfde maand barer zwangerschap bereikt heeft, beginnen
doctoren, acconcheurs, vroedvrouwen terstond buitengewone
zorgen voor hare gezondheid te dragen. Men laat Naar manwelijks toe, voor korten tijd hare vertrekken te verlaten,
al ware het clan in de zachtst rijdende koets en op den
gernakkelijksten , cifensten weg ; zulk een toertje Ivor& voor
den toestand der aanstaande flintier reeds to gewaagd ge-

GEBOORTE VAN EENEN PRINS IN VROEGERE

nAGEw. 305

RCM. CAYET, onderleermeester bij UENDRIK IV, berigt, dat, toen JEANNE D ' ALBRET den wenseh to kennen
gegeven had, om haren gemaal , ANTOINE DE BOURBON, in
de Picardysche oorlogen te vergezellen, haar vader, de
Koning van Navarre, haar gebood, wanneer zij bevallen
moest, naar hem toe to komen, en in zijne woning haar
kraambed te houden; dat hij wel voor het kind mu zorg
dragon, onverschillig of het een jongen of een meisje was.
Toen nu de Vorstin in de negende maand harer zwangerschap gekomen was, brak zij van Compiegne op, deed de
destijds zoo mocijelijke reis door geheel Frankrijk tot aan
de Pyreneen, en kwam, na veertien dagenonderweg geweest
tc , zijn , te Pau aan. Hier verlangde zij (voegt de Geschiedschrijver er bij) den laatsten wil van haren vader te zien, die
in eene gouden doos bewaard werd, waaraan eene gouden
keten van zulk eene lengte dat dezelve vijf en twintig
of dertig maal orn den hals eener dame gewondenkon worden.
Zij deed haren vader eene vraag over die keten. Zij is voor u
bestemd," antwoordde de Koning, b zoodra gij het kind, dat gij
onder uw hart draagt, mij in de armen gelegd zult hebben. 1k
geef er umijn woord van eer op, dat alles het uwe zijn zal, als
gij mij sleehts , wanneer gij in barensnood ligt, een Bearner
volkslied zingt ; ik zal u dan bij uwe verlossing wel hulp bezorgen." Tusscheii 12 en 1 ure in den nacht van den 13 December 1553 werd de Vorstin door de barensweeen aangetast;
op het berigt hiervan snelde haar vader terstond naar beneden, en zoodra zij hem zag komen, hief zijne doorluchte
doehter, die haar geheele leven lang door hare kraeht van
geest bekend geweest is, met luider stemme het oude Bear-,
ner lied aan:
A

Notre dame du bout du pont
Aidex moi en, cette heure" etc.
Omniddellijk na hare bevalling ping haar vader haar de gouden keten om den hals, en gaf haar de gouden doos, die zijnen nitersten wil bevatte. Hij overhandigde haar die geschenken met de woorden: .Ziedaar, lieve, dat is voor u; maar
dit is voor nrij;" en hiermede nam hij het pas geboren wicht
in zijne armen, zonder zelfs to wachten, dat het aangekleed
was. De kleine Prins werd vervolgens op zulk eene wijze
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epgevocd en kreeg zulk voedsel, dot hij daardoor tegen vermoeijenissen en ontberingen gehard werd; menigmaalbekwarn
hij, op uitdrukkelijk bevel van zijnen grootvader, niet anders
to eten dan zeer grof brood. Volgens gebruik van bet land,
was het kleinkind ook gewoon, barrevoets en blootshoofds,
bij winter- zoo wel als bij zomertijd, met de boerenknopen
to spelen en rond te loopen. Dit kleinkind nu werd Koning
HENDRIK de IV van Frankrijk.

EONDERLINGE WILSBESCIIIREING EN GELEKRIGE VOND.

H

et volgende voorval is zoo waar, als het zeldzaam is.
Eenige jaren geleden vonden twee heeren, die in het testament van eenen vriend tot volvoerders van deszelfs uitersten
wil benoemd waren, onder zijne papieren de volgende
aanteekening: 700 Pond st. in till." Zij zochten het geheele huis door naar dit geld, maar vruchteloos, daar zij
niet begrijpen konden, wat dit woord till, hetgeen gewoonlijk de geldlade in eenen Winkel beteekent, hier dan toch
te beduiden had. Inmiddels verkoehten zij het roerond
goed van den overledene, ook eene boekverzameling, welke
hij bezeten had, op de bestmogelijke wijze. Nog lang daarna
spraken zij somwijlen onderling over de geheimzinnige aanteekening, welke hun zoo vele vergeefsche moeite gekost
had; en op Bens herinnerde zich daarbij een hunner, dat er
onder de boeken van den afgestorvene ook eerie folio-uitgave
van TILLOTSON ' S Leerredenen geweest was. * Wie weet,"
zeide hij, * of niet misschien onder het woordje till dat boek
bedoeld geweest is !" 'pings snellen zij naar den boekverkooper, door Wien in der tijd de bibliotheek verkocht geworden was, en vragen hem, zoo bedaard mogelijk, of hij
het door hem gekochte werk van TILLOTSON nog bezat. Bit
hun met ja beantwoord wordende, koopen zij het boek weder in, en, toen zij het nu naauwkeurig doorzoeken, vinden
zij inderdaad, tusschen de blades, banknoten ten bedrage
van 700 pond. Nog opmerkelijker bij dit geval was het volgende: De boekverkooper verhaalde hun, dat een heer to
Cambridge, die den catalogus had ingezien, hem last gegeven had, deze uitgave van TILLOTSON aan hem ter bezigtiging toe te zenden. Dit had hij gedaan ; doch, daar het bock
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aan de verwachting van den besteller niet voldeed, had hij
het teruggezonden, en sedert dien tijd stond het weder in
den winkel.

AM BT ENJAG ER S.

H

oe komen toch zoo vele menschen aan ambten? vroeg
iemand aan een' vriend, die zich juist met taalstudidn bezig hield. .Dat zal ik u wel zeggen," antwoordde deze:
.eenigen per nominativum, door hunnen naam ; anderen
.per genitivum, door hunne geboorte; dezen per dativum,
. door geschenken ; genen per accusativum, door het aanalagen van anderen; weinigen per vocativum, door waar.achtige roeping; maar velen per ablativum, door het
nemen."
WELBESTRAFTE COQIJETTERIE.

Eene jonge dame, die niet ten onregte den naam had van
coquet te zijn, nam Bens in eenen gezelschappelijken kring
de gelegenheid waar, om ter zikle eenige woorden tot eenen
kavallerie-officier to spreken. .11eer Baron ," dus begon zij
met een geheimzinnig voorkomen , wanneer gij verkiest yenster-parade te houden, wees dan ten minste zoo goed zulks
op een uur to doer , wanneer Tel* ouders niet tegenwoordig
zijn. Gij rijdt steeds ten drie ure voorbij mijn venster, en
dit heeft mij reeds menig_hard woord van vader.en moeder
op den hals gehaald. Ik moet u vriendelijk verzoeken het
to willen nalaten." — • Het zal niet weder gebeuren, Mejuffer," hernam de officier ; ik belnof het u op mine eer :
maar, om die belofte te kunnen houden, wees dan toch zoo
goed mij to willen zeggen, in welke straat ge woont."

LENT E.

Naar buiten, Inijn vrienden den zangtoon ge1ieven!
In 't vrije der sehepping de steden ontvlugt I
Naar buiten, naar buiten! naar lagchender dreven,
Naar lieflijker, cordon, verkwikkender lucht !
Be Lente is gekeerd ! — ziet de bloemen ontspruiten,
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De velden zich tooijen in 't lagchendst verschiet.
De Lente is gekeerd! — hoort de vogelen fluiten,
De bladeren ruischen, en murmlen den vliet.
Op vleuglen der trouw bragt haar de ooijevaar over
Van 't land, waar geen Winter aan Lente zich huwt.
Naar buiten dan, vrienden ! aanschouwen wij 't loover,
Genieten en voelen wij 't windje, dat luwt!
De zwaluw,, die tjilpt op de vriendlijke daken,
De leeuwrik, die zwiert door het blinkend azuur,
Zij roepen ons op, om de vreugde te smaken,
Het leven te zien der herboren Natuur.
Ja, hoogtijd gevierd en verbannen de smarten!
Gebaad ons in stroomen van vreugde en genot!
In 't loflied gejubeld, met dankbare harten,
Den Schepper ter eer, tiller stervlingen God!
0! smaken wij dankbaar en blij deze Lente;
(Hoe spoedig haar schoon zich ook neige ten val!)
Dan wordt ze ons een voorsmaak dier zalige Lente,
Die nimmer verdorren of heenvlieten zal.
Utrecht,

A. It. A. EKKER.

1811.

DE PERSONELE. BELASTING•

H a, vriend ! nu krijgt ge uw straf, en dokt een vierde meer !"

Sprak zeker lomperd tot een' ongehuwden hear,
Toen 't nieuw ontwerp op 't personeel laatst werd bepaald;
En 't antwoord was: ',Naar ook door de ezels wordt betaald."

WAAIJER-SURROGAAT.

V.

Wat kan u, Meisjes, thans veraadming geven,
Nadat de Mode uw waaijers heeft verdreven?
Ei, zeg 't, lief kind!
A. Geen nood! Men ziet, waar wij ons heen begeven,
Galante heertjes fladdrend ons omzweven;
Die maken thans, meer dan 't ons lief is, wind.

MENGELWERK.
ZEN WOORD OVER DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT "VAN 'T AL GEKEEN BESCHOUWD ALS EENE CHRISTELIJKE VEREEN1GING.

De liefde is te gelijk de vijandin van
onverschilligheid en de eenige moo. der van verdraagsaarnheid."
Mr. J. W.

&BMX,

bl. 34.

Door
W. H. WARNS1NCK, BZ.

D e bekwame Schrijver van het stukje , getiteld: »over
»Christelijke Volksopvoeding en Yrijheid van Onderwijs
»in Nederland ," de Heer en Mr. J. W. GErKEN, Advocaat
te Gravenhage , geeft in hetzelve genoeg te verstaan,
hoe weinig hij met den tegenwoordigen toestand van het
lager onderwijs bier te lande en de wet van het jaar 1806,
mitsgaders de daarbij behoorende reglementaire bepalingen,
is ingenomen. Dit kan wel Beene verwondering baren , in
eenen tijd , waarin dit zoo aangelegen onderwerp , naar
aanlciding van al wat daaromtrent is voorgevallen en alsnog
in overweging sehijnt , meer clan immer ter sprake is gekomen; en wie zal het den Schrijver euvel duiden, dat hij
desaangaandc bane denkbeelden koesterde, dezelve verzamelde , en, in eene geleidelijke orde ten papiere gebragt,
zijn opstel door de drukpers gemeen maakte?
Het onderwerp zelf is toch hoogst belangrijk en (de ervaring lccrde zulks dezer dagen overvlocdig) niet slcchts voor
eene verscheidene , maar ook voor eene verschillende wijze
van besehouwing vatbaar. Men handelt kwalijk , om hen ,
die van ons in meening verschillen, van onkunde, dwaling
of (wat nog erger is) van boos opzet te verdenken en te
beschuldigen. Onzes inzicns mag men omtrcnt zulke aanMENGELW. 1811. NO. 7.
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gelegene onderweiTen wel eons verschillen, mils het verschil bescheidenlijk gevoerd worde. Daardoor leert men
de zaak van alle zijden beschouwen, en komt men, door
wrijving van denkbeelden , welligt nader tot do waarheid;
en is dat de slotsom van het onderzoek , bij uiteenloopende
en strijdige gevoelens, wie zou zich dan over dat onderzoek
nict verheugen?
Wanneer men eater , ten aanzien van uiteenloopende
meeningen en begrippen , de waarheid zoekt , dan behooren wij twee zaken vooruit vast te stellen: vooreerst, dat
wij niet te hoog met onze meeningen en begrippen loopen; en, ten anderen , dat wij niet te laag denken omtrent de gevoelens van hen, die met ons verschillen. Houden wij dit onder de aandacht, dan zullen wij zonder verbittering , met bescheidene vrijmoedigheid strijd voeren ,
en bij zulk een' strijd zal de overwinning niet aan de zijde
Tan doze of die meening , dit of dat begrip , doze of gene
pertij, maar aan de zijde der waarheid zich verklaren.
De Heer GEF KEN ontboezemt bl. 34 den wensch: »dat
»liefde in de kinderharten, in den weg des usignEw mogt
» worden aangekweekt ," en voegt er de schoone stelling
nevens: u Zij , de liefde, is te gelijk de vijandin van on» verschilligheid en. de eenige moeder van verdraagzaantu heid." Wij zetteden deze stelling , als ceno spreuk , aan
het load van ons betoog, waarin stilzwijgencl de vraag ligt
opgesloten: of de Heer GEFKE N , in ziin geschrijf, niet wet
eons wat laag hebbe neérgezien op de zoodanigen, die met
hem niet in dezelfde .gevoelens deelen?
Wij bedoelen hier geenszins dit geschrift in deszelfs geheel, maar meer bijzonder die gedeelten van hetzelve ,
waarin van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen wordt
gesproken. Onze betrekking als Lid dier Maatschappij,
en onze belangstelling in dezelve , nopen ons , om hctgeen
te haren aanzien is gezegd to overwegen en aan de waarheid te Wij doen dit openhjk , vrOnoedig en besehaiden tevens , vermits hier het zwijgen voor cone verkeerde uitlegging vatbaar mag geacht worden.
Hetgeen de Schrijvcr omtrent genoemde Maatschappij ter
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neder stelde, is, uit cen Christehjk godsdienstig oogpunt
beschouwd zijnde, wel geschikt, OM haar en hare Leden
in een niet bijzonder gunstig daglicht te plaatsen. Wij vergeven dit aan eenen Man , die zoo godsdienstig schrijft , en
wel niet met opzet den Christelijken medcbroeder zal veroordeelen ; dan ‘ wij hadden wel gewenscht, dat hi j , op het
lofwaardig voetspoor der Beree'rs , alvorens in diervoege te
schriiven , naauwkeurig ondcrzocht hadde , of delve Bingen
ook alzoo waren! Tot verschooning van zijn geschrijf is
het voldoende, op te merken , dat hij de tegenwoordige
zaken , in betrekking tot Christendom en Christelijke opvoeding en onderwijs , beschouwt met een oog , waarmede
dezelve in den aanvang der .v,ceentiende 'Eeuw,, door het
meerderdeel van de Leden der Dordrechtsche Synode , zijn
beschouvvd, en dat van dat standpunt 's Mans oordeel en
veroordeeling is uitgegaan. Insgelijks mag men vooronderstellen, dat de Heer G E F ICE N minder bekend met de werken en geschriften der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, daardoor in zijne ongunstige gevoelens omtrent dezelve is versterkt , of hover is blijvcn volharden.
Elk onpartijdige. bemerkt , dat wij den Schrijver, ter
zake van zijne ongunstige oordeelvellingen, veeleer verschoenen dan beschuldigen ; maar hij houde het in ons ten
goede , dat. wij de waardigheid en het karakter der genoonde Maatschappij tegen zijne beweringen verdedigen en
handhaven. Mogt ons hierbij , tegen onze bcdoeling , een
warm woord ontvallen , de Schrijver wete, dat wij geen
oogmerk hebben hem te beleedigen, en kenne zulks toe
aan onzen waren ijvcr voor Gods Openbaring en het Evangelic van onzen Heer, gewisselijk verre verheven boven de
alloos feilbare uitspraken van rnenschelijke wijsheid , waar
ter plaatse ook verkondigd!
»Het werkzaamst deel aan de Schoolverbetering ," zegt
de Schrijver, »nam de Maatschappij Tot Nut van 't Al» genzeen, ten fare 1784 opgerigt." En dit is Gene waarheid. Maar daar wij achter het woord Schoolverbetering
lezen: » zoo wij dit woord mogen bezigen ," blijkt het
reeds duidelijk , hoe wcinig de Schrijver met die verbetering
W2
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is ingenomen. Maar welk bewijs voert hij voor zijnc stelling aan? Sehetst-hij den staat der scholen , voor 1784,
van deszelfs goede en doeltreffende zijde, ten cindc, door
eene op kennis van zaken gegronde beschouwing, aan te
wijzen , hoe en op wat wijze de toestand van het lager onderwijs, door de bemoeijingen dier Maatschappij, zijns oordeels , zou vcrslimmerd zijn? Niets van dit alles! En
toch bchoorde op cone zoodanige beschouwing en een
daaruit afgcleid betoog de stelling gegrond te zijn, waarvan
de Schrijver uitgaat. Of zou, welligt, hetgeen nu onmiddellijk volgt, als bewijs moeten golden: »Zij bestand aan» vankelijk voor con groot gedeelte uit Dissenters." ? Dit
zullen, naar de elders ontwikkelde gevoelens , niet orthodox–Gereformeer den moeten hecten; immers de Schrijver
vcrvolgt: »Het zoogenaamd verlicht , juister het onver» schillig gedeelte van Mennoniten, Remonstranten, Luther» schen maakte grootendeels hare leden uit, , die echter wel» dra vermeerderd werden met een aantal Gereformeerden
» en ook. Roomschen van dezelfde kleur." Hierbij moeten
wij een oogenblik stilstaan en tot het hart des Schrijvers
spreken.
Hij zegt , of yraagi , ten aanzien van het onderwijs der
jeagd , bi. 35: » Wordt haar geleerd, dat de licfde tot
» God in het hart des menselien, gelijk hij ter werelekomt,
»niet woont; dat wij van nature geneigd zijn , God en on» zen naaste te haten?" enz. Het smart ons, dat wij de
bevestiging dezer stellingen in de aangehaalde zinsneden
aantroffen. Wij beschuldigen wel den Hoer GEFKEN niet ,
dat hij den naaste , en dan nog wel het voorgeslacht , haat ;
maar uitdrukkingen, als: »het zoogenaamd verlieht , juis»ter het onverschillig gedeelte," en » van dezelfde kleur,"'
zijn onbescheiden, omdat zij onbewijsbaar, en vermetel,
omdat zij liefdeloos zijn. Vanwaar • ontleent de Schrijver
de bevoegdheid , om de nagedachtenis van dooden op cone
zoodanige wijze to gedenken? Waarom was de verlichting, die zij zochten aan to brengen , zoogenaamd? waarom behoorden zij tot de onverschilligen? waarom hadden
anderen dezelfde /deur ? Kan men dan goon opregt ver-
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erdcr van God en den Verlosser zijn , wanneer men niet
in alles instcmt met de decreten der Synode van 1618 en
1619 ? Dat het hart van den Heer GEFKEN die vraag beantwoorde ! en dat hij aan het voorschrift des Heeren denke: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt! Dat
gebod gaf Hij , die wist , wat in den mensche was; en hoe
vermetel is het dan van ons, geesten te wegen , harten te
willen kennen en nieren te willen proeven ! Waarlijk, toen
die bittere woorden den Schrijver ontvielen , wist hij niet,
wat hij schreef!
Wij willen ons ook te dozen aanzien tot het verstand
des regtsgeleerden Schrijvers werden , en hem afvragen ,
waarmedc hij het gesteldc zou kunnen slaven ? Ecne Maatschappij , die , in het eerste Artikel harer Wetten , met zoo
vele woorden, verklaart: »Het docleinde der Maatschappij
» is : Godsdienst en goede zeden , overeenkomstig met de
»grondbeginselen van de Christelijke Godsdienst , te bevor» deren ," en , in het daarop volgende tweede Artikel, betuigt : »Zorgvuldig, echter, zal zij acht geven, ten aan» zien van het eerste voorwerp, dat zij zich niet menge in
» eenige godsdienstige of burgerlijke geschillen." Zoodanig
-eene Maatschappij geeft, door zoodanige verklaring en betuiging , juist het tegendeet te kennen van hetgeen de Heer
oEF K EN , zonder cenigen•grond, ten aanzien van hare Leden heeft gelieven aan te voeren ; en door te veel te willen
beweren , bewijst hij eigenlijk nicts.
Hij gaat echter voort , met te zeggen: »De godsdienstige
” beginselen dezer Maatschappij werden genaamd Christe»lijk , zonder dat zij cvenwel ooit te kennen gaf , waarin
» haar Christendom bestaat. Alle positieve Geloofsbelijde»nissen stelde zij steeds ter zijde, en- toonde alzoo duidelijk
» genoeg aan, waarin haar nieuwe Christendom niet be> stond ; maar zoolang het Christendom lets positiefs blijven
» zal, meenen wij ook cent Belijdenis van hare zijde to
»mogen vorderen ; en zoolang doze achterwege blijft , haar
» den naam van Christelijk te moeten ontzeggen."
Wij vergeven aan cenen Schrijver , die later (bl. 48)
»het Remonstrantisme , het Socianisme en het Deisnie" ix
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eenen adem noemt en voor synonient schijnt te houden
(met welk regt, laten wij voor 's Mans verantwoording) doze
aonderliuge redenering. Ware de Maatschappij Tot Nut
van 't Algemeen , ten jare 1784 , als cene nieuwe godsdienstige sekte ten voorschijn gekomen, in dat geval mogt
het van belang geacht worden hare godsdiensiige beginselen
te kennen, en de Staat had regt, om van dezelve eene
Geloofsbelijdenis le vorderen; maar de Maatschappij is
geene godsdienstige vcreeniging , en zij draagt zelfs den
titel niet van Christeltjhe Maatschappij , alhoewel zij van
hare Leden vordert , dat zij tot eon of ander Christeljk
Kerkgenootschap moeten behooren. Hare, bij hare Wetten, verklaarde bedoeling is, Godsdienst en goede zeden
te bevorderen, en, door het voortplanten van nuttige kundigheden en wetenschappen , voornamelijk bij den nzingeoefenden burgersland , het verstand te beschaven , het hart
le vormen , en , zoo reel mogelijk, algenzeen geluk te verspreiden. Waar zou het been, indien , bij de poging der
Maatschappij tot voortplanting van kundigheden en wetenschappen , zij zelve onder de verpligting lage , om , alvorens, de stelsels op te geven, die zij , in de verschilllendc
afdcelingen dier wetenschappen , als do hare erkend en
aangenomen hadde? Dit vordett dan ook de Schrijver niet,
maar hij vraagt cene Geloofsbelijdenis , ten aanzien van
het nieuwe Christendom, hetwelk (volgens hem) de Maatschappij zou zijn toegcdaan. Eenc zoodanige belijdenis
kan van cene verceniging als de hare nimmer, met goed
regt, gevergd worden, en zij is, daarenboven , geheel onnoodig , vermits die Geloofsbelijdenis Iigt opgesloten in de
aangehaalde Artikelen der Wet , waarbij de Maatschappij
hare bedoeling kennelijk openlegt. Niet het 111ozaisme ,
niet do leer van MAHo MED niet de wijsheid der Heidenen,
niet de stelsels der oudere of latere Wijsgeeren ; maar de
leer des Christendoms maakt het grondbeginsel uit , overcenkomstig hetwelk zij godsvrucht en goede zeden vvenscht
te bevorderen; en dat Christendom , wat is het anders , dan
de zuivere Evangelieleer , door JEZUS en zijne Xpostelen
der wereld verkondigd , en in de schriften van het Nicuwe
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Verbond bewaard? Wij weten het, reeds ten tijde der
Apostelen was menschelijke wijsheid • er op uit , om een
ander Evangelic te prediken; en in latere tijden , toen
men wijs wilde zijn boven hetgeen geschreven is , en de
leer des kruises in godgeleerde dogma's inkleedde, vormden zich, van tijd tot tijd, onderscheidene Christelijke
Kerkgenootschappen. Ware het beter geweest , wanneer
do Maatschappij zich naar een van deze genoemd hadde?
Maar bestaat er dan eene Gereformeerde of Luthersche
godsvrucht, of worden er Mennonietsche of Remonstrantsche goede zeden gevondcn ? Dan, wat vragen wij? Door
het Christendom, zoo als dat in het Evangelic verkondigd
wordt , ten grondslag to leggen , vermeed de Maatschappij
de gevaarlijke klip , waarop reeds sommigen onder de eerste Christenen schipbreuk leden, door zich naar menschea
te noemen ; en gelieft de Heer GEFKEN zulk een gedrag
met den naam van onverschilligheid te bestempelen, en het
vermijden van alle geschil, ten aanzien van uiteenloopende
godgeleerde stelsels , een nieuw Christendom to noemen ,
zulks blijvc voor zijne rekening.
Even zoo moge hij staven en verantwoorden, wat hij
verder zegt: »Het waren de liberalen van die dagen ,
» waaruit de leden der Maatschappij bij de oprigting en se» dert bestonden. Althans de geest, die later liberaal ge»noemd is , had al spoedig den boventoon. Een nieuw
» licht was aangebroken; maar het waarachtig Licht dozer
» wereld, JEZUS CHRISTUS, word miskend, was ergernis,
» was dwaasheid."
Men heeft slechts de Werken der Maatschappij , voor
zoo verre zij van eenen zedelijk—godsdienstigen inhoud zijn,
to raadplegen, om overtuigd to zijn , hoe deerlijk de Schrijver hier den bal misslaat , om geene hardere uitdrukking
te bezigen! Gerustelijk durven wij hem uitdagen , om bewijs to leveren van zijne gewaagde stellingen. Dat hij aantootle , waar de Maatschappij , in een harer geschriften ,
den CHRISTUS GODS misitende , en de leer des kruises
eene ergernis en dwaasheid achtte ! Hare geschriften droegen wel niet de kleur der verschillende Kerkgenootschap-
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pen, die de Christenen, helaas! onderling verdeeld en gescheiden houden ; maar des te meer bleef in dezelve de
geest van het Christendom en de Bijbelsehe waarheid behouden. De Maatschappij heeft een' to hoogen eerbied voor
den Stichter des Christendoms, dan dat zij zich zou hebben durven veroorloven, een ander Evangelic te verkondigen , dan hetgeen n u , die de Waarheid , het Licht en
het Leven is, aan de wergild verkondigd en door zijne Apostelen had laten prediken. Zij gaven met, wat LEO of LUTHER, GOMARUS Of ARMINIUS, MENNO Of RALVIJN had
gcleeraard, maar wat de Zoon des Vaders , CRRISTUS, de
Heer en het Hoofd der Gemeente, had gesproken; en Zijne
woorden hadden bij haar moor gezag , dan de Decreten van
Kerkvergaderingen, waar ook gehouden en hoe hoog ook
vercerd. Steeds poogden de Schrijvers harer werken de
waarheid to betrachten in de liefde; cone liefde, voortNlocijende uit een rein harte, eon good geweten , en een
ongeveinsd gelool — geloof aan het Evangelic , onvermengd
met bijvoegselen van feilbare medemenschen en medezondaren. De Schrijver had zich van dit alles , bij een bedaard en, onbevooroordoeld onderzoek , kunnen overtuigen,
en gewis zou hij clan meer overeenkomstig den geest der
Christelijke liefde geoordeeld hebben.
Maar zoo verblind schijnt de Schrijver, dat hij, op deze
zelfde bladzijde , de magtspreuk nederschrccf: »dat de
»godsdienstige belijdenis der lcden , als zoodanig,:hierin
»bestond van er gecne to hebben." Op zulk eene beschuldiging zwijgt de Maatschappij , en wijst op haren volbragten arbeid , gedurende racer dan vijftig jaren. Doze moge
getuigen !
Intusschen is het, uit den .geiieolen inhoud van dit geschrift, duidelijk, wat de Schrii'ver door Christendom verstaat. Het is de leer, bij het Gereformeerd Kerkgenootschap aangenomen, en wel zoodanig als dezelve in de Handelingen der Synode van Dordrecht, in 1618 en 1619 gehouden , is vastgesteld. En nu staat het den Man , als verklaard voorstander dicr leer, wel volkomen vrij, met de
Maatschappij en derzelver Loden , =trent huir cenvoudig
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Christelijk begrip , van gevoelen to verschilien ; maar om
haar,, te deter zake , liefdeloos te veroordeelen, en hare
Leden , zonder eenig bewijs, voor Onchristenen to verklaren , dit staat hem geenszins vrij.
Onzerzijds verschillen ook wij met den Schrijver van gevoelen ; maar , aan onze beginselen getrouw , treden wij
daarover niet in eenig geschil , en allerminst verklaren wij
den Heer GEFKEN, en die, met hem hetzelfde gevoelen en
geleof aankleven , voor Onchristehjk. Begeert, wenscht ,
poogt hij godsvrucht en goede zeden overeenkomstig de leer
der Dordsche Yaderen te bevorderen , wij veroordeelen hem
deswege in geenen deele; veel minder verdenken wij zijn
hart en zijne bedoelingen ; integendeel wenschen wij hem
en zijnen pogingen Gods besten zegcn toe ! Maar hij late
ons ongemoeid , bij de cenvoudige belijdenis: Een is onze
illeester , namelijk cn RISTU s.
Op nog andere plaatsen wordt de Maatschappij , nicer
van ter zijde, in de onvriendelijke aanmerkingen des Schrijvers betrokken; dan daarbij willen wij (ook uit vrees voor
to groote uitvoerigheid) niet stilstaan , om ons nog te bepalen bij het gezegde op bl. 57, waar wij lezen: » Schreef
niet de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, cenige
» jaren geleden , de prijsvraag uit , waaraan toch het ont» zettend zedebederf onder de dienstbare klasse zou toe te
» schrijven zijn ?" en hij laat daarop volgen : » Maar die
» vraag getuigt tegen de Maatschappij zelve." Hier dacht
de Schrijver gewis niet aan hetgeen hij nederschreef! Immers bestaat er geen verband hoegenaamd tusschen de aangehaalde prijsvraag en des Schrijvers gevolgtrekking. De
vraag getuigt integendeel voor do Maatschappij; want zij
bewijst , dat het zedebederf onder de dienstboden hare aandacht en belangstelling wekte , en dat zij bedoelde , den
voortgang van het kwaad , indien mogelijk , te voorkomen.
De Heer GEFKEN zal toch wel niet, in goeden ernst, beweren , dat de schuld van de zedeloosheid der dienstbare
klasse bij de Maatschappij behoort gezocht to worden? En
wat zegt dan zijn hoogst onvoorzigtige uitval? Indien hij eons
good vond dt vraag to opperen: waarom , onder de Chris-
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tenen , van tijd tot tijd, zoo velen nalaten overeenkom»stig de voorschriften van het Evangelic te leven?" en hem
dan wend toegevoegd: »Die vraag getuigt tegen dat Evan» Belie en van het ongenoegzame van de leer des Christen» dams!" zou hij dan niet met 411e re fit de schouders ophalen , en of glimlagchen, of zich bedroeven?
De Schrijver spreekt in dit stukje zoo vaak van

len, van ware

beginse-

beginselen , enz. en wij laten hem in der-

zelver ongestoord bezit; maar ook de Leden der Maatschappij

Tot Nut van 't illgerneen

houden zich aan vaste

beginselen. Onverschillig omtrent de resultaten van

schelijke wijsheid,

die niet zelden op

men-

dwaasheid uitloopt ,

staat de wijsheid, die van boven is , bij hen op hoogen ,
op onwaardeerbaren prijs. Wij zien wei , dat het feilbaar
menschelijk verstand, de tijden door, van de oude, Evangelische waarheid is afgeweken ; maar wat baat zou het
geven , daarover te twisten? Te onvruchtbaarder zou de
twist zijn, naarmate de voornaamste geschilpunten, die de
Christenen onderling verdeelen , zaken betreffen, waaromtrent de Oneindige zich het oordeel en de kennis heeft
vdorbehouden ; terwijl

wij van gisteren zijn en niets weten,

en met de bekentenis onzer bekrompenheid moeten eindigen. Hoe meer wij het weinig- ja nietsbeteekenende van
alle stelsels, door fcilbare menschen uitgedacht , inzien ,
des te moor hechten wij aan de waarheid, die

in en door

CFIRISTUS 1S. . Welk gezag — zij het ook van Concilien

of Synoden — kan daartegen opwegen ? Als cone

gerljke

bur-

vereeniging, ter bevordering van verstandsbescha-

ving , vorming des harten, kennis, godsvrucht en goede
zeden , behoeven wij geene geloofsbekentenis; maar indien
man ons vragen mogt : » Op welk eenen

grondslag

rusten

»alle uwe bemoeijingen?" dan antwoorden wij, onbeschroomd: »Op de grondbeginselen van de Christelijke
» Godsdienst." En vraagt men ons anderwerf: » wat hier»mede bedoeld wordt?" dan wijzen wij , niet op de De-

Trente, niet op de Handelingen van Dordrecht; maar op het Evangelie , en voegen er nevens: » Oncreten van

» derzoek do Schrifterr!"
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Dc Schrijver noemt het (bl. 21) » een eenig verschijnsel
» in de Geschiedenis, dat eene eenvoudige vereeniging van
»bijzondere personen zulk eenen invloed op eene zoo ge» wigtige aangelegenheid (het lager onderwijs) uitoefende."
En dat is het ook inderdaad! Hij schrijft zulks toe aan
den geest des tijds , die tevens de geest der vereeniging
ilitmaakte; wij kennen zulks toe aan het wijs en weldadig
hestuur der Voorzienigheid , die de tijden en omstandigheden aan Hare verhevene en liefderijkc bedoelingen dienstbear maakt , en aan den Christelijken geest en Evangelischen zin, die de werkzaamheden onzer Maatschappij geleidden en hebben blijven besturen.
En in dien geest en zin zal onze Maatschappij , onder
good en kwaad gerucht , blijven voortwerken. De stemmen, die zich, tijdens hare vestiging , in 1784, onder
andere vormen en in andere bewoordingen , verhieven ,
hebben niet verhinderd , dat het getal harer Leden van
zevenhonderd tot zevenduizend is aangegrocid, en dat het
laatstgenoemde getal later is verdubbeld. Die opmcrkelijke
aanwas , to midden van alien tegenstand en miskenning,
leidt ons niet tot eigenwaan, hoogmoed en ijdele zelfverhefting , maar tot de ootmoedige erkentenis: Tot hiertoe
heeft de Heer geholpen! en tevens tot de blijmoedige
overtuiging, dat wij , op den grondslag van het Christendom voortbouwende, ons gesticht niet op een' zandgrond
geiestigd hebben. Wij hebben gearheid, en God heeft ons
work zigtbaar , met overvloedigen zegen , gekroond.
Moge dan menschelijke wijsheid , nevens het hecht gebouw des Christendoms , tempelen van eigene vinding oprigten ; het Godsgebouw staat vast , en draagt het Apostolisch opschrift : Een iegelzjk, die den ?mane van CHRISTUS
'wend, sta of van ongeregtigheid !
Zietdaar onze aanmerkingen op het bewccrde van den
Heer GE FICE N. Wil hij ons to dozer zake met den naam
van Onchristel0 bestempelen , hij hebbe zijnen wil , waar
wete of liever herinnere zich , dat er een tijd komt, wearop wij alien geopenbaard zullen worden voor den regtcr-
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stoel van c nR isTu s. 'Nir zullen ,-eene besluiten van
Kerkvergaderingen geldig zijn !

LETS OVER DEN WEDP.EN DER GRIEKEN EN ROMEINEN.
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n onzen tijd, zoo rijk aan uitvindingen en navolgingen
van allerlei aard , zien wij bijna dagelijks lets nieuws daar
gesteld , of zaken nagebootst, die eeuwen lang gesluimerd
hadden, om nu, als eene hcrborene bijzonderheid , den
bijval van het tegenwoordige geslacht te winnen. Alles
toch moot thans vrecmd en nieuw zijn , zal het onze toe.
juiching wegdragen; en daarom is de menschelijke geest
gedurig op veranderingen bedacht , die, nadat dezelve den
noodigen lof verworven hebben , weder door andere nieuwigheden vervangen,,worden , en zoo doende het spreekwoord: niets is bestendig , dan de onbestendigheid alleen ,
ten voile bevestigen.
Onder doze hernieuwde zaken kunnen wij oak de zoogenaamde wedrennen rekenen, welke overal, in navolging
der Ouden, ter onzer verlustiging vertoond warden, door
onderscheidene kunstrijdersgezelsehappen van onzen tijd,
De meesten onzer juichen dergelijke ondernemingen nitbundig toe, en zien in miniatuur,, indien ik mij aldus mag
uitdrukken , wat de Grieken en Romeinen in het grout bedreven en aanschouwden. Immers zijn het slechts verre
en verkleinde navolgingen dicr beroemde volken der oudheid, de oorspronkelijke uitvinders dezer spelen , Welke het
oog boeijen en het vermaak der volksmenigte bevorderen.
En daar wij tevens, hctgeen ter opheldering van de geschiedenis der oudheid nict te misprijzen valt, in de hedendaagsche vertooning van dergelijke rcnpartijen genoegen
scheppen, achite ik het nict ondicnstig , de geschiedkundige overleveringen aangaande de nitvocring dier wedrenren , zoo als die door hunne stichters werden gegeven ,
benevens nog eenige toepasselijkc oogpunten, te overwegen
yam- diegenen , welke daarvan gaarne lets moor zouden
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willen weten, dan cone oppervlakkige voorstelling kan aanbieden.
De Grieken met hunnen blaauwen hemel, het teeken
der zachtste en schoonste luchtgesteldheid , met hunnen
allergunstigsten regeringsvorm , met hunne achting, der
kunsten en wetenschappen door eenen vrijheidlievenden
geest toegedragen , — de Grieken waren de scheppers van
alles , wat schoon , edel en grootsch mag heeten. Deze
lofwaardige beginselen sproten voornamelijk uit de opvoeding voort, welke niet uitsluitend voor de verstandelijke ,
maar ook voor de ligchamelijke ontwikkeling zorg droeg.
Vaak was een Grieksch geleerde een kampvechter , en omgekeerd. Zelfs soCR A T ES was in het behandelen der wapenen ervaren , en zljn leerling , de groote PLATO, worstelde, volgens sommige Geschiedschrijvers , in de Pythische
en Isthrnische spelen, om den prijs. Ook de beroemde
wijsgeer PYTHAGORAS beval zijnen jongeren , na het onderwijs , met elkander te worstelen , of zich in het hardloopen en andere ligchaamsoefeningen to hekwamen ; terwijl daarenboven de gestrenge ZENo, even als de genoemde filozofen , eene matige levenswijze aanprees , ten einde
de gezondheid en de ligchaamskracht zoo veel mogelijk te
bevorderen.
Door de voerbeelden en de lessen van zulke uitstekende
mannen aangemoedigd, alsmede door eene verregaande eerzucht gedreven , wijdde zich het geheele Grieksche yolk,
met geestdrift , aan onderscheidene spelen toe , welker beschrijving , indien ik ze alle wilde behandelen, hier veel to
omslagLig zoude worden; weshalve ik mij alleen tot het wedrennen (i3pOgo;) zal bepalen , onder voorbehoud, van dezely e ieder afzonderlijk , in een door mij uit te geven geschied'kundig work, nader te ontleden.
De Grieksche spelen kunnen wij in twee voorname
hoofddeelen onderscheiden , en wel in geestelijke wedstrijaen (4[g:we; govoluoi) en in ligchamelijke (ciyizve; 71..tvotol.) 'Tot
doze laatste behooren ook de onderhavige , waarbij het bovenal op kracht en behendigheid aankwam , ofschoon tey ens een verstandig beleid zeker niet weinig tot den goeden,
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uitslag bijdroeg , ten minste wanneer iemand met eenen
wagen of wel te paard rende , daar het te voet hardloopen
daartoe minder aanleiding gaf. Uit deze aanhaling zal men
reeds kunnen opmaken, dat de wedrennen in (hie soorten
verdeeld worden, namelijk : in den .wedloop te voet, in
den wedren te paard, en in dien met wagen- , welke drie
soorten ik thans, near de zoo even genoemde volgorde ,
zal trachten of te schilderen.
De loopers, die zich tot den wedloop aandienden, waren in vier verschillende klassen verdeeld, te weten: stadieloopers, welke eenmaal de loopbaan uitliepen; dubbele
loopers , welke de helft verder of tweemaal het renperk
doorliepen ; en wederom loopers , welke driemaal den aangewezen weg aliegden, en wapenloopers, welke strijdende
de baan voleindigden. Deze hardloopers waren meestal te
gelijk athleten of kampvechters , daar tot het cerste niet
minder kracht vereischt werd dan tot het laatste. Immers
de wapenloopers volvoerden den wedloop in hunne zware
wapenrustingen, ten einde eene grootere vaardigheid in
het banteren der wapenen te verkrijgen , en zoodoende,
in den strijd, hunne vijanden des te beter te kunnen aanvallen. Vandaar , dat deze spelen krijgs- of wapenloopen
PritoS a ffAins) genaamd werden , weshalve PINDARUS in
zijne vierde Olympische Ode HYPSIPYLAS toezingt :
Cxij

wint den loop gewis, door uwe kopren wapens.

De gewone hardloopers waren echter naakt , gelijk de
meeste dezer volksvermaken naakt uitgevoerd werden, daar
men alleen bij het schijf- of steenwerpen (aierx4 &Amy)
in eon luchtig gewaad gekleed was. Eer deze loopers ter
bane verschenen , hadden zij zich, ender het opzigt van
yugvarrit , dat is meesters of opzieners der oefeningen , bekwaantd, um- in het renperk naar behooren te kunnen optreden. Zoodra zij nu volleerd waren , en de dag en het
oogenblik hunner beproeving daar was, werden zij door
het klinken der bazuinen gewaarschuwd , om zich tot den
wedloop uit to rusten , hetwelk in het Gymnasium of de
oefenplaats, waar men baden en wandelen kon , gebeurde.
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Deze uitrusting bestond voor de wapenloopers in het aangorden hunner wapenen , nadat zij , even als de anderen ,
zich met olio bestreken of hunne spieren met eenige calf gewreven hadden, opdat ze daardoor losser en rekbaarder, en
de ligt to ontstane verrekkingen zouden voorkornen worden.
Onder dergelijke voorbereidende wcrkzaamheden spraken
de Opzieners ieder hunner moed in , en vermaanden hen ,
zich dapper en manhaftig to gedragen , ten cinde met het
ecreteeken der overwinning bekroond te worden.
Nadat alien zich gereed gemaakt hadden, klonken de
bazuinen voor de tweedemaal, waarop de loopers uit het
Gymnasium naar de loopbaan , (bij de Romeinen curriculum genaarad) gingen. Daar gekomen, schaarden zij zick
op eenen regel , (y. pauf.0;) bij het begin van het perk , dat
voor hen lag, en welks midden door een' steepen muur in
twee deelen gesplitst werd. Op de helft van lien muur
prijkte een obelisk, waaraan de uitgeloofde prijzen hingen;
terwijl aan wederzijden van dezen obelisk , en op de nit,
einden van den muur , merkpalen en Brie altaren aan de
Goden toegewijd, verrezen; overigens was dezelvo- met
on.derscheidene beelden , als dat van Rome, de Overwinfling en de Fortuin, versierd. Eene inenigte aarischouwers
zaten of stonden rondom het perk , en moedigden- de geschaard, staande loopers door krachtige uitroepingen en
toespraken aan, gelijk wij bij OVIDIUS kunnen zien , die
in zijn tiende boek der Herschepping schrijft:
Het yolk, HIPPOMENES genegen,. schreeuwt met kracht :
* Nu is bet tijd, ij1 weg, loop voort uit al uw magt,
* Maak spoed, o jongeling! stuff moedig 't eindperk binnen,
run de maagd in 't loopen overwinnen."
•En gij,
En dat dergelijke aanmoedigingen niet laauwhartig geuit
werden , vermeldt ons DIONYSIUS HALICARNASSIUS,
waar hij zegt : »Ik heb een' leermeester dezer kampvechters gezien, die, door het aanmoedigen der worstelaars,
ij na even zoo vermoeid was als de worstelaars zelve."
Eindelijk word het langgewachte sein tot den afloop gegeven , en de hardloopers sloven met cone ongeloofelijkc
b
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snelheid voort. 1k zeg met eene ongeloofclijke snelheid,
want wij vinden melding gemaakt van loopers, die cen
hert of een paard voorbijliepen , ja zelfs van eenen jongeling , POL YMNESTOR MILESIUS gehecten , die cen' hags
met loopen kon bijhouden. Dit verwondere niemand, wanneer men bedenkt , dat een zekerc P n I L oxinns , hardlooper van ALEXANDER DEN GROOTEN, in een dag 1200
stadien of 150,000 schreden afliep; terwijl een negenjarig
kind, van 's middags tot 's avonds loopende , 75,,000 schreden aflegde. Ook 110MERUS spreekt in zijne Odyssea van
eenen looper °mum cuus, die al zijne tegenpartijders
door zijne snelvoetigheid overwon. Vaak noemt hij zijnen
ACHILLES den snelvoctige (rOcc; 4:Lk AxixAsii0 en gewaagt daarenboven , in zijne Ilias, van eenen ANT ILO.CHITS, die insgelijks zeer vlug ter been was.
Men lag zich dus te dien tijde evenzeer op snelheid toe
als thans , gelijk te meer blijkt uit hetgeen PLINIUS ons
berigt , dat, toen Keizer TIBERIUS zich naar zijnen gevaarlijk zieken brooder D R vsus , die zich in Germanic
beyond, begaf, en ecnen weg van 1600 stadien moest
afleggen , hij zulks in vierentwintig uren tijds volbragt , en
wel met eene verwisseling van slechts drie postwagens (*).
Door eene gestadige verbetering had men eene dergelijkc
vaardigheid verkregen , die, wat de menschclijke snelheid
betrof, nog verhoogd werd , doordien vele wedloopers zich
de milt lieten uitsnijden of toeschroeijen, ten einde eene
onvermoeide ademhaling te bevorderen. De zucht tot
overwinning was echter de grootste drijfvecr in de volharding van den wedloop. Vandaar dat een hardlooper de
hoogste aanmoediging ontving, wanneer hij do prijzen zag ,
welke in het midden der baan aan den marmeren obelisk
hingen , en waarmede de kloeke overwinnaar gekroond
zoude worden , die tot het einde toe den loop volhield. (±)
(*) CYRUS, Koning van Perzie, was een der vroegste en
voornaamste instellers der posten.
(I-) De Apostelen, en vele Kerkvaders met hen, hebben
van deze renspelen hunne sehoonste gelijkenissen ontleend,
ter leering en tot nut der cerste Christenen.
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De tweede soort van doze spelen bestond in het rennen
met paarden, door ruiters bereden. Er bestaat eon gedenkpenning van Keizer NERO , die con paardenren voorstelt , met het onderschrift decursis (renloop) en waarop
twee dravende paarden voorkomen , door twee berijders
bestuurd. Ook vindt men nog een penning , waarop een
harddraver en deszelfs ruiter voorkomt , die met eerie spoor
gewapend is, en door cen' voetknecht, con schild en lcgerstandaard dragende, voorafgegaan wordt. Deze laatste
penning, over weiks ware beteekenis de geleerden het
niet tens zijn , is welligt de paarden-renloop der Romeinsche ruiterij, die misschien op zekere wendingen van het
schild, door den aanvoerder gedragen, hare krijgsbewegingen volbragt. Zoo lezen wij bij den Geschiedschrijver
SUETONIUS, dat NERO, toen hij door de soldaten zijner
lijfwacht eenen renloop liet uitvoeren, zelf het schild vooruitdroeg, en dus, gelijk wij vooronderstellen mogen , de
manschappen op zijn bevel heeft laten rijden en zwenken.
Het schijnt, dat dit spel der Romeinen oorspronkelijk van
de Trojanen afkomstig was, daar de bovengenoemde 'Geschiedschrijver vermeldt , dat Keizer CALIGULA vele renbaanspelen , gedurende den ganschen dag, gaf, bestaande
in cene jagt van wilde dieren uit 21frika afkomstig, en
in eenen renloop van Troje. Dit spel zou zelfs , naar yeler mooning, nicts anders geweest zijn , dan de middeleeuwsche tornooispelen, vermits het woord tornooi cone
verbasterde benaming van Troje was. Doch, hoe dit zij ,
ons is het genocg to weten , dat dit volksvermaak uit zeer
vroege tijden afstamt, en voor eene edele oefening gehouden wordt. Dit laatste blijk.t vooral uit de eerste Ode van
PIN DARUS waarin deze lyrische Dichter eene overwinning
bezingt , door HIERO Koning van Syracuse, in mien
dergelijken renloop behaald , Wien hij den naam van KiAlf
geeft, dat is, overwinnaar in den paardenloop. ARTE-+
bij de Grieken door
MI D ORU s noemt de paarden
eenen ruiter bereden werden , giAmTes, celetes, waarmede
AnisTOPHANES overeenstemt in doze woorden : »De cone
»ruiter zal op zijnen harddraver den anderen miter op zijX
MENGELW. 1841. NO. 7.
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a de ridden;" (xAns xDorrat 9rxwoolva.) Volgens PLI/droegen de Vejers dezen paarden-renloop eene
groote achting toe; terwijl TITUS L I v rus verhaalt, dat de
Numidiers in het paardrijden bijzonder vlug waren, en de
paarden met goon' toom, maar slechts met eene kleine roede plegen te besturen ; hoewel zij van zadel of stijgbeugels
niet afwisten. Op een' penning van Keizer AUGUSTUS
komt zoo iemand voor,, die eon moedig paard, bij den bek
vastgehouden, voortleidt, gelijk elders, de ruiter op eenen
penning van c owizionus , het paard bij de trianen gevat heeft.
Vaak zag men de berijders, onder het rennen , een ander paard bij den teugel,medeveeren ; terwiji men na een
zeker getal ridden, van paarden verwisselde, en met eene
groote behendigheid van het cone op het andere oversprong, zonder daartoe stijgbeugds noodig te hebben. Overigens namen de Patricièrs en de Ridders voornamelijk deel
aan doze soort van spelen, daar het worstelen meer door
de lagere volksklasse word uitgeoefend.
De edeiste en meest beroemde uitspanning was echter de
wedren met den wagen , door eon , twee, drie of vier
paarden voortgetrokken. Aan dit vermaak namen de hoog.ste personaadjen deel, zoo als Veldheeren, Prinsen, ja telfs
Koningen. Dit sproot hoofdzakelijk daaruit voort, doordien de legerhoofden altijd op eenen, met paarden bespannen, wagen plegen to strij den , gelijk wij bij HOMERUS
dikwerf vermeld vinden. Er werd dus eene groote behendigheid in de besturing der paarden vereischt, vermits daarvan meestlijds de overwinning afhing, welke men op ziine
tegenpartij poogde te behalen. De strijders moesten in de
geoefendheid der menners een volkomen vertrouwen stellen,
weshalve gewoonlijk die mannen daartoe werden verkozen,
welke met de naast hen strijdende krijgers in .eene naauwe
vriendschapsbetrekking stonden , gelijk b. v. ACHILLES met
PATROCLUS en nicer anderen (*). Alle degenen, die zich

TARCHUS

CI be bekende Fransche Dichter VICTOR HUGO ziet op
deze tewoonte, waar hij in eene zijner Oden, aan zijnen
vriend DR LAMARTINR gerigt, schrijft:
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dus voor den wedren der wagens aandienden, waren rijke
of aanzienlijke mannen , dewiji de uitrusting van een zoodanig gespan vele onkosten veroorzaakte, to nicer, daar de
een den anderen in pracht en luister zocht to overtreffen
ten einde op doze kostbare feestverrnakelijkheid zoo veel
mogelijk uit te blinken.
Het grootsche gebouw, waarin dergelijke wedrennen gehouden werden , was kwistig versierd met alles , wat eene
verfijride weelde vermogt te scheppen. Het Circus maxirims, door TARQUINIUS PRISCUS gebouwd , was 437
schreden lang en 125 breed, terwijl de geheele omtrek
1000 schreden bedroeg , en , naar men wil, aan 260,000
menschen plaats vcrschafte. CESAR had aan den binnenkant, langs de eerste zitplaats, van rondom eene gracht
doen graven , ter breedte en ter diepte van tien voeten ,
opdat het yolk geene vrecs zoude behoeven to koesteren
voor den aanval der olifanten , gelijk zulks eenmaal hij
eene feestviering van PORIPEJ us het geval was, en ten andere , om in die gracht waterspelen to vertoonen , zoo als
ten tijde van AUGUSTUS gebeurde , die er zevenendertig
krokodillen ten vermake der menigte liet dooden. Hot
verheven aanzien van deze renbaan behoeft derhalve goon
betoog; terwijl men derzelver fraaiheid eenigzins kan afleiden , wanneer ik vermeld , dat Keizer cr. A.UDius , volgens
den Geschiedschrij ver SUETONIUS, de carceres of stallen
waarin de wagons en de paarden stonden, van mariner bet
bouwen , en de merkpalen met goud liet overtrekken.
NERO en CALIGULA gingen nog verder , toen zij den grond
van den circus met stofgoud lieten bestrooijen , zoodat men,
gelijk zeker Sehrijver aanmerkt , niet zoo zeer dear ter
plaatse kwam, om de spelen, als wel, om de weidsahe
pracht van dit heerlijk gebouw te zien en te bewanderon.
— nous combattrons en freres
Pour les metnes autels et'les names foyers.
Mantas au mew char, comma un couple homirique,
Nous tiendrons, pour lutter dons l'arene lyrique,
Toi la lance, moi les coursiers.
X2
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Een plegtige intogt, beginnende bij den tempel van JUen over de groote markt gaandc, opende dit feestvermaak , zoodra de stoet, uit eene verzameling van Afgodsbeelden bestaande, die, op hunne thensae of Godenwagens, door muilezels, leeuwen of olifanten werden voortgetrokken en omstuwd waren van potsemakers , dansers ,
fluit– en citherspelers, wigchelaars en offeraars, welke
gouden en zilveren wierookvaten droegen , rijkelijk met
reukwerk opgevuld — zoodra doze stoet, zeg ik , in het
perk gekomen was, en eenen plegtigen omgang in het aanzien der verzamelde menigte volbragt had, gaf de opzigter
van deze spelen het teeken tot den aanvang van den wedren , door een' Witten dock van de stallen of te werpen ,
waarin al de rijders met hunne wagons geschaard stonden.
Naauwelijks was dit sein gegeven, of de wagens, met een,
twee , drie en vier paarden bespannen , vlogen weg. Immers het kon bijna voor vliegen gelden , vermits de wagen ,
waarin de menner stond, meer op cone groote zeeschulp ,
dan op eon hedendaagsch rijtuig geleek. Het gevaar werd
daardoor des te grooter,, ja was zeer groot, indien men
bedenkt , dat de leisels der paarden met eenen gordel om
het lijf der menners gehecht waren-, zoodat hij , die, door
eene botsing met zijnen nevenrijder , uit het rijtuig viel,
door de voorthollcnde paarden medegesleept en deerlijk verminkt wend. En eene dergelijke botsing kon zeer spoedig
ontstaan , uit hoofde alien te gelijk afreden , en de buitenste het regt had, zoodra hij zijnen nevenman vooruitrende,
op diens baan over te steken , en bijgevolg eenen korteren
kring te beschrijven , dan hem door het lot ten deel was
gevallen. Dcze kruising en afwisseling der verschillend
gekleurde menners en gareelen droeg veel tot verhooging
van dat vermaak bij , hetwelk met groot gevaar gepaard
ging , en desniettegenstaande altijd een aantal hartstogtelijke
beoefenaars en aanschouwers vond.
Zevenmaal moest men de renbaan hebben doorreden ,
ecr er eenige beslissing over den prijs gedaan werd , en tot
vierentwintig maal toe werd do ren gewoonlijk hervat, zoodat men honderd achtenzestig keeren moest rondrijden, om
PITER
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als overwinnaar gekroond to worden; weshalve
to regt mogt zeggen:
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lIetaque fervidis evitata rotis.
Ten slotte moot ik niet vergeten to melden, dat niet alleen mannen , maar ten laatste zelfs vrouwen in den wedren met paarden naar den prijs dongen. GIN is ca. , zuster van den Lacedemonischen Koning AGESILAUS, was
de cerste vrouw , die zich voor den ren met vier paarden
het aandienen , en zij had het geluk den uitgeloofden prijs
te behalen. Ter gedachtenis dezer overwinning werd er te
Sparta een standbeeld te parer eere opgerigt , waaronder
men cone dichterlijke beschrijving dier merkwaardige gebeurtenis list plaatscn. Zij zelve wijdde aan den tempel
te Delphi cone koperen triomfkar,, met vier paarden bespannen ; terwijl hare beeldtenis ," door den beroemden
APELLES geschilderd, in vervolg van tijd nevens dat geschenk werd gehangen , om het roemruchtig aandenken
dezer moedige Spartane zoo veel mogelijk op te luisteren.
Zietdaar de renspelen der oudheid zeer
.. beknoptelijk voorgesteld! De zucht naar room was de groote drijfveer, welke menigeen bewoog, zijn leven te wagen , ter verkrijging
van eenige weinige lauweren, die velen met den dood
moesten bekoopen. Men verwondere zich echter niet over
doze to hoog gedrevene eerzucht , noch schrijve zulks aan
do minder zedelijke beginselen van het Heidendom toe; —
men ! wij zijn met hetzelfde cuvel behebt , niettegenstaande wij den naam van Christenen dragon en in cone verlichter ecuw leven. De room wordt nog hedendaags
vaak ten koste van ons geweten en van ons eeuwig geluk
gezocht; terwijl de liefhebberij voor onderscheidingsteekenen , en nicer dergelijke kleinigheden, op duizenderlei
geoorloofde en ongeoorloofde wijzen nagejaagd wordt. Ik
zal niet zeggen, dat ik cone gepaste roemzucht laak. Verre
zij dit van mij! Eene wijze roembegeerte schept veel
goods, nuttigs en edels; doch meerendcels ziet men de
rocmgierige bestrevers al hun geluk zoeken in de dingen
dozer wereld, Welke als Gene schaduwe voorbijgaan en
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Been het niinste gedenkwaardige teeken achterlaten. Laat
ons dus liever streven naar eenen geestelijken roem , dat
is , naar de dingen, welke niet vergaan , want dan wacht
ons de onvergankclijke lauwerkroon in de gewestcn der
onverderfelijkheid en der eeuwige gelukzaligheid.
Leeuwarden.

M. 11. DE GRAIFF.

ECIIIIERT CLIVE, DE GRONDLEGGER VAN DE BRITSCHE RIJI,SNA6T
IN INDIC.

(Vervolg en slot van bl. 295.)

M

ajoor LAURENCE, een ervaren officier en CLIVE ' S eerste
begunstiger, kwam uit Engeland terug en verbaasde zich
over zijnen beschermeling. Reeds destijds had CLIVE vijanden en benijders, die de door hem behaalde voordeelen gaarne aan het blinds geluk zouden toegeschreven hebben; maar
LAURENCE gaf hun een duchtig bescheid. .Spreekt mij van
gee' geluk," voerde bij hun toe; ',milk een geluk hebben
slechts groote geesten; het is de eerkroon van het genie,
van koelbloedigheid, tegenwoordigheid van geest en ijzeren
voiharding. Kapitein Cf./ YE is tot een' oorlogsman geboren;
die jonge koopmansklerk, zonder militaire studien en zonder
ervarenis, heeft zich gedragen als een oud veldheer."
De van alle kanten in het naauw gebragte D UP LEI X verloor den moed niet, ofschoon zijn slaperig, ondeelnemend,
in wellusten verzonken hof hem alle ondersteuning weigerde. Zijne heldenpians stemden niet in met de vernuft najagende onverschilligheid van Versailles. Ilij versterkte zijn
leger met het snoodste geboefte, aan de handen der geregtigheid ontkomen of van de galeijen ontslagen. Zonder ervarene officiers, zonder geld en zondergeoefende of aan krijgstneht gewone troepen, beproefde die buitengewone man nog
altijd zich staande to honden. Door kuiperij, omkooping,
verlokking, onttrok hij bondgenooten aan de Engelschen,
offerde aan bet slagen zijner plans geheel zijn vermogen op,
putte zijn crediet uit, en rustte niet eer, voor dat het volstrekt gebrek aan alto middelen hem er toe noodzaakte.
CLI VS verzuimde niets, wat den ondergang van zijnen woedendett vijand kon bespoedigen. Door liGchaamslijden gepij-
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Mod en niets onder zijn bevel hebbende den 700 recruten,
deels nog onervarene Spalti's , deels schuim van yolk, in de
Londensche kroegen bijeengezameld, trok hij op tegen de
door Fransche garnizoenen bezette vestingen Coveting en
Tschinglepaut. Een kogel uit een dezer forten doodde eenen
van zijn yolk, en terstond nam al het overige de vlugt.
CL I VE bragt, door gebeden en bedreigingen, zijne manschap
weder bijeen, en deed haar, tegenover het fort, een kamp
betrekken. Bij de eerste kanonschoten kropen de nitgezette
wachten in een' regenbak. En met dit korps maakte C LIVE
zich echter van beide de vestingen meester, waarvan de eene
kapituleren moest en de andere vernield werd. Van zijne
overwinning te Madras teruggekomen, nam hij de zuster
van den beroemden sterrekundige M ASKELYNE ten huwelijk,
en reisde vervolgens naar Engeland, oin aldaar een tijdlang
rust to genieten, het eenige, dat in staat was zijne verzwakte gezondheid te herstellen.
Tien jaren waren intusschen verloopen. De arme, onbekende Compagniesklerk was thans Generaal, en bragt vernaogen, roem en aanzien in zijn vaderland terug. Zijn bejaarde vader, een edelman van de oude school, had moeite
aan dit wonderwerk te gelooven; hij was echter wel verpligt zulks te doen, toen ROB/3E11T al de schulden der familia
betaalde, toen de op zijn erfgoed liggende hypotheken verdwenen, en toen eindelijk de stad London den zevenentwintigjarigen jongman als redder van haren handel begroette.
v E hoop to lid van het Lagerhuis te worden; doch, hoezeer hij aan dozen wensch eene aanzienlijke som gelds opofferde , geraakte hij niet verder dan tot eene betwiste verkiezing , welke de adem van den partijgeest uitwischte.
Wear het op verkiezingen aankomt zegt WALE° 16 , • is
refit een ijdeleo klank." Ctivx leerde de praktische waarheid van dien zetregel uit eigene ondervinding kennen;
vruchteloos had de welbespraaktheid van eenen rox voor
bem gestreden.
ilij keerde naar Indiui terug, wear zijne gelukster zoo
glansrijk opgegaan was. De ten gronde gerigte n u P LEI x was
kort te voren naar Franhrijk scheep gegaan; maar yen deedvijand der Engelschen heerschte in Bengalen en bedreigde
de Britsche magt. Tot Gouverneur van het fort St. //grid
benoemd vermeesterde RO EBERT cLivz de vesting Giseiral
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die aan eenen gevreesden zeeroover tot sluiphol diende, en
trok daarna onverwijld naar de plaats zijner bestemming.
De toenmalige Onderkoning van Bengalen, 80ERADSCIIAn A U LA, een zwakke geest in een ontzenuwd ligchaam, lafhartig, wellustig, en even weinig in staat om te denken als
om to handelen, meende met een handvol buitenlanders,
Welke de Franschen tot vijanden hadden, ligtelijk klaar te
komen. llij nam het fort William, hetwelk de Gouverneur
op eene schandelijke wijs ontruimde, in, en deed 149 Britsche gevangenen binnen eenen kelder van 20 voeten in het
vierkant , die onder den naam van the black hole (het zwarte
gat) geschiedkundig geworden is, opsluiten. In deze enge
ruimte op elkander gedrongen , moesten de ongelukkigen,
van dorst , hitte en gebrek aan versche lucht, binnen weinig
tijds tot op het getal van 26 jammerlijk wegsterven. Terwijl
zij, in eene soort van krankzinnigheid , de tanden in hun
eigen vleesch sloegen en hunne medebroeders onder den voet
traden, beschouwden hunne beulen hen, bij toortslicht,
door het naauwe tralievenster, en mengden een woest spotgelach onder het gehuil der slagtoffers Eindelijk deed
bOERADSCIIA de poort van het zwarte gat openen; honderd
drieèntwintig reeds in verrotting overgegane lijken werden
ter regter en ter linker zijde opeengestapeld, en zesentwintig
levende geraamten waggelden naar buiten, onder het gezigt
van het monster, dat hen grijnzend aanstaarde. De vrouwen
alleen van dit gedrogt toonden medelijden met de ongelukkigen : men gaf hun een weinig rijst, een weinig water,
eene hut, en daarna, hoezeer schoorvoetende, de vrijheid (*).
Deze barbaarschheid schreeuwde om wraak. ROBBEET
CLIVE, die tot wreker verkoren was, handelde van dat
oogenblik of mar een geheel ander stelsel dan te voren:
(*) Men vindt in Engelsche mengel- en andere werken
omstandige verhaten, door sommigen van hen, die dit schrikgeval overleefd hebben, van hun ontzettend lijden gegeven.
Ilij het lezen daarvan rijzen de haren te berge; oak is het
relaas in Engeland bijna tot een volksvertelsel geworden,
dat in ieders mond en aan alien bekend is. Toen, in het
hevigst van hunnen angst, de ongelukkigen, onder aanbod
van aanzienlijke geidsommen, hnnne wachters smeekten, den
Onderkoning van hunnen toestand te gaan verwittigen, kregen zij tot antwoord
.Wij durven Met hij slaapt."
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hield het voor even ongerijmd als gevaarlijk, een yolk, hetwelk tot alle trouwelooshcden in staat was, naar de grondbeginselen van het rest der volken te behandelen; hij bedroog de Hindoes, brak zijne traktaten met hen, en bestreed hen niet alleen met vuur en zwaard, maar ook met
de wapenen der kuiperij, der valschheid en des verraads.
Eerst nam hij de vestingen William, Budschbudsch en Ikeghly weder in, en sloopte ze; vervolgens leende hij het oor
aan de onderhandelingen, welke so Ea AnscaA, die te Murschidabad door de overwinningen van den Britschen Generaal in zijne woeste zwelgerijen gestoord werd, hem deed
voorslaan. Twee diplomalen, de Heer WATTS, een Engelschman , en OMITSC HUND, een inboorling van Bengalen, ontvingen den last, om den Nabob te verschalken. OMITSCHUND,
een behendig, hebzuchtig, slaafsch onvermoeid en doortrapt
schepsel, een even gevaarlijk als allerbruikbaarst werktuig,
zocht, veOr alle andere dingen, zichzelven te dienen, en
zijne zelfzucht kon hem tot dubbele verraderij verleiden.
Door zijne pogingen en die van WATTS werd eene uitgestrekte verraderij tegen s o ERA nsc II A op het touw gezet. Terwijl
nu laatstgemelde in zijnen angst louter nuttelooze intrigues
en andere dwaasheden beproefde, welke een zwak verstand
en zedelijke slechtheid hem ingaven, bemagtigde c L r vs de
stad Tschandernagor ; en de deelnemers aan het eedgenootschap, dat SOER ADSC ILA van den troon stooten en zijnekroon
op het .hoofd van MIR - DSCHAFIR een' beschermeling der
Engelscken, plaatsen moest, werden met elken dag weer
talrijk en geducht. Aan derzelver hoofd stonden: sunDSCIIAFIR, SOER ADSCRA ' S opperveldheer ; DSCROGGET-SEID,
de rijkste bankier van Indio ; de Minister van finantien
REUDOKLOP, en °KITSCH ur) zelf. Laatstgenoemde had gevorderd, dat, in het contract der zamenzwering, aan hem
eene som van 300,000 pond sterling verzekerd wierd; cr.rvx
stemde hierin toe, en onderteekende een blad rood papier,
hetwelk de clausul betrekkelijk OMITSCHUND bevatte. Een
ander blad van wit papier, waarop die clausul niet voorkwam, werd evenzeer door al de zaamgezworenen onderteekend , o mr TS c use alleen uitgezonderd — een ware schelmenstreek, die steeds eene vlek op c L naam zal blijven.
Toen het er nu echter op aan zou komen om te handelen,
deinsden zijne nieuwe bondgenooten lafhartig terug.
DSC R A FIR zocht voorwendsels en uitvlugten, en de door
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c Li v E zaanageroepen raad beweerde, dat het hoogst onwijs
gehandeld zou zijn, onder zulke omstandigheden de kans des
oorlogs te beproeven. CL I VE zweeg, zette zich neder in de
schaduw van een boschje Mango - boomen, nabij de rivier
Plessey, waar het gedruisch van pauken en einabalen nit
het leger van SOERADSCHA, dat slechts eene _Engelsche mijI
van het Britscke kampeerde, naar hem over klonk, en peinsde een vol uur lang over het gewigtige besluit, hetwelk
hem nn te nemen stond. Het gold de verovering of het verlies van Indie hij koos, en Indie was voor de Engelschen
gewonnen.
De veldslag aan de Plessey, die voor Grootbrittanje een
rijk, in omvang zoo groot als Daitschland, verwierf, kostte
cr, I V E slechts 22 dooden en 52 gekwetsten. Hij kon tegen
de 60,000 strijders van so ERADscli A, slechts 3000 man, en
onder dezen 1000 Engelsche soldaten, overstellen. In de
gelederen van het kleine Engelsche heir beyond zich dat beroemde 39ste regement, hetwelk nog tegenwoordig in zijne
vanen het woord Plessey en daaronder de lofspreuk Primus
in Indis draagt. Toen de opgaande zon lien onoverzienbaren drom van ruiters en voetknechten bescheen, met snaphanen, pijien, bogen en pieken gewapend, voorzien van geweldig zwaar kanon, door witte ossen getrokken en door
olifanten voortgesehoven, moest cLivz verloren schijnen.
Niemand kon droomen, dat deze bruisende stroom in het
zwakke hoopje van den Britschen Generaal (een tegen twintig !) eenen onoverkomelijken darn zou vinden; dat deze geheele menigte weldra, naar alle windstreken verstrooid, den
overwinnaar hare pakkaadje, haar kanon en hare ontelbare
wagens prijs zon geven. En evenwel gebeurde dit. Een
troep Fransche bondgenooten hield bij de algemeene nederlaag stand en liet zich in stukken houwen. De verraderij
van SOERADSCIIA ' S hovelingen voltooide den triomf der Britsche wapenen: naauwelijks begonnen zijne troepen min of
sneer te wankelen, of eenige trouweloozen gaven hem den
raad om of te trekken. Deze eerste achterwaartsche beweging verdubbelde den ,moed der aandringende Engelschen,
en stortte het reusachtige leger des Onderkonings geheel en
al in verwarring. Terwij1 de ellendige SOERADSCHA met
een geldkistje in de hand en als hoer verkleed, zich uit een
venster van zijn paleis in een schuitje nederliet, kroonde
Generaal CLIVE met eigene hand mra-nsc u errs, en opende

ROBBERT CLIVE.

335

aan ONITSCRENR de oogen omtrent het bedrog, dat hem
gespeeld was. Dit laatste tooneel had plaats aan het huis
van den bankier DSCROGGET11, waar ORITSCRIIND met
de overige zaamgezworenen gekomen was en zijn loon verwachtte. Men las er alleen het Witte traktaat voor (dat is
het echte), zonder Tan het roode gewag te maken. Welaan ," zei CLI VE, die geen Hisdostansch 4erstond, tot den
tolk SCRAFTON, vhet is nu tijd, dat wij den Heere OMITSCRUIYD opheldering geven." Op deze woorden keerde
SCRAFTON zich tot laatstgemelden, en zeide: .Vriend oratTSC a UND, het roode verdrag is slechts eene scherts geweest;
gij krijgt niets." De bedrogen man zonk onmagtig in de
armen zijner dienaren, werd eerst razend, dan geheel verstandeloos, en stierf na weinige maanden. Mta-nsca ma's
soldaten kregen SOERADSCRA in handen, en hij werd in
het paleis van den overweldiger ter dood gebragt.
De besehermeling en koninklijke draadpop van den Britschen veldheer liet nu cenen regen van goud op zijnen beschermheer en op de Britsche Compagnie nederdalen. Eene
vloot van honderd vaartuigen voer met wapperende vlaggen
den Ganges af, terwijI trompetten en bazuinen aan het
yolk op de oevers den feestelijken togt verkondigden; deze
vloot bragt den Engelschen 800,000 pond sterling in gemunt gond. Nis - DSCHAFIR opende voor Generaal CLIVE
de schatkamer van Bengalen; en deze laatste, tusschen twee
bergen van gond en zilver voorttredende, in opeengeschudde hoopen van geldstukken uit alle tijden naar welgevallen
woelende, met diamanten en robijnen bekranst, werd
genoodigd, daarvan zijn deel te nemen. Hij kon het geheel
voor zich behouden hebben, want hij was beer en meester,
en ook andere groote manner, gelijk ALEXANDER en TAMERLAN, zijn, waar het op roof in het groot aankwam, niet
zeer naauwgezet geweest ; maar, opmerkelijk genoeg, was
en bleef de beheerscher van Bengalen de onderdanige dienaar van andere, verre van daar gezetene heeren, van eenen
Koning, die niet wist, dat men, aan het andere einde der
wereld, een nieuw koningrijk voor hem veroverd had, en
van eene maatschappij van kooplieden, die geene eer- maar
slechts hebzucht kenden. CLIVE behield twintig lak ropijert
(omtrent 300,000 pond sterling) als eigendom voor zich, ofschoon hem niets gemakkelijker geweest ware, dais zich het
dubbele dier som toe to eigenen.
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De Direeteuren der Compagnie, louter ontr etende en kleingeestige lieden, wier eenig streven, zoo als wij hierboven
reeds aanmerkten, op winst gerigt was, en die, gelijk alle
menschen van gering verstand, nimmer iets dommers voor
den dag bragten, dan wanneer zij gezamenlijk (in corpore)
besluiten namen, waren, voor den slag aan de Plessey, op
het schrandere denkbeeld gekomen, dat hunne Indische
kolonie eene Constitutie moest hebben. zij fabriceerden er
dan ook eene, die in de hoogste mate jammerlijk en verward was, en welker verordeningen geene burgerlijke maatschappij hoegenaamd een paar maanden lang in stand zouden gehouden hebben. Deze heerlijke staatsregeling werd
naar Calcutta opgezonden, en C LIVE ontving dezelve juist
toen geheel Bengalen den Protector van den nieuwen Kofling huldigde. De beambten der Compagnie te Madras en
to Calcutta beschouwden deze Constitutie alsof zij in het
geheel niet bestond, bragten Been enkel artikel derzelve
ten uitvoer, en kozen CLI VE .tot hun eenig opperhoofd.
Toen men to Londen van de overwinning aan de Plessey kennis kreeg, haastte men zich, de zoo onberaden ontworpen
Constitutie voor nul en van geener waarde te verklaren, en
CLIVE werd algemeen Stedehouder van Bengalen. Thans
had zijn gezag geene grenzen meer. .Hoed u, Generaal
CLIVE te mishagen!" zeide op zekeren dag M I R -DSC H AFIR
tot eon' zijner hovelingen. — Waarlijk dat doe ik," antwoordde de gewaarschuwde; k sta geenen ochtend op,
zonder voor zijnen hond . drie diepe buigingen te maken."
Dit was bijna geene overdrijving: Europeers en inboorlingen
lagen voor de voeten van CLIV E.
CLIVE, die, gelijk alle wezenlijk groote mannen, met
ijzeren volharding onophoudelijke zucht naar daden paarde,
was er verre van verwijderd op zijne lauweren te willen
rusten. Ook daagde weldra een nieuwe Pretendent op,
sc H AII-A LEM, die met talrijke troepen den naauwelijks verworven troon van den overweldiger L1SCHAFIR bedreigde. Laatstgemelde, niet minder laf en zwak dan zijn voorganger, was geneigd, om zich in der minne met sc HAIL ••
A LEN te verstaan , wiens gunst en sparing hij koopen wilde.
Doch CLI V E weigerde hieraan zijne toestemming, en deed
hem begrijpen, hoe dwaas zoo onteerend een voornemen
was. * Wanneer gij ," dus sprak hij, * uwen vijanden geld
geeft, zal het u nimmer aan vijanden ontbreken ; uit alle
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hoeken van Indie en van Azie zullen zij komen opdagen.
Leer u verdedigen. Verjaag ze liever door schrik, dan dat
gij ze door belooningen aanlokt. Geloof, wat ik u zeg, en
verlaat u op mijne hulp."
MI11 7. 13SCHAFIR deed Iva, CLIMES woorden geloof te schenken. SCMAII-ALEM en deszelfs 40,000 oorlogslieden, uit onderscheidene volken zaamgebragt, verstoven als kaf voor de
450 Europeers en de 2500 Spahi's, welke CLIVE tegen hen
aanvoerde. Mrs -DSCHAFIR trok weder zegevierend zijne
hoofdstad binnen. Op zijnen grenzenloozen schrik volgde
eene grenzenlooze vreugde, en, om aan den Gouverneurgeneraal een blijk zijner dankbaarheid te geven, stond hij
hem de 30,000 pond sterling af, wclke hij tot nog toe, wegens de afgestane landstreek ten zuiden van Calcutta, jaarlijks van dl Compagnie getrokken had.
Maar de Koning, wien cu v E zulke luisterrijke diensten
bewees, geraakte hierdoor juist gebeel en al onder de magtige hand van dien man. Het was vooruit te zien, dat zou
krachtig eene bescherming den beschermeling weldra lastig
vallen, en dat MIR -DSCHAFIR eene verraderij begaan zou,
in de hoop zich onafhankelijk te maken. Inderdaad opende
hij eene briefwisseling met de Hollandsche factorij te Tschinsauro , en deze zond een aanzienlijk oorlogseskader, hetgeen
echter cuvE, die in tijds eenen wenk bekomen had, vernietigde. Deze les was voor den trouweloozen genoeg; en
CLIVE, die Engelands gezag in Bengalen nu vast genoeg
gevestigd oordeelde, vertrok naar Londen. Hij had voor zijn
vaderland een koningrijk gewonnen, en voor hetzelve den
weg gebaand, om onmetelijke schatten te verkrijgen. PITT
had in het Par]ement gezegd, dat men dezen van zelf ontstanen veldheer beschouwen moest als .een man van genie,
die door God zelf bestemd was, om op de slagvelden te zegevieren." Bij zijne komst werd hij tot Pair van Ierland
verheven, en kreeg toegang ten hove; maar het vijandige
beginsel zijns levens openbaarde weldra deszelfs werking op
de dreigendste wijze. Een bij het algemeen gehate glans
omgaf de Indische Nabobs, van welken CLIVE, hoezeer sneer
wegens zijne stelling dan wegens zijne gebreken, om zoo te
spreken, het ideaal was. De sommen, welke hij op anderscheidene tijden uit Indie had overgemaakt, stonden bijna
met eene jaarrente van 50,000 pond sterling gelijk ; destijds
eehter was eene rente van 50,000 pond zeldzamer dan thans
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eene van 100,000. iijne benijders wilden niet bedenken,
dat de bezitter van dit vermogen aan Grootbrittanje eenen
reuzenstaat had geschonken , en evenzeer vergaten zij, welk
een eervol gebruik hij van zijne inkomsten maakte; zij vergenoegden zich met hem te haten, zonder in aanmerking te
nemen, wat hij verdiend en wat hij gedaan had. Eene som
van 50,000 pond was door hem aan zijne arme bloedverwanten en met name aan zijnen vader uitgekeerd geworden, die,
ondanks zijnen hoogen ouderdom, tot dien tijd toe zelfs zonder dienstboden had moeten leven. Terwijl de groote hoop
van het Engelsche yolk c LIV E als eenen Nabob haatte, vreesden en haatten hem de overige Nabobs, als ook de bewindhebbers der Oostindische Compagnie, omdat hij voor hen
een te magtige mededinger was. C LI V E botste te zeer tegen
de ondeugden, de ijdelheden en vooroordeelen der eenen
zoo wel als der anderen.
In den boezem der Compagnie vormde zich tegen hem eene
magtige partij. Het hoofd zijner vijanden, een eergierig en
wraakzuchtig man, seLLIvAN geheeten, was nog altijd de
trotsche minaehting ind'achtig, waarmede CLIVE eertijds de
herhaalde bevelen der Compagnie had opgenomen. Hij wilde, dat men het laatste geschenk van 31 tit- uscsArta aan
C LIVE, de bewuste 30,000 pond jaarlijksche inkomsten, ten
voordeele der Compagnie benaderen zou. Er was een regtsgeding op het tapijt gezet, hetwelk de Gouverneur-generaal
zich voorbereidde met nadruk .te keer te gaan ; en niemand
dacht er aan, om de in den persoon van eenen Nabob door
andere Nabobs aangetaste billijkheid te verdedigen, toen omstandigheden, waarvan wij weldra melding zullen maken,
de dingen van loop deden veranderen.
De Nabob van 1780 was een ding, zoo als het thans niet
meer bestaat. Tijden en gebeurtenissen hebben de zeden
dier klasse van menschen, die thans nog slechts in de letterkunde der achttiende eeuw aanwezig is, verzacht en derzelver opvoeding veredeld. Tegen deze ruwe Satrapen, die
zich met den roof op eene weerlooze natie gemest hadden,
rigtte c OWPER ' S zedelijk-godvruchtige Muze hare geduchtste
strafredenen. Het was een ziekelijke, afgeleefde Nobob, een
ruwe dienaar zijn buiks, ontoegankelijk voor elk menschelijk
4evoel, een walgelijk middending tusschen NERD en TIIRC Axur tusschen TT EERIER en den burger-edelman , dien alle
romansehrijvers tot het onderwerp hunner, drie boekdeelen
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smote, melodrama's in proza maakten. Hetzelfde karakter
vetscheen ook op het tooneel als een belagchelijke huistiran,
geldverkwister, najager van ijdele praal en eertitels. De
Nabobs waren de gewone doelschijf der hekelschriften. De
prachtige, maar slecht onderhoudene Oostersche paleizen,
waarin zij woonden, hunne verspillingen en weelde, hunne
Inimen en grillen, hunne wijze van spreken, waarin nog
een bijsmaak van de brandewijnskroeg gevonden werd, —
dit alles wekte onwil en verontwaardiging bij de goede en
bij de booze bestanddeelen der maatschappij, bij .de lagere
volksklassen, tot welke zij oorspronkelijk behoorden, en bij
den adel, in welks kring zij wenschten opgenomen te worden. Verfoeid zonder gevreesd te zijn, veracht en met den
vinger nagewezen ondanks hunne schatten, stonden zij afgezonderd daar in deze spheer van minachting, spot en haat ;
gevoelens, welke door geen deernis verzacht werden, want
men wist, hoe zij vorsten geplunderd en landen uitgezogen
hadden, om deden rijkdom te verwerven, van welken zij
thans niet eens gebruik wisten te maken.
Dan, er was tusschen deze soort van lieden en cr
naauwelijks de oppervlakkigste gelijkheid merkbaar. Wel
is waar, CLIVE had meermalen, tot zijne groote doeleinden,
Iaakbare, ja slechte middelen aangewend; maar nimmer had
hij uit lage zelfzucht gehandeld. Zijne zucht tot pronk,
welke hem in Oostindie eigen geworden was, als ook eenige
andere zonderlingheden, deden geene af break aan zijn
groote hoedanigheden: hij was en bleef een der grootste
helden van zijnen tijd, in het burgerlijke leven een alleredelst karakter, als staatsman zeker zonder naauwgezetheid
of gewetensbezwaar, maar overigens van eene alles overtreffende schranderheid, voorzigtigheid en beleid. Ongelukkig
voor hem was hij eene soort van zinnebeeld geworden hij
vertegenwoordigde het verkeer met. Indic. SAMUEL JON NSON sprak van hem met afschuw. Het yolk vertelde zich
underling, dat geheele steden, welker bewoners hij had doen
rteersabelen, zijn eigendom geworden waren. Met sehrik
Wees men elkander in zijne woning zekere kist , waarin men
beweerde, dat de schatten van Iffurschida\ bad besloten Waren. be destijds in de mode zijnde teekenaar BROWN, aan
Wien men opgedragen had, de sehets van een' twin en park
des Nabobs te ontwerpen, zeide aan zijne vrienden, dat hot
zien van die geheimzinnige kist hem met ijzing vervidd had,
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en dat hij niet begrijpen kon, hoe iemand zoo verstokt, zoo
geheel doof voor de stem van zijn geweten kon wezen, dat
hij digt naast dit gedenkteeken zijner gruweldaden nog
slapen kon!
V E, die van gelaat in booge mate leelijk was, begreep ongelukkig niet, dat eene eenvoudige en pronklooze
kleeding het best gevoegd zou hebben en voor zijn persoonlijk voorkomen en voor de herinneringen, dat hij Bengalens veroveraar was; het good en de zijde, het brocaat
en de diamanten, met welke hij zich overlaadde, gaven
hem prijs aan de spotternijen der saletjonkertjes, voor welke
hij ontegenzeggelijk , in sma ll( en sierlijkheid, verre moest
onderdoen. Hij bezat te gelijker tijd 30 rokken en 200 kanten overhemden: de elegante wereld glimlachte over die
pronkende garderobe, en het y olk beschouwde het paleis,
hetwelk hij te Claremont deed bouwen, met bijgeloovige
vrees.' Zie eens," dus spraken de boeren tegen elkander,
shoe geweldig dik die muren zijn ; de Oostindische heer
weet wel, waarom hij zijnen bouwmeester zoo sterk een huffs
doet bouwen; als zijn tijd daar is, zou de Duivel hem zeker
komen halen, indien hij niet zulke voorzorgen nam !" Onder de lieden, die op doze schrandere wijze redeneerden,
was ook een dweepende jonge kwakzalver, WILLIAM a u
TER geheeten, die zich later, onder den naam van WILLIAM HUNTINGTON, de begenadigde zondaar, eenen grooten
;anhang verschafte, en in Wiens brieven en geestelijke redenen de duivelskunsten van Lord cuvE eene groote rol
spelen.
Zeker zou niemand den van zoo vele kanten benijden en
gehaten man in zijne hescherming genomen hebben, bijaldien niet nieuwe, de Compagnie verschrikkende, gelukswisselingen zijnen magtigen bijstand zelfs voor die genen noodwendig gemaakt hadden, welke hem bederven wilden. Als
lid van het Huis der Gemeenten, en bij afwisseling nu eens
de partij van FOX, dan .weder van PITT of van GRENVILLE
toegedaan, had hij bij zijne partij , eenig aanzien en invloed
verkregen. Terwijl eehter de wangunstige Directeuren hem
terugstieten, het Ibis der Gemeenten hem geene aandacht
verleende, en de gemeene man in hem eenen bondgenoot van den Booze waande te zien, verlustigden de aanzienlijke gezelschapskringen zich ten koste dozer plotseling
zoo sohatrijk geworden familie, welker leden gedeeltelijk.
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vele mocite hadden, in hunnen stand op doze hum ongewone
hoogte zich weivocgelijk to gedragen. Men verhaalde, dat
de oude C LIVE op zekeren dag bij het lever des Konings met
naïve rondborstigheid uitgeroepen had: .Wees maar gerust, uwe Majesteit ; weldra is mijn zoon to Loden, en dat
is terstond eene stem meer voor u." Zoo hadden dan al de
vermoeijenissen en al de veroveringen van den Generaal voor
hem geene andere vrueht gehad, dan dat hij daardoor eenen
afgezonderden stand bekwam, zonder steun en zonder waarborg voor de toekomst ; en zeker ware het hem nict gelukt
de Sullivansehe partij tot zwijgen te brengen, wanneer niet
hoogst ongunstige tijdingen nit Indio de Directeuren gedwongen hadden, zich in de armen van den eenigen man te werpen, die hunne zaken in Hindostan herstellen kon.
Zij, wclken cr,r v E, to Madras, Iflurschidabad en Calcutta, aan het hoofd des bestuurs had achtergelaten, hadden van hunne magt zoo schandelijk een misbruik gemaakt,
dat de inboorlingen tot wanhoop overgeslagen waren. Opstand bij opstand, eon bestuur zonder innerlijke sterkte,
eene staatsregeling zonder organisatie, een muitend leger,
verlatene dorpen en uitgeplunderde inwoners, welker afgeperst goed de Compagnie toch niet verrijkte, — zietdaar
het tooneel, hetwelk de landen, door c VE eerst onlangs
aan SOERADSCHA ontrukt, thans aanboden. Geene tucht,
geen regt, geene billijkheid word er meer gevonden; de
zwakken konden op geenen bijstand meer rekeilen, de slagtoffers der dwingelandij geene hoop meer voeden. Dertig
millioenen aan slavernij gewone mensehen ontwaarden met
schrik, dat de Oostersche tirannij de Britsche nimmer geevenaard had. Men had begonnen met MIR - DSCII AFIR , als
verdacht van verraderlijke ontwerpen, te onttroonen. Zijn
opvolger, MIR -KOSSIM, wekte weldra nog grooter mistrouwen , dewijl hij meer shekwaamheid bezat. Nu werd min DSCnAFIR in het bewind hersteld, en MIR-ROssim, na alvorens, uit wraakzucht, een vreeselijk bloedbad aangeregt to
hebben, vlood in het gebied des Nabobs van Audi. Al doze
wonden moesten geheeld en eene door zoo vele barbaarsche
handelingen in verval geraakte regering andermaal op eenen
beteren voet gebragt worden. Al de Directeurs beweerden
uit eenen mond, dat niemand dan CL I v E in staat was Bengalen te redden. llij liet er zich toe overhalen, doch allem
onder het beding, dat aan zijnen vijand
v
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ontnomen zou worden. Zonder bedenken offerde men dezen
op, en CLIVE reisde weder naar India, waar een zwaardagwerk op hem wachtte. Het bestond in nets minder, dan
in het ondernemen eener volslagene hervorming; hij moest
de hebzucht aan ijzeren banden leggen, en alle ondeugden
en gebreken, die tot nog toe toomeloos geheerscht hadden,
onbewimpeld aantasten. Bit ondernam hij, en de buitengemeene vastheid, waarmede hij zoo vele knevelaars en enderdrukkers strafte en te keer ging, wekte hem nieuwe vijanden, die alles, wat in hunne magt was, te werk stelden,
em zijne pogingen te verijdelen. Bit gelukte hnn niet;
int v s hervormde de geheele inrigting van het bestuur,
dempte het muiten der aan krijgstucht ongewone troepen,
schreef aan de naburige provincial wetten voor, en versehafte Grootbrittanje ook bij de verwijderde Nabobs ontzag
en aehting. Hierna keerde hij naar Londen terug, waar
men echter, in stede van hem te beloonen, gevoel noch
begrip van zijne onschatbare verdiensten scheen te hebben.
Toen kort daarna een misgewas de anders zoo vruchtbare
Oostersche velden zonder oogst bet, ging er een vreeselijk
geschreeuw op, niet anders dan alsof ezivs het ongeluk,
hetwelk de Hemel zond, veroorzaakt had. Immers de aetiebonders liepen gevaar, hunne dividenden te missen. Deze
vrees joeg de geldzucht in het harnas, en weldra zag CLI V E
zit& van alle kanten aangetast. Er volgden verhooren op
verhooren, beraadslagingen op beraadslagingen, en c Lives
geheele wijs van zijn en handelen, walker zwakke zijne wij
bier boven getoond hebben, moest door de gevreesde zeef
van hem vijandige Committe's en die eerier volksvertegenwoordiging doorgaan. In het aangezigt van dit gevaar bleef
CLIva onbewogen, gelijk hij het tegenover vijandelijke legem geweest was. Den gezamenlijken aanval zijner vereenigde vijanden verduurde hij met eene vastheid, kracht en
tegenwoordigheid van geest, die den grooten CHATHAM bewondering afpersten. Toen men hem voorhield, wat hij van
MIR - HSCH ATIR aangenomen had, riep hij nit: ,Bij rnijne
arme ziel, zoo ik mij thans over iets verbaas, dan is het,
dat ik met zoo weinig tevreden geweest ben !" Het Lagerhnis eindigde het geding met eene handelwijs, die den knoop
op eens moest doorhakken: men stemdegelijktijdig met witte
en zwarte stemballen. Aan den eenen kant verklaarde men
den aangeklaagde schuldig, dat hij zijne magt misbruikt
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zijne schatten op onregtmatige wijs verworven had; aan den
anderen orkende men, dat hij den Staat onwaardeerbare
diensten had bewezen! Eene gezonde redeneerkunde vertette zich tegen deze zonderlinge tegen elkander opweging
zijner daden, en cLIvE had met grouch aan zijne resters kunnen toevoegen, dat dit geene uitspraak was, en dat zij hem
of sehuldig of onschuldig moesten verklaren ; maar openbare
vergaderingen nemen het somtijds zoo naauw niet, wanneer
het op gezond mensehenverstand aankomt.
Dat deze van roem en rijkdom verzadigde man ten langen
taatste nog zelfmoorder werd, kan ons naauwelijks verbazen.
IN was het voorwerp van eenen, wel is waar onverdienden,
maar algemeenen haat. De vertegenwoordigers dierzelfde natie, aan welke hij een Rijk geschonken had, krenkten hem
door zijdelingsche blaam. Daarenboven had de luchtstreek
des keerkrings zijne gezondheid ondermijnd. Een tijdlang
kwijnde hij ziekelijk daarheen, gedrukt door zwaarmoedigheid en hypochondrie; daarna zocht hij in het gebruik van
opium leniging voor zijn zielelijden. In het jaar 1774 eindigde hij eigendunkelijk zijn leven, een leven vol lnister en
room, en welks vruchten de late nakomelingschap nog genieten zal. Aangeklaagd millionair, veroveraar, koopmansbediende, satraap, veldheer met weer dan koninklijke onaf hankelijkheid, bij de eenen belagchelijk, bijde anderen
gevreesd, bespot, gehoond, gehaat , in zegepraal op de handen gedragen, tot aan den rand van het schavot gesleept, —
welk gebruik kon zulk een man van den avond zijns leyens wel maken? (*)
(*) Op deze vraag kan de Christelijke Godsdienst alleen
cen antwoord geven, dat den zelfmoord in elk geval als
eene, voor God strafbare en den Christen onwaardige, misdaad veroordeelt. — Vert.
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Helder en liefelijk bescheen de eerste straal der opgaande
zon Saksens heerlijke landouwen; nog lagen dorpen en gehuchten in het halfdonker der ochtendschemering gehuld;
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in en om dezelve waren nog de talrijke oorlogseharen in diepen slaap gedompeld , uitrustende van geledene vermoeijenissen en krachten zamelende tot volgende. Doch naauwelijks had de dagvorstin den gezigteinder met een gloeijender
rood overgoten, of trompetgeschal, horenklank en het rommelend geluid der veldtrommen ontrukten den krijgsman aan
de droomen, die hem misschien naar huffs, in den beminden kring der zijnen, hadden teruggevoerd, en drongen
hem, in plants daarvan, het ruwe beeld der werkelijkheid
op. Wings grepen, bij den eersten trompetstoot, in het
Pruissische leger alien de wapens op, en ordenden zich
met vrolijken ijver in hunne gelederen. Met vasten blik
zagen de oude, in menigen strijd beproefde soldaten naar
de hoogten, op welke, den geheelen nacht door, de wachtvuren der Franschen geflikkerd hadden, en waar nog hier
en daar een nagloeijend plekje to zien was; driftige mood
schitterde den jongen soldaten uit de oogen, en wilde strijdlust kookte in aller borst, want zij moisten, dat het heden
een heete dag zou worden; een heete en gewigtige dag ,
op welken FREDERIK WILLEM ' S krijgsscharen voor het eerst
in open veldslag hunne krachten tegen die der soudenieren
van den Franschen Keizer zouden meten.
Ook Kapitein VAN II. deed zijne kompagnie aantreden.
Reeds voor de reveille was hij op do been geweest, en had
eene hoogte bestegen, aan welker voet het naehtleger van
zijn regement zich had uitgestrekt. Van hier zweefden zijne
blikken naar het oord, waar zijne beminde woonstecle gelegen was, en in hair het dierbaarstc, dat hij op Garde
bezat. Op zijne label geleund, staarde hij weemoedig naar
de hemelstreek, waar het gouden morgenrood de komst der
zon verkondigde. D Zal ik u wederzien," dacht hij, D mijn
geliefde vaderhuis? Zal ik u immer weder in mijne armen
drukken, mijne trouwe, mijne dierbare MARIA?"
En zie, terwijl hij dit dacht, steep de zon, in hare voile
majesteit, al hooger en hooger, en blikte zoo minzaam,
zoo schoon, zoo verzekerend naar hem henen, dat het vertrouwen op den algoeden Bestuurder van ons Leven met
deszelfs gansche sterkte in zijn hart ontwaakte; vol blijmoedige hoop strekte hij nu zijne armen naar de ceuwige
Liehtbron uit, als wilde hij zich onafscheidbaar aan liaar
hechten, en bad: D 0 Gij goede, lieve Vader in den Hemel! in uwe banders beveel ik mijn lot ; ik zelf tech ver-
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snag het to Leiden noch to bcsturen; bescherm tub , Gij
Albehoeder, en Iaat mij, na volbragten krijgsmanspligt, behouden tot mijne dierbare, mijne engelgoede m A aIA terugkeeren! Gij ziet in mijn hart; Gij weet, hoe ik gewillig
blood en leven voQr het hove vaderland veil heb; maar, o
Gij goede Vader in den Hemel, mijne arme MARIA zou het
niet overleven !"
Verder vermogt hij nict to spreken ; tranen der diepste
weemoedigheid tevens en der innigste godsvrucht verstikten
zijne stem; en waarlijk, deze tranen behoefde hij zich niet
to schamen, hoezeer hij krijgsman was, wien men eon vochtig oog niet zelden tot schande toerekent, daar men zegt,
dat schreijen een' dapper' soldaat niet past. Eene hatelijka
grondstelling. Heil den krijgsman, die nog tranen hoeft,
die, in het woeste gewoel van het hedendaagsche soldatenleven, nog niet verhard is; heil hem, wanneer hij nog eon
kindcrlijk vertrouwen op zijnen Schepper bezit, nog gevoel
voor godsvrucht! Alsdan zal hij waarlijk moedig en sterk
zijn in al de gevaren van zijnen stand, gelaten en standvastig in zijnen laatsten doodskamp. Nog eenmaal vouwde
R. ootrooedig zijno handen, blikte vol geloof en vertrouwen
opwaarts in het met rood doorgloeide blaauw des ochtendhemels, greep met aandoening de sjerp, die hem over den
sclsoudcr 'ling, en bedekte die met vurige kussen. Zijne
NARIA tools had ze hem, op den ochtend van den uitinarsch, omgehangen.
.1Ylijn WILLEM," had het meisje gezegd; .neem dit, als
cone gedachtenis van mij, met u in het veld ; en geloof
mij, mijn geest zal u steeds omzweven! 0 mogt deze sjerp,
die ik onder heete tranen voor u geborduurd heb, met de
gansche kracht der liefde, eenen talisinan gelijk, alle onboil van u afwenden, en aldus do genius zijn, die u voor
mij behoudt! Zie dit vuurkleurige lint, hetwelk ik onontknoopbaar om het midden der sjerp gehecht heb; het zij
een beeld mijner liefde! Even gelijk niemand dozen knoop
kan losmaken, zonder lien to doorsnijden, even zoo moet
geene magt op aarde de liefde voor u mij nit het hart kunnen rukken, dan alleen de alvernielende dood, en zulks
nog slechts voor doze wereld ; want valt gij, mijn wx LLEM!
in den heiligen strijd, o druk dan stervende den laatsten
kiss op deze ,sjerp, en verecnigd zweven onze ziclen van
bier naar het Lund der ceurvige liefile!"
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,De sjerp zal mijn dierbaarst kleinood zijn, o mijne MA.
riep WILLEM met geestdrift uit, drukte het bevendc
meisje tot afscheid nog eenmaal aan zijn heftig kloppend
hart, en ijlde naar buiten, aan het hoofd zijner kompagnie.
Toen vervolgens het verzamelde regement wider krijgsmuzijk
opmarcheerde, wenkte WILLEM, in het voorbijtrekkeu van
het huis zijns ooms, nog eenmaal met de sabel zijne MARIA
een laatst vaarwel toe, en legde daarbij veelbeteekenend
de linkerhand aan haar geschenk, de sjerp.
Deze sjerp nu, daar waar de vuurkleurige strik haar emsloot, drukte R. aan zijne lippen, en stond daarbij in het
aandenken aan het vurig beminde meisje verzonken, toen
plotseling, beneden aan zijne voeten, de eerste trompet zich
liet hooren; een vleugelhoren volgde, daarna eene trom,
toen nog eene, toen meerdere en gedurig meer, tot dat
eindelijk geheel de legerplaats van het krijgsgesehal weergalmde.
God behoede mij ona harentwille !" riep R., uit zijne
roijutering ontwakende, en snelde naar zijne kompagnie. Rij
trad voor het front, zag monsterend van den eenen vleugel
naar den anderen, en verheugde zich niet weinig over de
heldere, vrolijke blikken, die van wider de kleppen der
schako's tegen de ochtendzon in keken, en over den heldenmoed, die op de aangezigten zijner fuseliers to lezen was,
welke alien er uitzagen, alsof zij zeggen wilden: Breng
ons maar, waar de blaauwe boonen vliegen, Kapitein, en
woes verzekerd, dat wij u geene schande zullen aandoen!"
R. kommandeerde de kompagnie, wel is waar, nog slechts
eerst sedert een paar maanden; maar hij had zes jaren als
Luitenant bij dezelve gestaan; hij kende ieder zijner soldaten, en alien waren zij hem met zulk eene trouw en liefde
toegedaan, dat zij elk oogenblik gaarne blood en leven voor
hem opgezet zouden hebben.
Gedurig levendiger werd het in de legerplaats; de ruiterij
was to paard gestegen, en stond in de schoonste orde aelater
de onafzienbare liniên van het voetvolk geschaard. Sabel
uit!" — D Op sehouder 't geweer!" klonk hier en daar de
stem van eenen oflicier, die met zijn eskadron of met zijn
detachement tot het volvoeren van den een' of anderen last
op rnarsch ging ; rammelend vlogen de bliksemende klingen
uit de stalen scheeden, die reeds to Lang, voor do zaak der
vrijheid, in dezelve waren opgcsloten geweest.
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De oude knevelbaarden, die het werk reeds meermaals bij
de hand gehad hadden, gespten zich onder het afrijden de
keelriemen vaster, opdat in het gewoel des gevechts de helm
hun niet van het hoofd mogt vallen, en wierpen den mantel
op den linker schouder ; maar alien klopte het hart hooger,
dan gewoonlijk, toen zij nu naar de hoogten opzagen, van
waar reeds in gelid geschaarde bajonetten hun te gemoet
blonken, en vijandelijke kurassiers heen en wetter draafden ,
even alsof zij den lust naauwelijks betoomen konden, om met
de aanrukkenden kandgemeen te worden.
Op schouder 't geweer!" kommandeerde nu ook 11. voor
het front zijner kompagnie; want zoo even had hij order
bekomen, om, gemeenschappelijk met een eskadron dragonders, zich bij de voorwaarts staande veldwacht te voegen en
de vijandelijke voorposten aan te grijpen.
'leer Kapitein !" riep de oude Kolonel van het regement
aan R. toe, a ik ken u, en behoef u slechts aan te bevelen,
dat gij niet vergeet, tot welk een regement gij behoort. 1k
heb mijne redenen, waarom ik u tot den eersten aanval kommandeer. De overige drie kompagnie'n van het bataljon zullen u ondersteunen. Wanneer het eerste kanonschot valt,
grijpt gij aan — en nu, voorwaarts, in den name Gods!"
Met den stormmarsch snelde thans R., aan het hoofd zijp er kompagnie, tangs de lange rijen van het opmarcherende
voetvolk henen, en voorts op den grooten weg gedurig verder voort in de rigting naar een dorp, hetwelk aan den voet
der door den vijand bezette hoogten gelegen was. Lustig
draafden de dragonders voort, met het pistool tot het flankeren in de hand gereed, en de breede Engelsehe kling aan
den vuistriem hangende. Op verren afstand en met langzamen, plegtigen tred volgden al de legerdrommen te voet en
te paard, en verdeelden zich regts en links, in de schoonst
geregelde slagorde zich uitbreidende. Zware veldstukken
ratelden met een dof gedreun op den hobbeligen straatweg,
en met brandende lonten trokken de kanonniers daarnevens,
terwijl hun dreigend gelaat als 't ware de verwOesting verkondde , welke hunne donders stonden aan te regten.
R. was bij de veldwacht aangekomen, die uit eene Gardekompagnie bestond; hij kende den Kapitein, welke dezelvc
kommandeerde, en maakte met hem nadere afspraak over
do bijzonderheden van den aanval. a Daar, achter de wilgen , schuilen de honden ," zei deze; e zij hebben echter nog
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niet • de minste beweging gemaakt, om mij to willen aangrijpen; ook gelouf ik nict, dat zij voor het dorp zullen
standhouden; maar daar konden zij wel eons harde noten to
kraken krijgcn!"
Inmiddels reden, regts achter hen, in sncHen draf, con
paar .stukken der rijdende artillerie eene kleine hoogte op,
vatteden post, en werden op het dorp gerigt. De kanonniers gaven vuur, en snorrend viogen de kogels over de
hoofden der benedenstaanden. Snel volgde, op doze eerste
losbranding, eene tweede aan den linker vleugel, en nu
bulderde het geschut onophoudelijk voort.
R. had bij het cerste schot ten aanval doen blazon, en
wierp zich, in vollen marsch, met zijne fuseliers op de links
liggende tiraillcurs; terwijl de Gardekapitein met zijne zaamgetrokken wacht de regts liggende wilgen aangreep, en de
dragonders op den rijweg, met frisschen moed, de vijandelijke kurassiers to gemoet vlogen, die uit het dorp op de
infanterie wilden inhouwen.
Het gevecht begon. Na korte tegenweer woken de vijandelijke tirailleurs en snelden naar het dorp. A VoOrwaarts!"
riep R., 0 voorwaarts! dat wij het eerst in het dorp komen !" De horenblazers bliezen tot het avanceren; de tamboers sloegen den eorrnmarsch. 0Hurrah! hurrah!" Monk
het uit aller keien, en de dapperen vlogen zoo snel voorwaarts, dat, digt achter den vliedenden vijand, R. en zijne
fuseliers het dorp binnendrongen.
avancez!" klonk het aan den eenen kant ;
01Ialte !
0hurrah! voorwaarts!" aan den anderen. Hoog zwaaide
R. de sabel, om aan de zijnen eon teeken to geven, en hield
het vuurkleurige lint aan zijne sjerp met de linkerhand vast
omsloten. Hageldigt kwamen de kogels uit het pelotonvuur
der vijanden aangefloten. Het eerst van alien stortte R. op
hen in; zijne fuseliers volgden, en sloegen en staken nu
zoo wakker om zich been, dat niets in staat was hun weerstand to bieden. De Franschen werden overhoop geworpen ; maar menig dappere Pruis lag tusschen de grijsmantels
op den grond gestrekt. Reeds hadden onze wakkere strijders
het,midden van het dorp bereikt, zie daar galoppeerde uit
eene zijstraat een troep groene ruiters op hen aan, die, na
een salvo uit hunne karabijnen gelost to hebben, op hen
inhieuvven
0 Titans konit het cr op aan kanicraden !" ricp IL en
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greep de sabel in de linkerhand , want con karabijnkogel
had hem de relY„ter half verbrijzeld. Ilij legde de gekwetste
hand in zijne sjerp, en MARIA'S lint werd door het blood
van haren geliefden nog rooder geverwd; maar onwrikbaar
stond hij pal, en inoedigde onversehrokken de zijncn aan,
om met de bajonet door de ruiters heen to breken. Dan,
lielaas! gedurig kleiner word het hoopje der Pruissen, Noe(lend zonk nu de een dan de ander nevens den dappercn aanvoerder ter aarde, want de groenen hieuwen er moorddadig
op in. Eindelijk sprong een vijandelijk officier op R. can,
en riep: Heer kameraad, neem met uw handvol yolks
kwartier !"
Van het lijfregement geeft niemand zich over!" riep R.
Van het lijfregement geeft niemand zich over !" riepen
zijne fuseliers hem na, en, aangevuurd door het heerlijk
voorbeeld van hunnen kommandant , wierpen zij zich , in
een' digten drom zaamgepakt, met herzamelde kracht, op
de zwakste zijne der vijanden.
Reeds bloedde R. nit verseheidene nieuw ontvangene wonden, zijn troep werd gedurig kleiner en Wet, en gedurig
digter drongen zich de groene ruiters zaam; daar klonk
het plotseling aan het eind des dorps : n Hurrah ! hurrah !''
en, met de sabels hoog boven het hoofd gezwaaid, drongen
de Pruissische dragonders er binnen. Maar hunne hulp kwam
to lard ; R.'s spitsbroeders waren bijna tot den laatsten man
neergesabeld; hij zelf stond zonder schako, en hield nog
slechts met zwakke hand do sabel tot dekking boven het
ontbloote hoofd. Do van achteren bestookte vijanden hieuwen des to woedender in — eindelijk trof de vreeselijke
houw van een der vijandelijke ligte dragonders, ook hem,
en hij zonk to midden zijner broeders neder.
0 mijn God! o mijne MARIA !" stamelde hij onder het
vallen, en met zijne laatste kracht drukte hij de blocdige
sjerp aan zijne stervende lippen. n M A RI A !" steunde hij
nog eenmaal met naauwelijks hoorbare stem, en zijne bewustheid verlict hem.
D
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Een der talrijkste en misschien der geduchtste onder de
krijgshaftige volksstammen, welke de bergen van den Kaukasus bewonen, is die der Avaren. Van zuiver Mongoolsch geslacht zijn bij dezen stam, in welken geene vermenging met andere het Tartaarsche bloed verbasterd heeft,
tot op den huidigen dag de zeden, gewoonten en bijgeloovigheden der horden van n sa I N a Is- Khan bewaard gebleven. De bergstreken bewonende, die zich van Derbent tot
aan den Elbroez, in hunne taal den berg der zeven sneeuwtnanen, uitstrekken, voeren de Avaren, even als de Tschetschenzen, de Lesghiers, de Abasen en andere Cirkassische
bergbewoners, eenen aanhoudenden oorlog tegen de Russen,
en hun voorname rijkdom bestaat in den buit, dien zij op
deze vijandelijke naburen maken, als' ook in de gevangenen, welke zij bij hunne plotselinge invallen wegslepen,
en gewoonlijk aan Burden, Armeniers of Perzianen verkoopen. Een der gebruiken, welke den Avaren, die, gelijk de (wedge krijgszuchtige stammen, na elken gelukkig
uitgevallen strijd of rooftogt, de gevangenen onderling verdeelen, bijzonder eigen zijn, is het volgende. De gevangenen worden alien op eene en dezelfde plaats bij elkander
gebragt en hier zeven zonnen lang teen toon gesteld, opdat
al de tot den stam behoorenden hen in oogenschouw nemen.,
hen toetsen, en hun zoodanige vragen mogen doen, als zij
gepast zullen oordeelen. Den achtsten dag verzamelt zich
eene regtbank, welke nit zes der meest geachte grijsaards
van den stam, en den Khan als voorzitter bestaat, om alto
aanklagten te hooren, die tern den eenen of anderen der
gevangenen ingebragt mogten worden. De vonnissen, door
dezen gevreesden raad geveld, worden onverwijld voltrokken, en, zoo eene van deszelfs uitspraken de doodstraf toekent, wordt, bij waardering door scheidsmannen, eene vergoeding vastgesteld voor dien of diegenen der Avaren, aan
wie de ter dood veroordeelde gevangenen geacht worden toe
te behooren, omdat zij dezelve met gevaar van hun eigen
leven hebben ingebragt.
Een van doze wilde Assizen, waaromtrent de Russische
dagbladen bijzonderheden behelzen, is verleden jaar in het
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woud van Bujnaki, niet ver van Tiflis, de hoofdstad van
bet Gouvernement Georgie , gehouden geworden.
Den 10denJunij 1840 had een allerbloedigst gevecht, bijna
een veldslag, plaats tusschen de Russische troepen onder
bevel der Generaals FESI, KRABBE en SYKOJEF, en de Cirkassische stannuen, welke onder aanvoering van sea ANKIL,
den Khan der Tschetschenxen, die thans als het opperste
hoofd van het verbond aller bergvolken beschouwd wordt,
vereenigd waren.
De strijd, die op de uitgestrekte vlakte van Daghestan,
aan den voet der hoogten van Sutka, geleverd werd, duurde van het aanbreken des dags tot lang na zonsondergang.
Alstoen trokken de bergbewoners, nadat zij een luisterrijk
voordeel op de troepen van den Czaar bevochten hadden, in
hunne ontoegankelijke rotskloven terug, rijk beladen met
bait, en talrijke gevangenen met zich voerende. De Avaren, die voor hun aandeel , tot deze door s cu A )1 n I L met
zoo veel beleid bestuurde onderneming, een contingent van
duizend ruiters, onder bevel van BATY — IVREA, den zoom
van hunnen Khan a E geleverd hadden, keerden met
138 gevangenen, welke zij uit de gelederen der kid $ SOU weggerukt hadden, naar hunne tenten terug.
In het middelpunt van het woud van Bujnaki, op cone
van boomen vrije plants, waar de honderdjarige sparren en
eiken door 's menschen hand geveld of door boschbrand verteerd zijn, verheft zich eene soort van met riot gedekte
stuip, welke men het slot van den Khan noemt. Dit oord
is eene der wijkplaatsen van dozen Nomaden-vorst. Het niterlijk voorkomen dezer vorstenwoning gelijkt niet in het
geringste naar de prachtige paleizen van den Tartaren-Khan
der Krim., maar van binnen ontmoet men dezelfde weelde,
denzelfden rijkdom. De toegang tot dit verblijf is door be,
lemmeringen, welke deels de natuur, deels de hand der
menschen opeengestapeld heeft, voor ieder ander dan eenen
Avaar ontoegankelijk.
Op deze opene plek werden, nadat men alle voorzorgen
tegen mogelijke vlugt genomen had, de op de Busse* gomaakte gevangenen ten toon gesteld : elken gevangene waren de handcn vast op den rug gebonden, en daarenboven
had hij een dier stroptouwen om den hals, van welke de
Tartaren zich tot het opvangen van wilde paarden belie.
nen , en welke zij arcan noemen. Het eind van dit touw
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was, in een gemeensehappelijk middelpunt, aan corm diep
in den grond geslagen paal gehecht , en vijftig Avaren, met
snaphanen en yatagans gewapend, hielden onafgebrok en over
de gevangenen wacht, terwijl , den geheelen dap,. door, de
tot den stain behoorenden op het plein rondgingen, met onrustige nieuwsgierigheid de hier ten toon gestelde ongelukkigen gadesloegen, derzelver gelaatstrekken poogden to herkennen, en hun, zoo in Tartaarsche als in Aussische spraak,
listige strikvragen voorlegden.
In de woning van den Khan zaten middelerwijl de zes
regtende grijsaards, met den Khan zelven aan hun hoofd ,
want het getal der regters moet zeven zijn, gelijk aan de
zeven besneenwde toppen of manen van den berg Elbroez,
welken de stam als den zetel der Godheden beschouwt, die
over de menschen na derzelver dood gerigt houden.
Toen almede het getal van zeven dagen order doze, de
regtspraak voorafgaande toebereidselen verstreken was, deed,
op het oogenblik dat de opgaande zon met hare eerste stralen
den digten gordel van • groenend loof doorboorde, waarmede
het zwaar geboomte de opene boschplek omgaf, eon Avaar
drie slagen op do zilveren cimbels, die bestendig voor de
woning hangen, waarin de Khan vertoeft. Op dit sein traden at ENDL r - Khan en de zes grijsaards naar buiten.
Do Avaren zijn nosh itahomedanen noch Christenen.
Hunne Godsdienst, wanneer men dien naam aan hun eigenaardig Heidensch geloof mag geven, schrijft aan het eerste
voorwerp uit de natuur, waarop bij het begin van elken
dag hunne oogen komen to rusten, eene bovennatuurlijke,
hoezeer kortstondige magt toe. De Godheid, welke zij zelven op doze wijs zich geven, en waarin zij een blind geloof hebben, duurt voor hen slechts vierentwintig uren
lang, en wordt des anderen daags door eene nieuwe vervangen.
Toen de Khan en de grijsaards uit de tent traden, sloegen
zij hunne oogen in de hoogte, en, char MENDLY- Khan cone
raaf gewaar werd, die, zich in de morgenlucht badende,
langzaam voortzwecfde, ricp hij : a De raaf is God !" en
oogenblikkelijk ging rondom hem een kreet van blijdschap
en aanbidding op.
Nu. word eon tapijt in de gedaante van een hoefijzer op
den grond gespreid ; op hetzelve namen de regters, en in
derzelver midden de Than , met onder het lijf gekruistc bee-
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nen, zitting; de cimbels worden met sehel geklank tegen
elkander geslagen , en toen dit geluid zweeg, traden, op
eenen wenk van het stamhoofd, drie aanklagers te voorsehijn.
olk heb vijf der gevangenen voor Kabarders (Cirkassiers
der vlakte) herkend," zeide A Li -RAZTAN, een van de dapperste krijgslieden der Avaren, en stapte in het midden van
den kring ; o die verachtelijke overloopers dienden in de gelederen der Russische troepen ; nog op dit oogenblik zijn zij
in de montering der slaven gekleed; ik beschuldig hen van
verraad, want zij hebben de wapenen tegen hunne broeders
gevoerd; derhalve vorder ik, dat zij met den dood gestraft
worden."
Hierna verseheen cen tweede aanklager , RATIONED- hey.
Onder het getal der gevangenen ," zeide hij, bevindt zich
een Russisch officier, wiens straf ik verlang. Die officier
heet FINTMAYER; verleden jaar is hij , gekleed als een gemeen soldaat, in onze bergen gekomen en heeft zich voor
eenen deserteur uitgegeven. Medelijdend hebben wij hem
opgenomen, omdat wij hem voor ongelukkig hielden. Hij
heeft onder onze Lenten geslapen, van onze rijst gegeten,
onze kunzys gedronken; vervolgens is hij naar de zijnen teruggekeerd, en heeft hun aangebragt, wat hij van onze
magt en onze ontwerpen beluisterd had. De officier TINTMAYER is een spion der Russen; ik vorder zijn Leven, als
boete voor zijn laaghartig en misdadig gedrag."
AZRAL-LENG, een derdc aanklager , verweet aan eenen
anderen offieier, NIKOLAAS BUCHANOF geheeten, dat hij
hem op de mis van Vladikaukasus bedrogen had, want dat
hij hem met gouden muntstukken, die cane bijmenging van
ander metaal bevatteden, twee paarden had betaald, wake
hij hem verkocht had ; gelijk het dan over het algemeen
bij de Cirkassiers en Araren gebruikelijk is, dat zij zich,
zelfs midden in den oorlog , naar Vladikaukasus begeven ,
om er met de Russen handel te drijven ; wel te verstaan ,
dat men zich voorbehoudt, terstond na afloop der jaarmarkt,
de wapenen weder op te vatten.
o Wij hebben de aanklagten van ALI-KAZTAN, MOIIAME nBey en AZRAL-LENG met onpartijdig oor gehoord," sprak
MENDLT- Khan en rees op van zijnen zetel ; amen brenge
de beschuldigden voor ons, en bij de raaf, den God des huidigen dags, zweren wij, ons te zullen nederzetten nosh rus-
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ten, alvorens regt geoefend zij tegen beschuldigden en beschuldigers."
De vijf Kabarders, die in de gelederen der Bussische
troepen gevangen genomen waren, versehenen het eetst.
Lij erkenden hunne Cirkassische afkomst, doch voerden als
verontschuldiging aan, dat de Russisehe gezaghebbers hen
gedwongen hadden, in dienst des Keizers te treden eh er in
te blijven.
xbe gevangen vogel vlugt en keert naar zijne bossehen
tertig, zoodra hij de dear zijner kooi open vindt," zel
de Khan,.
De Kabarders zwegen; na eenige seconden aarzelens
nam een hunner weder het woord: * Wij hebben tegen
onze broeders niet gestreden," zeide hij.
llebt gij dan ten minste eenen der Russische slaven gedood?" vroeg hem de .Khan.
• Neen, nimmer !" hernam met eenen mat de Kabarder.
Stilzwijgen heerschte in de vergadering; de regters achenth te raadplegen, en de menigte verwijderde zich, em hen
in hunne overwegingen niet te storen. Drie eimbelslagen
riepen het yolk terng, en Khan ME NDLT sprak in de volgende bewoordingen het oordeel nit: t Geloofd zij de raaf,
die aan de geregtigheid zijn licht schenkt! De Wolf self
bevecht zijne gelijken niet; er mag geen Cirkassier ztn,
die oorlog voert tegen Cirhassiers. Verrader is, die, ten
behoeve der slavernij, tegen zijne vrije broeders de *crapenen opvat. Mogen onze yatagans op de hoofden der Moskoviten vallen als hagelslag op eenen ter vernieling gedoemden akker ! Mogen de Busse& verdwijnen als de rook miler
haardsteden! Maar even zoo treffe onze geregtigheid den
verrader als de straal des bliksems. Dood aan de sehuldigen ! De paal straffe hun verraad!"
De .Kabarders werden onder gebaren der vreeselijkste
wanhoop weggevoerd.
werd de offieier FINTMAYER voorgebragt ; ma& op
geene der vragen, welke de regters hem deden, gaf hij
eenig antwoord, alleen door teekenen te kennen getende,
dat hij de landstaal niet verstond.
MOHAMED-Bey , zijn aanklager, drone et op aan , dat
men getnigen hooren zou. Er traden verseheidene op; en
toen nu alien verklaarden, dat zij lien officier ten stelligste
herkenden, velde de Khan het vonnis, dat hem de oogen
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uit derzelver holten gerukt zouden worden, omdat hij met
derzelver hulp den weg naar den scam gevonden had; dat
hem de beenen afgehouwen zouden worden, omdat zij hem
door het land gedragen hadden ; dat men hem gesmolten
lood in de ooren zou gieten, omdat deze de woorden der
Avaren opgevangen hadden; dat hem de tong nit den mond
gesneden zou worden, omdat zij hem had gediend, orn het
gehoorde te berigten; en eindelijk, dat hij met den peal ter
dood gebragt zou worden.
Toen hij dit barbaarsche vonnis vernam, verloor de ongelukkige officier het stoicismus, waarvan hij tot nog toe
blijken gegeven had, en liet zijn vroeger besluit raren. Rij
barstte uit in bedreigingen en in gesmeek, en, zieh ten
laatste aan, onbegrensde vertwijfeling overgevende, dreigde
hij, in Kabardische taal, met eene spoedige wreak voor den
hoon, dien men in zijnen persoon den Keizer aandeed.
.Onze uitspraak is regtmatig !" riep de Khan ; vervolgens
omarmde hij MOHAMED - Bey. .Gezegend zij love ontdekking !" zeide hij tot hem; . die Rus was werkelijk een spion.
Laat hem razen; de paal zal hem weldra doen verstommen."
Eindelijk verscheen voor deze vreeselijke regters de laatste
der beschuldigden, BUCHANOF, die door AZIIAI-LENG aangeklavd was, dat hij hem met vervalscht geld betaald had.
liet gond, hetwelk ik voor de paarden betaald heb," gal
hij op de beschuldiging ten antwoord, .is hetzelfde, waarmede, weinige dagen te voren, de betaalmeester van ens
legerkorps mij mijne soldij voldaan had. Mist de munt haar
vereiseht gehalte, zoo kan dit niet met regt aan mij geweten
worden, en, alvorens mij te veroordeelen, kunt gij u overtuigen, dat zij in al de Staten van mijnen verheven Reheerscher gangbaar is."
.Is hetgeen gij ons zegt ook waar ?" vroeg de Khan, en
wierp daarbij een' doordringenden blik op den officier, wiens
edele en onverzettelijke bedaardheid hem echter in dit hagchelijk uur niet verliet.
.1k spreek de waarheid, en roep daarbij de heilige Maagd
en den heiligen NIKOLAAS tot getuigen !" hernam s 'Ica Art o F : 2die waardig is het zwaard to dragen, zoekt zijn leven
door geene logen to redden."
stel het vonnis tegen u nit," sprak de .Khan, tot
dat — moge dit oogenblik nabij zijn ! — uw Keizer in onze
handen valt. Rebt gij de waarheid gesproken, zoo zult gij
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vrij zijn en uw Keizer gestraft wordcn; loogt gij, dan wacht
u straf, en over uwen Keizer zullen wij niet als vijanden ,
maar als regters regt spreken."
De regtzitting was ten einde; de cimbels klonken weder
met vreeselijk geraas. De regters lieten zich een maal
voorzetten, dat nit gekookt schapenvleesch en kumys bestond, welk laatste een drank is, die van verzuurde
paardenutelk bereid worth. Daarna ging men over tot het
deelen van den buit en van de gevangenen, terwijl de ongelukkige gevonnisden aan de beulen overgeleverd werden ,
die onverwijld hun werk begonnen.
Vier dagen daarna ontdekten de Russische sehildwachten ,
die aan de linie van den Terek op de voorposten stonden,
bij het eerste licht van den dageraad, zes van bast ontblootc
en met bloed geverwde boomen, welke de Wilde Avaren
gedurende den nacht • in het gezigt des vijands opgerigt hadden , en aan welke de verminkte ligcharnen hunner slagtoffers
gespiest waren.

DE TIIRKSCIIIE ALMANAK.

I

ndien er nog een bewijs vereischt wierd, hoe hemelsbreed
de Turksche begrippen en gebruiken in vele opzigten van de
onze verschillen, zou hiertoe onder anderen hun takwim of
almanak kunnen dienen. Dezelve schikt zich volkomen naar
hunne behoeften, neigingen en vooroordeelen; want, even
als de onsterfelijke kalendermaker MOORE, besteden de Turksche astrologen al hunne oplettendheid, om het volksgeloof
to huldigen, en onder hunne opgaven vinden wij bij veel ,
dat good en nuttig is, niet weinige ongerijmdheden. • Wij
willen onzen lezeren eens eene zoo naauwkeurig mogelijke
afbeelding van zulk eenen takwim geven. De breedte daarvan bedraagt ongeveer negen duim Nederlandsch, en de
lengte weinig minder dan twee ellen; hieruit kan men zich
een begrip vormen van den ongemakkelijken vorm eens zulken tijdwijzers. Bovendien ziet men allerlei versierselen,
als sterren , halve manen, sehilden, spheren, eenige teleskopen i wapenen en trofe6n. Ifierop volgt een in pathetischen stijl geschreven berigt over-bet juiste oogenblik, waarop de zon door de linie zal gaan, met betrekking tot de tijdrekening van Kopten , Grieken en Arabieren. Op lien daj
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is het nieuwjaar (nerroez) en met denzelven begint de astronomische almanak. Nu komen verscheidene lofspraken, die
met zegeningen over alle ware geloovigen besloten worden.
Onder deze wordt men de teekens van den dierenriem, elkander van de regter- naar de linkerhand volgende, gewaar, naar de oude Turksche wijs met Perzische namen,
als: zwijn, hond, os, luipaard, krokodil, slang, aap, schaap,
rot, paard, hen en haas, en alsdan, van de linker- naar de
regterhand loopende, onto dierenriemteekenen met Arabische benaming, als ook de namen der planeten en die van
zon en maan. Vervolgens deelt de takwitn zich in twaalf afdeelingen ; zij behelzen : 1. merkwaardige dagen; 2. dagen
der week ; 3. Arabische, 4. Grieksche tijdrekening; 5. heerschende constellatien; 6. uur en minuut, waarop dagelijks
de zon opgaat; 7. middag-, 8. namiddag-, 9. avond-, 10.
ochtendgebeden; 11. opgang der maan ; 12. gemengde berigten. Wij laten hier iets volgen, getrokken uit de opgaven omtrent de maand 11.1-oharren die met den 22sten Februarij begint. Eerste dap; : de maan zal in het noorden
hoog en glansrijk opgaan; 3de dag: de tweede hitte stijgt
in het water ; 5de dag : tie ooijevaars komen ; lode dag :
Aschordag ; (de gegoede lieden doen uit allerlei vruchten
cen geregt bereiden, hetwelk Aschora heet en aan de armen
nitgedeeld worth) lide dag : de derde hitte daalt op de garde neder en de twee jaargetijden scheiden zich van elkander ; de kracht des winters is gebroken, en alle strenge
koude, die nog mag volgen, kan van geenen langen duur
zijn; lode dag: het riet drijft spruiten ; 16de (lag: de oudewijven-winter begint; 19de dag: de eerste Maart van den
ouden stijl ; 20ste dag : houtduiven komen aan; 22ste dag :
de oude-wijven-winter neemt een eind; 27ste dag: de tijd
van den zijworm begint. — In de zesde afdeeling leest men :
Daar de zon ten twaalf ure ondergaat en de dag alsdan eery
eind neemt, gevolgelijk zonsopgang zich niet altijd gelijk
blijft, moet het morgengebed zich daarnaar rigten; doch de
tijd van het avondgebed blijft steeds dezelfde, vermits zonsondergang niet verandert. — Thans komen wij tot de laatste afdeeling : de gemengde berigten ; voorschriften , wat men
op elken dag behoort to verrigten. Eerste dag: bezoek
vrolijke gezelschappen; 2de en 3de: gelukkige dagen; 4de:
leg bezoeken of bij de grooten des rijks ; 5de: leer muzijk ;
Ode: zoek de geleerden op ; 7de: koop mannelijke slaven;
STENGELIV. 1841. NO. 7.
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8ste : een middelmatige dag; 9de: huwelijk meisjes nit ;
10de: begin eenige onderneming; Ilde: werk in goud en
zilver ; 12de: onderneem verbeteringen aan de zeekust, bij
voorbeeld aan werven enz. ; 13de: verheug het hart der behoeftigen ; 14de: onderhoud u met de wijzen; 15de: bereid
reukwerken; 16de: inaak confituren en conserver; 17d.e:
vermijd bergbeklimming en reizen ; 18de: bezoek beroemde
Ministers; 19de en 20ste: gelukkige dagen; 21ste: bezoek
tie vromett; 22ste: heb bmgang met vrouwen; 23ste: keep
landerijen ; 24ste : houd, u stil; 25ste en 26ste: gelukkige
dagen ; 27ste: knoop handelsbetrekkingen aan.

HET 1,11) DER STATEN.

Een Lid der Staten kwam eens in den lusschent0 der zittingen naar huis, en de boeren, door lvelke hij benoemd
was, vroegen hem: ',Maar, waarom leest men dan nooit
in de kraut, dat ook gij iets gesproken hebt — n Mannen ," was zijn antwoord, ndaar hebt gij geen verstand , van.
Leest gij dan niet menigmaal in de courant: algemeen geWelnu, daar ben ik dan ook bij."
mompel!

PHARAO ' S DROOM.

D emand maakte eens de aanmerking, dat hij den droom van
rua B A ° tech maar niet begrijpen kon, want hij zag niet in,
hoe het mogelijk was, en hoe een mensch zich verbeelden
ken, dat zeven etagere koeijen zeven vette opaten, zonder
dat men het haar kon. aanzien. ,,Dat heb ik ook niet kunnen begrijpen," zei een koopman, die'er bij tegenwoordig
was, a tot dat ik eene vrouw nam. lk had zelfs meer dan
zeven groote en dikke kas- en andere handelsboeken; mijne
vrouw daarentegen had maar een klein, dun huishoudboekje.
Ondertusschen had, met het eind van het jaar, dat kleine
boekje al mij.ne groote en dikke boeken verteerd, zonder
fiat men het dit kon aanzien. Sedert dien tijd geloof ik aan
dekR drgoin van PHARAO."

LE PARUIKNA.KER EN IA .KAPPER.
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ort geleden versehenen twee zoogenaamde haarkunstenaars
voor eene Parijzer regtbank. De een, die PR ECII A n D heette,
hragt tegen den ander, Wiens naam LIONEL was, eene klagt
van injurie in. Wij zullen zijne eigene woorden hier laten
volgen:
Gij kent, mijne Heeren," dus hief hij aan, a het spreekwoord: goede waar behoeft geen uithangbord. Evenwel,
niet altijd is dit spreekwoord een waar woord, en derhalve
poogde ik, toen ik mij hier nederzette, een goed nithangbord voor mij te hedenken. Lang pcinsde ik er over, en
eindclijk vend ik er eer: nit, hetwelk voor eenen man van
mijn (itat voortreffelijk paste. Het was in het jaar 1809, en
de paruiken waren toen zeer in trek. Illijn uithangbord
vertoonde AnsAro teen hij met de haren aan een' boom
bled hangen. ender het beeld stond dit versje :
Gaat niet voorbij, maar blijf Bens staan,
Ziet mij mijn' armen Absalom aan;
Had de goo man een paruik gedragen,
Ligt had hij den deed nog kunnen ontjagen.
De Regter (lagehende): .De gedachte is niet nieuw!
Inaar wat heeft dit uithangbord met uwe aanklagt te maken ?" — PRECH : n Zeer vecl — mijne tegenpartij
heat mijn uithangbord in zijn uithangbord bespot — want
gij meet weten, partij is con vijand der paruiken." —
liegter : En wat was dan zijn uithangbord ?" — PR EC II A It n : DNimmer zal ntijnen mond met deszelfs besehrijling of met de herhaling van zulke rijmelarij bezoedelen !
Laat hij zelf bet doen."
LIONEL: .Goed, dat zal ik.
Mijn uithangbord, dat hij voor eene beleediging houdt, pleit
ten behoove van mijn beroep, gelijk het zijne ten voordeele
van zijn handwerk. Ik ben kapper en haarsnijder; hij is
sleehts paruikrnaker. illijn schild vertoont eenen man, die,
hij het baden, in het costuum, dat varier Adam vOOr den
val droeg, op het punt is om te verdrinken. Een hulpvaardig menseh, die zwemmen kan, wil hem redden; hij heeft
hem reeds in de lokken gegrepen, mar vergeefs, de ongeInkkige rnoest sterven, want hij draagt eene paruik. en
Z2
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doze is het, die zijn helper naar boven trekt. Onder het
beeld staat dit versje:
Vrienden, wilt toch gees paruiken dragon ;
Te Iaat zoudt gij uwe dwaasheid beklagen.
Ziet eens het lot van deez' armen bloed,
Hoe zijn paruik hem verdrinken doet !
Een Homerisch gelach (*) klonk op het hooren dezer dichterlijke uitboezemingen door de zaal, en de Regter zoud
partijen zonder vonnis naar huis.
(*) Men zal zich herinneren, hoe R 0 MER U s, in den Gersten rang der Bias, de verzamelde Goden, op het gezigt
van den manken Vulkanus, die, vader en moeder willende
verzoenen, den post van sbhenker op zich neemt , in een"
onuitbluschbaar gelach, gelijk de Dichter het noemt, doet
ui tbarsten.

ZULLEN REM' NIET REBIIEN !

D

aar de woorden van het bekende Duitsche Rijnlied rich
thans tot allerlei slag van geestigheden moeten laten gebruiken, was het ook ecnen handelsbediende ingevallen,
binnen in zijnen nieuwgekochten hoed een papiertje met de
woorden to plakken : Zij zullen hem niet hebben !" Niet
weinig verbaasd was echter de eigenaar van dien nieuwen
hoed, toen hij, uit het koffijhuis naar zijne woning willende
terugkeeren, op de plaats, waar hij zijnen fraaijen hoed had
nedergelegd, eene allerleelijkste, kaalgedragen viltkap vond,
waarin met tamelijk groote letters to lezen stond: A Zij hebben hem al !"
A

EENS BEDELA ARS GRAYSCIIRIFT.

dat schonk mij
de dood ;
Mij, in dit leven zoo arm, maakte de dood tot een' rijke!
Banneling was ik op aard' , — geborgen ben ik in 't graf,
En ook de naaktheid des ligchaams dekte de ontfermende dood !
ViVat mij in 't leven ontbrak — een huis

MENGEL WERK.
DE

ROEPING VAN KOZES EEN SPIEGEL VAN

GODS DEUGDEN

OF VOLMAAKTHEDEN.

Door
A.

L. KIER s , Predikant te Giethoorn.

H

et is meermalen opgemerkt , dat de bruikbaarheid en
waardij van onzen Bijbel aanmerkelijk verhoogd wordt ,
door dat een groot gedeelte bestaat uit geschiedenis; geschiedenis , die ten naauwste verbonden is met de geloofswaarheden, in denzelven geopenbaard, ja welke die waarheden in duidelijker licht stelt , en ons geloof daaraan versterkt en bevestigt. Met die gedachte las ik het geschiedverhaal van MOZES roeping tot leidsman en bestuurder van
Israels yolk; (Exod. III: 1-10) en ik meende, dat dit
ons verstrekt tot een' spiegel van eenige van Gods deugden
of volmaaktheden. De korte uiteenzetting dier gedachte
is de bedoeling van dit stukje.
I. Eerst zal ik daartoe herinneren , wat ons de geschiedenis van die roeping vermeldt ; II om , ten tweed°,
op to zamelen, wat zij ons leert van Gods deugden of volmaaktheden.
I. Nadat MOZES 40 jaren aan het hof van Egypte had
doorgebragt, vlugtte hij van daar, uit vrees voor FARA D,
en begaf zich naar Midian, gelegen in het naburig Arable. Het tOeval neen! zoo mope hij spreken , die zich
schaamt den naam van God te noemen, — wij kunnen of
mogen de hand des Allerhoogsten in zijne geschiedenis
niet voorbijzien niet het toeval , maar de Goddelijke
Voorzienigheid bragt hem aan het huis van JETHRO, UCH
Vorst en Priester in dat land; en diezelfde Voorzienigheid
deed hem met dien man vermaagschapt worden , daar hij
Aa
MENGELW. 1841. NO. 8.
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deszelIs dochter ZIPPORA zich ter vrouw e nam. Hier
leefde hij clan wederom 40 jaren , om de derde 40 jaren
met Israel in de woestijn to kunnen doorbrengen. Zijne
levenswijs onderging in Midian eene geheele verandering.
In Egypte toch was hij opgevoed in alle wetenschappen en
kunsten, die daar werden beoefend; daar had hij zich,
welligt, gemengd in de staatsbelangen; daar, hoogstwaarschijnlijk , als krijgsman , meermalen gewigtige diensten
hewezen aan FARAO en al het yolk ; in eon woord , daar
was zijne levenswijs meer vorstelijk , gelijk men het verwachten konde aan het hof van een' der rijkste en magtigste Koningen , uit dien tijd. Hier, in Midian, daarentegen , was zijne levenswijs meer eenvoudig ; hij scheen teruggekeerd tot den meer kinderlijken leeftijd van ABRAHAM, IZAaK en JAKOB, daar het stille herderlijke bcroep hem ouledig hield. Wij zien hem vs. 1 als herder de
schapen van zijnen schoonvader hoeden. Echter was hij
niet den gewonen dienstknechten gelijk , van welke iedet
hcrdersvorst er velen in eigendom bezat ; neen, zijne betrekking was meer gelijk aan die van JAKOB bij LABAN;
hij was opperherder,, die alle dienstknechten of slaven onder zich gesteld zag , die den togt regelde van de geheele
kudde, en aan ieder der onderhoorigen de afzonderlijke
landstreek aanwees , werwaarts hij zich met het vee wenden moest. Zoo zwierf hij dan dagelijks om in de Arabische woestijnen, en er is geen twijfel aan, of JETIlao had
zoo min eenige rcden , zich to beklagen over zne dienst ,
als LABAN, vroeger,, over die van JAKOB. Reeds 40 jaren had hij zich met dit opzigt over de kudden zijns
schoonvaders belast. Weinig merkwaardigs zal hem daarbij bejegend zijn; zacht en kalm vloot zijn leven daarheen ;
het scheen op doze wijs zou hij zijne dagen hier ten einde
brengen. Dit was zeker ook de geliefkoosde gedachte van
MOZES zelven; dit zijn hoogste wensch. Maar anders was
het door God bepaald. Op het eind van het 40 jarig tijdvak drijft hij de kudden dieper de woestijn in, dan hij anders gewOon was ; zoodat hij zich beyond in de nabijheid
van den berg Sinai of Horeb. Vragen wij : waarom hij
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zich derwaarts begaf? MOZES zelf had daarmede geene
andere bedoeling, dan om betere weiden voor het vee te
zoeken ; want de omtrek van Sinai was zeer vruchtbaar ,
zoodat naderhand het Israelitische leper , meer dan cen
jaar lang, zich daar konde ophouden. Ook was het gebergte altijd een geliefkoosd verblijf voor de schapen en
ander klein vee , die daar bij voorkeur weidden en welig
ticrden. Maar, volgens Gods raad , was het om hoogere
redenen , dat hij derwaarts gaan moest ; want hier was de
plaats , dat hij tot leidsman van Israel zoude worden aangesteld. — Terwijl hij hier vertoefde, trok ecno bijzondere vertooning zijne geheele opmerkzaamheid tot zich. Hij
zag, vs. 2, » een braambosch brandende in het vuur, en
» de braambosch werd niet verteercl." Te midden der
woestijnen vond men hier en daar kreupelhout, struiken en
ander() gewassen; soms stond dit zoo digt bijeen , en was
het tot zulk cone hoogte opgegroeid, dat het een bosch uitmaakte. Meermalen werden die bosschcn door brand vernield , hetzij de onvoorzigtigheid der herders dezelve deed
vuur vatten, hetzij zij door den bliksem getroffen werden.
Was het braambosch nu ook verteerd, naarmate do vlammen woedden, hoogst waarschijnlijk had het de aandacht
van MOZES weinig tot zich getrokken. Maar , ofschoon
het vuur het van alle kanten scheen te hebben aangegrepen , nogtans verteerde het hout niet ; het bleef de woede
der vlammen trotseren (*). Dit nu verwonderde hem ten
hoogste; het maakte zijne belangstellende nieuwsgierigheid
gaande; en zijn besluit was genomen, de zaak naauwkeurig
to onderzoeken. — Wij zien hier in MOZES den man,
dien wij juist in hem verwachten moesten , wanneer wij
denken aan zijne opvoeding in alle kunsten en wetenschappen der Egyptenaren , en tevens aan zijn daarop volgend
hcrderlijk leven. Het kon niet anders, of het vreemde en
ongewone moest bij hem den wensch doen geboren worden,
(*) De mogelijkheid van zulk cen Bosch, dat brandde en
niet verbrandde, heeft MUNTINGIIE aangewezen in zijne
Gesch. d. Menschh. IV. Aanm. No . 38.
A. a 2
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om de eigenlijke oorzaak to leeren kennen. Welligt word
hij tot dit onderzoek nog to moor aangedreven door zijne
godsdienstige kundigheden. Dewijl JEHOVA zijne onmiddellijke tegenwoordigheid aan eene plaats meermalen had
te kennen gegeven door vuur , vlam of rook , is het zeer
mogelijk, dat hij nu ook cone vcrschijning vermoedde;
althans dat een zeker donker voorgevoel daarvan hem to
moor tot dit onderzoek aanzette. Hij begeeft zich dus naar
het oord , waar het braambosch gelegen was ; maar, tot
op eenigen afstand genaderd, wordt het vreemde en zonderlinge nog vermeerderd. Tot tweemaal toe hoort hij
zich bij zijnen naam roepen: »MozEs, monts!" (vs. 4);
en dat op eerie plaats , geheel eenzaam , welligt in den
nacht, wanneer hij nog to minder eenig mensch daar verwachten konde. Zijn vermoeden van de mogelijkheid eencr
openbaring is nu verhoogd. Althans hij betuigt zich bereidvaardig , om to hooren en to gehoorzamen. Daarom
is het zijne cerbiedige betuiging: (vs. 4) »Ziet hier ben
»ik ," gereed om to doen, wat Gij mij gebieden zult. Hoe
gepast volgt daarop het gebod , nict digter tot het braambosch to naderen , maar cerst »de schoenen van de voeten
» te trekken, omdat de plaats, waar hij stond, heilig land
» was," (vs. 5.) Om het doel van dit gebod wel to vatten ,
is het noodig op to merken , dat men in het Oosten niet
met bcstovene schoenzolen tot Koningen of Vorsten naderen mogt; hierdoor zoude zich de Vorst ten hoogste belecdigd geacht hebben. Daarom werden de schoenen in
het voorportaal van het paleis uitgetrokken , en blootvoets
ging men dan verder. Op dergelijke wijs betoonden ook
de afgodendienaars hunnen eerbied voor hunne gewaande
Godheden; nimmer betraden zij cenigen tempel met schoeisels aan de voeten (*). Soortgelijke eerbied werd nu ook
van MOZES gevorderd voor JEHOVA. Hij moest de schoenen van zijne voeten trekken ; want de plaats , waar hij
stond, was heilig land. De plaats zelve had wel niets bij(*) Zie ntr Ti
uieuwe uitgaaf.
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zonders; maar de onmiddellijke tegenwoordigheid van JEmaakte die tot een heiligdom; even gelijk naderhand
de tabernakel, en later de tempel voor heilig verklaard
werden , omdat God zich daar in het bijzonder openbaarde , daar wilde gediend worden en zijn' zegen schonk.
Door dit gebod nu was moz E s zeker genoeg, zich niet bcdrogen to hebben, met hier eene Goddelijke verschijning
te vermoeden. Hij was nu voorbereid , om eene openbaring te ontvangen , en , met volkomene bewustheid van
zichzelven, aan to hooren, wat hem gezegd en geboden
zou worden. Nu hoorde hij dan cone stem van uit het
braambosch, zeggende: »Ik ben de God uws vaders, de
RGOd ABRAHAMS, IZAiiKS en JAKOBS, " (vs. 6.) Welk
eene eer voor MOZES, dat JEHOVA zich aan hem wilde
bekend maken; en wel in een' tijd, waarin de Godspraken zoo lang gezwegen hadden , en niemand met eenig
buitengewoon onderrigt was verwaardigd ! Hij was dan in
de woestijn voor zijnen God niet verborgen. En die God
was dezelfde, die ABRAHAM, IZARK en JAKOB reeds had•
geleid en beweldadigd. Ja hij kende dien God uit de geschiedenis der Aartsvaderen, en moist, dat Hij heerlijka beloften geschonken had, die zeker zouden vervuld worden.
Wij kunnen er dus niet aan twijfelen, of MOZES was zcer
verblijd over die verschijning; maar die blijdschap ontnam
hem geenszins het noodige ontzag en den verschuldigden
eerbied. Neon , om daarvan te doen blijken, verbergde
» hij zijn aangezigt , want hij vreesde God aan to zien ,"
(vs. 6.) Hij boog zich derhalve ter aarde, en bedekte zijn
aangezigt met zijnen mantel , of hield , voor het minst ,
zijnc oogen door zijne handen gesloten. Op zoodanige
wijs gaf men , in die dagen , zijnen eerbied to kennen ;
terwijI hij te meer tot het bedekken van zijn aangezigt kan
zijn gedrongen geworden door het bijgeloovige denkbeeld ,
dat niemand konde blijven leven, die een teeken der Godheid gezien had. Daar lag hij dus ter aarde gebogen , als
in aanbidding. Maar zijne oplettendheid was ten hoogste
gespannen , opdat hem niets ontgaan mogt van alles , ;vat
God tot hem spreken wilde. En , hoevecl hooger kiom
HOVA.
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niet die oplettenclheid en zijne vreugde tevens , then hij
door den Heer hoordo verklaren: »Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns yolks , hetwelk in 'Egypte is ,
» en heb hun geschrei gehoord van wege hunne drijvcrs ;
s want ik heb hunne smarten bekend. Daarom ben ik no)) dergekornen , dat ik het verlosse uit de hand der Egypte» naren, en het opvocre uit dit land naar een good en
»ruim land , near een land vloeijende van melk en honig;
x tot de plaats der Kanaanitcn en der Hethiten en der
Amoriten en der Pheriziten en Heviten en Jebusiten ,"
(vs. 7 , 8.) Waarlijk , blijdere tijding konde aan MOZES
nimmer worden medegedeeld. Hoewel hij zelf niet decide
in de verdrukking zijner broederen, hoewel hij in Midian,
to midden zijner betrekkingen , zijne betamende wenschen
vervuld zag , was hem de gedaehte aan de verdrukking
zijner land- en geloofsgenooten ten hoogste grievend en
smartelijk. Bij herhaling had hij zeker gebeden , dat de
tijd mogt aanbreken, waarin de belofte van verlossing, aan
ABRAHAM gedaan, zou vervuld worden. En ziet! thans
was die tijd genaderd. De Hoer zoude het yolk doen optrekken naar Kanaan , gelijk Hij reeds aan ABRAHAM had
toegezegd. Ja binnen weinig tijds zoude dit geschieden ;
en hij zelf zoude , in de hand van JEHOVA, het werktuig
wezen , om die verlossing daar to stellen. Oak dat wcrd
hem nog verzekerd ; fvant de Godspraak vervolgde: » En
»nu, zio, het geschrei der kinderen Israels is tot mij geko»men , en ook heb ik gezien de verdrukking, waarmedc
»de Egyptenaren hen verdrukken; zoo kern nu en ik zal
» u tot FARAD zenden, opdat gij mijn yolk (de kinderen
» Israels) uit Egypte voert," (vs. 9, 10.) Ziet daar dus
MOZES geroepen en aangesteld tot leidsman van Israel;
hem de moeijelijke taak opgelegd , voor hen tusschen to
treden bij FARA°, hunne reizen in de woestijn to besturen , — in naam van God tot hen to spreken , en hunne
bclangen to bchartigen! Dan , hoe eervol die roeping
ook was , M o Z ES hot zich niet door cerzucht verblinden,
om het zware en moeijelijke daarvan voorbij to zien. Haaram wendde hij herhaable pogingen aan , om van het be-
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stuur ontslagen to worden , en niet voordat JEHOVA al
zijne zwarigheden had uit den weg genomen, nam hij het
aanbevolene work op zich. Maar, eenmaal daarin gesteld,
bleef hij onwankelbaar daarin volharden , en regtvaardigde
dus door zijn gedrag de Goddelijke keus, dio hem , boven
anderen , daartoe had uitgekozen.
Ik mag do geschiedenis niet dieper intreden , dewijl ik ,
II. in do tweede plaats , uit dit verhaal zou opzamelen ,
wat het ons leert van Gods deugden of volmaaktheden.
Duidelijk leeren wij God hier kennen als: den Getrouwe , — den Goedertierene ,
den Almagtige , en den
I. Als den Getrouwe. De roeping van MOZES toch
diende, om Israel to verlossen uit de slavernij van Egypte.
Wij lazen het immors: » De Heer had de verdrukking ziins
» yolks gezien , dat in Egypte was. Hij was nedergekomen
» om hen to verlossen." Hij gebood MOZES » heen to gaan
»tot FARAO, opdat hij hen mogt uitvoeren ," (vs. 7-10.)
Dat was het, wat JEHOVA zelf, voor meer dan vier eenwen aan ABRAHAM beloofd had; want , in eon gezigt ,
had Hij tot hem gezegd: » Weet voor zeker, dat uw zaad
»vreemd zal zijn in con land, dat hnn lieder nict is, en
»zij zullen hen dienen , en zij zullen ze verdrukken vier»honderd jaren. Doch ik zal het yolk ook rigten , het» welk zij zullen dienen ; en daarna zullen zij uittrekken
»met groote have, en het vierdo geslacht zal herwaarts
» wederkeeren; want de ongeregtigheid der Amoriten is
»tot nog toe niet volkomen ," (Gen. XV: 13, 14 , 16.)
Dergelijko belofte was herhaald aan JAKOB; want toen hij
gerced stond, op de roepstem van JOZEF, naar Egypte
to reizen , verzekerde hem de Allerhoogste: »Ik zal u
»daar tot eon groot yolk zetten; ik zal met u aftrekken
»naar Egypte, en ik zal u doen weder optrekken , mode
» optrekkcnde; en JOZEF zal zijne hand op uwo oogen
»leggen ," (*) (Gen. XLVI: 3, 4.) In het vertrouwen op
(*) In dit laatste vond JAKOB geene onduidelijke aanwijzing , dat de terugkeering niet bij zijn leven zon plants heh-

368

DE ROEPING VAN DOZES LEN SPIEGEL

die belofte was JA Kos gestorven , (Gen. XLVIII: 21) en
ook JOZEF gedacht daaraan in zijne laatste oogenblikken.
Ja doze was zoo vast overtuigd van de aanstaande terugkeering naar Kanaan , dat hij het de zijnen op het plegtigst beloven liet, zijne beenderen , bij hunnen optogt , met
zich to voeren, opdat hij ook in het land der vaderen rusten mogt, (Gen. L: 24, 25.) Israel mogt dus verdrukt
zijn in dat vreemde land, het mogt schijnen , dat hun Beschermgod hen verlaten had , de Heer hield echter zijn oog
nog altijd op hen gevestigd ; nog altijd bleven zij zijn yolk,
zijn eigendom (vs. 7 , 10); himmer wankelde zijn besluit ,
hen eons uit te redden met eon' magtigen arm. Maar
daartoe moest eerst de bestemde tijd zijn aangebroken.
Vierhonderd jaren moesten or verloopen. Zoo lang moesten zij vernederd worden. Dat was noodig voor hun yolksgeluk; noodig, om hen alien , door den druk , ten naauwste to vereenigen; om hen , in dien druk , zich to doen
oefenen in kunsten en wetenschappen , wier kennis zij behoefden tot cone genoegelijke en veilige inwoning in Kanaiin ; om hen to oefenen in onderwerping en andere
deugden , geschikt om het volksgeluk te verhoogen; cindelijk om hen daardoor gewillig te maken , om het rijkc
Egypte to verlaten , zich de moeijelijkheid eener lange
rcize to getroosten, en de Kanaanieten moedig en dapper
te beoorlogen; om hen , volgens Gods wil , uit to roeijen ,
tot straf hunner hooggestegene zonden. Zoo waren dan de
Israelieten verdrukt, en w el tot hun eigen nut; echter
niet hanger , dan den tijd , door God bepaald. De vier
eeuwen waren verstreken. Nu verschijnt God aan m o zE s;
verschijnt, om hem de oude beloften to herinneren , en
to gebieden , dezeive , in zijnen naam, te vervullen. —
Wel mogt de geschicdschrijver aanteokenen: »God ge» dacht aan zijn verbond met ABRAHAM, IZA5K en JAben. Hij zou bij Jo z E F in Egypte sterven. — Op dergelijke
wijs was ook , bij de voorspelling aan ABRAHAM, aangaande
het lot der nakomelingschap, melding gemaakt van zijn'
eigen dood.
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» KO B " (Exod. I: 24); want wij leeren Hem kennen als
den Getrouwe, wiens beloften nimmer falen. — Het is als
stond het met groote letteren to lezen : » Alwat de Heer
» heeft toegezegd , gebeurt zeker."
2. Niet minder blijkt Hij ons to zijn de Goedertierene.
Tot bewijs wil ik minder daarop doen 'Wen, dat JExov A
het yolk staande hield onder de zware verdrukking, hetzelve voor geheelen ondergang bewaarde, ja het nog to
meer in getal deed toenemen , naarmate er wreedere middelen wcrden uitgedacht , om het to vcrzwakken. Ik wil
daarop minder letten , omdat, hoeveel daaruit ook te ontleenen zijn zoude, om mijnc stelling to bewijzen , ik dit
geenszins tot mijn betoog behoove, dewijl het geschiedverbaal zelf daartoe overvloedige stoffe aan de hand geeft.
Het kan toch onze opmerkzaamheid niet ontgaan , met
Welk cone teederheid God tot MOZES spreekt over de verdrukking. Het is als deelt Hij zelf in den nood, als worden de smaadheid en het Iced Hemzelven aangedaan. Niet
slechts noemt Hij Israel bij herhaling zijn yolk (vs. 7, 10),
maar »Hij had zeer wel gezien de verdrukking; Hij had
de smarten bekend. Het geschrei der kinderen Israels
» was tot Hem gekomen ," (vs. 7 , 9.) Hoe kan dit mensehlievender en treffender worden uitgedrukt? Neen, geen
der zuchten of tranen was voor Hem verborgen. Met deelDeming had Hij die alle gadegeslagen , om, te zijner tijd,
Met alleen uitkomst to schenken, maar ook wrake te nemen over hunne verdrukkers. En wat zegt de beschrijving
van het beloofde land , »cen good en ruim land , een land
»vleeijende van melk en honig, de plaats der Kanaanieten,
» der Hethiten , 2Imoriten , Phereziten, Heviten en Jebu» siten" ? (vs. 8.) Is het niet als wil de Allerhoogste, dat
zij zijne goede bedoelingen erkennen, om hun het gehoorzamen aan zijnen wil gemakkelijker te maken? Bij hunne
verhuizing konden zij toch niets verliezen, maar alles gewinnen; want dat vruchtbare land, dat zoo ruim was, dat
zoo vele stammen had kunnen voeden , zoude ook voor hen
het noodige meer dan overvloedig verschaffen. Die toezegging moest met aileen den mood van MOZE s verhoogen,
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maar ook het geheele yolk gewillig maken , om zich met
blijdschap over te geven aan de leiding van dien goeden
God , die zoo duidelijk hun geluk bedoelde. — Had het
yolk zich welligt zoo vele belangstelling en deelneming
waardig gemaakt? Muntte het misschien boven andere natien zoo zeer uit in algeheele aankleving aan God en zijnc
dienst , dat wij dezelve meer aan hunne voortreffelijkheid
dan aan Gods goedheid zullen dankweten? Deze stelling
zoude geheel aandruischen tegen de geschiedenis. Het is
waar,, van de godsdienstige en zedelijke toestand des yolks,
geduronde hun verblijf in Egypte, staat ons zeer weinig
opgeteekend ; maar , bij wettige gevolgtrekking moeten wij
besluiten, dat zij in beide zeer verachterd waren. Het
doet terstond niet veel goeds van hen vooronderstellen ,
wanneer wij zien , dat zij zich aan de dwingelandij gewillig
onderwierpen ; dat zij zich , geheel lijdelijk , lieten vertreden , dat zij het konden dulden , van hunne dierbaarstc
regten beroofd te worden , en niet eer tot hunnen God begonnen to roepen , voordat het lijden bijna onverdragelijk
was geworden, (Exod. I: 23.) En wat zegt het getuigenis,
door MOZES van hen afgelegd ? Hij vreesde , dat zij den
God der vaderen niet moor zouden kennen (Exod. III: 13,
14) ; dat zij het niet wilden gelooven , dat de Hoer hem
verschenen was, en hem dus geen gehoor zouden verleenen. (Exod. IV: 1.) Of knnnen wij ons op dit getuigenis
minder verlaten? Beoordeelde hij hen welligt onbillijk ,
om to eerder ontslagen te worden van den moeijelijken
post , hem thans opgedragen ? Maar , wat zegt ons dan
de geschiedenis van hunne omzwerving in de woestijn?
Zij , die daar gedurig konden klagen over het gemis der
Egyptische vleeschpotten en groenten , — die het manna
durfden verachten , — die zich, bij Sinai, om het gouden
kalf verzamelden , ten chide een godsdienstig feest to vieren , — die, bij herhaling, opstonden tegen MOz ES en
A g RON, de leidslieden en bestuurders , hun van God gegeven , en telkens tegen God murmureerden ? — En dat
yolk had God in Egypte aangezien, — met deelneming
had Hij, hunne klagten gehoord. Dat yolk wilde Hij redden
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uit de slavernij; wilde Hij in het beloofde land genoegelijk
doen wonen , daar met weldaden overladen ; ja uit hen
eens de zegen voor alle natin doen geboren worden! Neen
waarlijk , dit kunnen wij niet toeschrijven aan eenige verdienste der Israelieten; maar allecn aan Gods goedheid
en liefde. Wij lecren hem dus kennen als den Goedertierene, die zijne schepselen gaarne de hoogste mate van geluk doet genieten, waarvoor zij slechts eenigzins vatbaar
zijn. — Het is, als staat het met groote letteren: »Barm» hartig en genadig is de Heer , langmoedig en groot van
» goedertierenheid."
3. Ten derde leeren wij Hem kennen als den Almagtige. Groot was de nood , waarin Israel verkeerde. Dagelijks werden zij zwaarder verdrukt , en nog klom de onmenschelijkheid der dwingelanden gedurig hooger. Daardoor was bij hen alle mood vergaan en alle lust uitgedoofd
tot eenige groote onderneming. En wie was nu de man,
die zich aan hun hoofd zoude stellen ? die hunne vrijlating
zoude eischen van den trotschen Koning, en daardoor zijne
gramschap op zich laden ? Het was mozES, die als herder leefde in Midian, die dus, van wege zijn beroep ,
veracht was bij de Egyptenaren; MOZ ES , bij wien , in
tachtigjarigen leeftijd , het vuur der jeugd verdoofd was?
MOZES, die nit Egypte was gevlugt, en derwaarts niet
Londe wederkeeren , zonder zijn leven in gevaar to brengen. Ware hij 40 jaren vroeger tot dat work geroepen ,
toen hij nog verkeerde aan het hof van F AR A o dan was
er misschien uitzigt geweest , dat hij slagen konde. Hij
had van daar gunstig kunnen werken op zijne geloofsgenooten ; welligt sommige aanzienlijke Egyptenaren aan
zich kunnen verbinden; zoo eene zamenzwering voorbereiden , opdat Israel eenparig opstond, en hun doel niet
mislukken konde. Maar ziet! thans was hij van alle die
hulpmiddelen geheel verstoken; en nu juist wordt hem geboden het yolk uit to leiden. Ach , wat zoude hij vermogen bij een' Koning, die zich moedwillig verharden
zoude? wat bij zijn yolk, aan hetwelk hij geheel vreemd
was geworden , en dat den nek maar al to gewillig kromde
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onder het juk van den dwingeland? Neen, MOZES zelf
rekende het bijna onmogelijk , wel te kunnen slagen. Vandaar alle zwarigheden, die hij opperde, bij zijne roeping;
vandaar, nadat reeds alle die zwarigheden waren opgeheven, nog de ernstige bede, dat toch iemand anders mogt
gezonden worden, (Exod. III: 1I—IV: 13.) Maar, wat
hij ook mogt inbrengen , met welk eenen aandrang hij ook
smeekte , alles to vergeefs. De Hoer bleef hem gebieden
naar Egypte te trekken, om Israel uit te leiden. \Vie
merkt het nict. op, dat dit alles juist zoo bestuurd word,
opdat Gods magt to moor zou openbaar worden; opdat niet
alleen Israel, maar ook geheel Egypte het erkennen zoude: de Heer is God en niemand nicer (*)? Nu bleek het
tech duidelijk , de verlossing was niet het werk van menschen , maar het work des Allerhoogsten. Zij werden uitgeleid door eene sterke hand, waartegen de Koning zich
to vergeefs verzet had, en zijne gewaande Godheden zelfs
niets vermogten. De laatste nakomelingschap meet daardoor nog in dien God , als den Almagtige , gelooven ;
want het is al staat het met groote letteren : »De Heer
» doet alwat Hem behaagt met het heir des hemels en met
» alle inwoners der aarde. Niemand kan Hem wederstaan;
»want door het geringste werktuig wcet Hij zijn welbeha» gen te volbrengen."
4. Lezen wij nog eons het geschiedverhaal na, ook dan
vinden wij, gemakkelijk , menigvuldige bewijzen voor zijne
groote wijsheid. God had Israel zeker kunnen verlossen ,
zonder ziek to bedienen van de tusschenkomst van eenig
mensch. Maar, gelijk Hij, in vroegeren tijd, sommigen
had uitgekozen, om , door middel van dezen , anderen to
beweldadigen, zoo Wilde Hij ook nu niet anders handelen.
En wic konde beter tot leidsman des yolks worden aangesteld, dan MOZES? Dat gewigtige work mogt toch niet
(*) Dat dit waarlijk mede beoogd werd door de Egyptische
plagen, zegt ons de geschiedenis ; want de Heer zelf verklaarde , dat de Egyptenaars het moesten weten, dat a E u o
God is, Exact. VII: 5, XIV: 4, 18.
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aan cen' vreemdeling worden opgedragen; het moest icmand zijn uit het nakroost van ABH Allem. Maar een gcwoon Israeliet was daartoe niet geschikt. Door onverstand
en onhandelbaarheid zoude hij de goedc zaak meer nadeel
dan voordeel hebben aangebragt. Neen, de toekomstige
leidsman moest, reeds van zijne vroege jeugd, daartoe
worden opgevoed. Hoe wijs word daartoe MOZE s lot, van
den beginne af, geregeld , door hem , in de prille jeugd ,
toe te vertrouw en , aan de zorg zijner moeder,, — door
hem vervolgens to doen onderwijzen aan het hof van Egypte , en hem eindelijk verder to bekwamen in Midian ! Hoe
wijs was thans zijne roeping ! Van wege zijne geklommene jaren mogt hij al minder geschikt schijnen tot het
groot en moeijelijk werk , hij was echter juist in dien leeftijd , die hem daarvoor het best berekend maakte. De
drift en onstuimigheid zijner jeugd was lang bekoeld ; zijne
langdurige ondervinding had hem eenen grooten schat van
kundigheden doen verzamelen , die hij , iederen dag, ten
nutte des yolks kon aanwenden. En zijne jaren waren
nog niet te hoog geklommen , oni de vermoeijingen in do
woestijn te kunnen verdragen , en het einde der omzwerving te beleven. Hoe wijs was de verschijning ingcrigt ,
waarmede hij thans werd verwaardigd! Dewijl God zich
aan hem openbaren wilde , was er cen uiterlijk , zigtbaar
teeken noodig , om zijne opmcrkzaamheid gaande. te maken , en hem in die gemoedsstemming te brengen , die vereischt word, om Gods woorden met aandacht en eerbied
to kunnen aanhooren. Welk eon teeken nu konde daartoe
worden uitgekozen ? eon beeld of eene zekere gedaante?
maar welk beeld kan gemaakt worden, dat den Allerhoogste zoude gelijkvormig zijn? Zoude dit B eene aanleiding
tot afgoderij of beeldendienst hebben kunnen geven? althans , om zich to lage en te zinnelijke denkbeelden van
den Onzienlijke to vormen? Veel meer overeenkomstig dus
met Gods wijsheid was het, het brandende braambosch to
stellen als teeken zijner onmiddellijke tegenwoordigheid;
want voor ABRAHAM was vuur en rook reeds het zinnebeeld geweest van Gods nabijheid , (Gen. XV: 17, 18.)
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Er was dus overeenstemming met Gods vroegere handelwijzen. Langzamerhand word daardoor , bij MOZES, het vermoeden gewekt van de mogelijkheid eener Goddelijke openbaring, — die gedachte werd trapswijs versterkt , en klom
eindelijk tot zekerheid. Nu was hij bewaard voor to groote
schrik en onsteltenis, waardoor hij had gevaar geloopen
zijne zelfbewustheid te verliezen. Geheel bij zijne zinnen ,
hoorde hij God , zich aan hem openbaren , als den God
der Aartsvaderen ABRAHAM, IZA.iIK CH JAKOB. Dat VCFsterkte zijnen eerbied, maar vermeerderde tevens zijne vrijmoedigheid en verhoogde zijn vertrouwen; zoodat hij met
zijnen God durfde spreken , en ale zwarigheden openbaren, die hem verhin4erden , het groote werk blijmoedig
aan te vangen. Alle die zwarigheden werden daardoor
weggenomen , zoodat hij met het grootste vertrouwen heenging naar Egypte, om het groote werk moedig te beginner' en gelukkig to voleindigcn. Wie moot ale die
schikkingen van God dus niet van harte toejuichen , en
Hem erkennen als den Alwijze? Het is als staat het met
groote letterer' : » Alwat de Heer doet , is wel gedaan. Bij
»Hem is wijsheid en raad ; daar is geene doorgronding van
» zijn verstand."

DE REIMS VAN PARIJS.

lionderd jaren geleden wist men to Pars naauwelijks ,
wat eene beurs is. Ten tijde , toen , aan het Fransche
hof, de maitressen onbeperkt regeerden , en de vcrkwistende adel het laatste gevoel van eer en schaamte in ballet
en opera, in minnarijen en champagne verstikte, kende
men geen ander middel, om ijlings rijk of arm te worden,
dan de gunst van den dobbelsteen of van de ligte vrouwen.
De Engelsche gelukzoeker L AW , de uitvinder in Frankrijk
van het papierengeld en van de akti&" , moest eerst to huffs
de galg ontvloden zijn , zich rijk gestolen hebben , en onder het regentschap des Hcrtogs VAN ORLEANS Minister
van Financien worden, om aan de bedorvene Fransche
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wereld eene nieuwe whze tc leeren , hoe men, zonder veel
moeite, van schoenlapper millionnair en omgckecrd van
millionnair een bedelaar worden kan. In het jaar 1716
schiep hij eene bank, verbond met die inrigting Gene handelmaatschappij op den litissisippi, en strooide zijne bankbiljetten onder de begeerig daarnaar grijpende menigte.
Hiermede was voor fortuinzoekers en intriganten eene ruime
speelplaats geopend. LAW ' S aktien werden cone onuitputtelijke , zoo al niet goud- dan toch papiermijn. Dc
geheele wereld begon deze ellendige, kortstondige geldbriefjes na to fagen, zoodat er een ware geeuwhonger naar
dezelve ontstond. De mensehen namen aktien en onophoudelijk, aktien, zoo lang tot dat dezelve de waarde der
klinkende munt in het koningrijk tachtigvoud to boven
gingen , en eindelijk het hankroet te ivecg bragten , hetwelk de bron der onbeschrijfelijkste onheilen werd.
Ondanks hare kwade gevolgen, had echter deze uitvinding de papier-speculatie gaande gemaakt. Die cr verliezen hij geleden had , dacht op nieuwe ondernemingen ,
op reizen, leeningen, association. De zaak werd tot een
stelsel , tot een nood- en hulpmiddel voor slechte, onbekwame financiebesturen, en het gevolg was, dat men naar
eene papiermarkt , thans even noodig als elke andere markt,
begon om te zien. Weldra was zij gevonden. — In het
jaar 1724 kwamen de Parijsche makelaars en wisselaars
in het hotel Mazarin bijeen, om zaken van dien aard met
elkander te verhandelen; van daar trokken zij naar de Jezuitenkerk, vervolgens naar het Palais-royal, van oudsher het hoofdkwartier der spelers, en eindelijk verhuisden
zij na de revolutie, in een provisioned gebouw van de
straat Feydeau, waaraan men den naam van la Bourse
gaf. NAPOLEON, het groot gewigt van dozen speculatietak bevroedende, en wel inziende, dat de handel in het
algemeen, en de papierhandel in het bijzonder,, de drijfveer in het uurwerk van het hedendaagsche staatsbestuur
zou worden , beval , voor het koopmansbedrijf een eigen
paleis te bouwen, en daarin eene groote, uitsluitend tot
den handel met publicke fondsen bestemde , zaal in te
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rigten. — Den 24 Maart 1808 Iegde de architekt BROGMARD
den eersten steen der tegenwoordige beurs op het ledigc
erf van het afgebroken kloostcr der Filles St. Thomas; het
bouwen duurde onafgebroken tot in 1814 voort , als wanneer het een tijdlang stilstond, zoodat het gebouw eerst in
het jaar 1826 voltooid werd.
Wij houden het voor overbodig, dit gebouw voor onze
lezers te beschrijven. Menigen hunner hebben het ongetwijfeld , op de plaats zelve , door eigene bezigtiging leeren kennen ; anderen hebben zeker daarvan in eenigen
prentenwinkel, of ook in een magazijn of museum, eene
lithographische of houtsnee-afbeelding gezien. Is het den
lezer hierbij gegaan als den schrijver dezer opgave , dat
hij namelijk dit beursgestieht in den cersten opslag voor
een Romeinsch prachtgebouw uit de tijden van AUGUSTUS
gehouden , en alleen uit het opschrift den waren aard en
bestemming van hetzelve heeft leeren kennen , zoo zal hij
ontwijfelbaar ook terstond bij zichzclven gedacht hebben :
in eene eeuw, waarin het gouden kalf mecr dan immer
aangebeden wordt en het geld Goddelijke eer erlangt ,
moet er billijkerwijs ook een geldtempel zijn. Zulk een
tempel is er dan nu ook inderdaad teParijs; en, ofschoon
dezelve uiterst ruim is, kunnen echter deszelfs zalen nog
bezwaarlijk de menigte der geloovigen bevatten.
Over het al of niet fraaijc van het gebouw is veel gesproken en getwist. Het is meestal beoordeeld geworden naar
de grootte der som van 25 millioenen, (franks?) welke het
gekost heeft, als ook naar het kunstmatige van den arheid,
maar niet naar den stijI of de uitdrukking van het geheel ,
dat wel met enkele goede antieke fragmenten gemengd ,
maar over het algemeen zeer slecht en onzuiver zaamgesteld is. Wanncer men ziet, hoe erne gedrongene langwerpige ruimte met eene hooge , schrale kolonnade van
ruim zestig zuilen omgeven is, wel is waar van de sierlijkste gedaante en van den voortreffelijksten , scherpsten
arbeid , maar tot niets anders dienende , dan om aan de
daarachter geplaatste vensters het licht te benemen; wanneer voorts duidelijk in het oog springt , dat doze weelde-
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righeid van versierende deelen , zonder eenig begrip van
de schoone Grieksche bouwkunst, zonder het geringste
gevoel van bouwkundige karakteristiek, uit bloote zucht
om cone vertooning van achtbaarheid te geven , is aangewend, zoo moet men betreuren , dat zoo groote sommen
op eene zoo onverstandige en ondoelmatige wijs verkwist
geworden zijn ; want dit zuilenbosch kon slechts dan eene
inderdaad achtbare vertooning maken , wanneer de andere
deelen van het gebouw daarmcde in overeenstemming gebragt waren.
Het inwendige der beurs onderscheidt zich voordcelig
van het uitwendige , en verdient inderdaad grootsch genoemd to worden. Niet ligt zal men ergens elders eene
dergelijke zaal ontmoeten , zoo wel met opzigt tot de grootte als tot de versiering , tot welke laatste men grijs op grijs
geschilderde basreliefs heeft aangewend en plafondsschilderingen van eene oogbedriegende juistheid , die, door P U oL en A1E UN1ER uitgevoerd , de onderscheidene handelsoorden en Fransche koopsteden vertoonen. Een uitgestrekt , rond , door ijzeren sparwerk gedragen koepelgewolf overspent de wijde ruimte, die haar licht van boven,
door eene aanmerkelijke opening in het midden des koepels , ontvangt. Nagenoeg 3000 menschen kunnen in de
zaal zelve pleats vinden, zonder nog de boven in dezelve
rondloopende galerij te rekenen , die , zeer fraai , met
smaakvol uurwerk en andere versierselen prijkt , en thans
alleen voor toekijkers bestemd is , maar vroeger ook voor
de speculerende dames diende, welke bier zeer talrijk bijeenkwamen om te koopen en to verkoopen. Van dit
standpunt laat zich de effectenbeurs het best overzien. Hier
is veel minder gedrang dan beneden in de zeal, maar
daarentegen cen veel sterker gegons, omdat het geluid der
in dezelve sprekcnde en roepende stemmen van het gewelf
terugkaatst. Na eenigen tijd echter gewent zich het oor
aan dit in den beginne hoogstpijnlijk en bijna onverdragelijk gedruisch , en het oog ziet met verbazing neder op do
beurswereld , die in de laagte dooreenwemelt en eene verwarde massa vormt. Eer wij (len lezer dezen chaos pogen
B
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te verklaren , zij hij zoo goed te begrijpen, dat men de
Parijsche beurs zeer wel bezoeken en met eigene oogen
bezigtigen kan , zonder het geringste vermoeden te hebben
van hetgeen er eigenlijk uitgevoerd wordt. Het beursbedrijf, zoo als het zich in deszelfs uiterlijk vertoon aan den
beschouwer voordoet , heeft iets blijkbaar dubbel– of liever
veelzinnigs. Men weet niet , hoe men het heeft , wanneer
men voor de eerste maal , tussehen 2 en 3 ure , de hooge,
ruime zaal der effectenbeurs binnentreedt , daarin duizende
menschen op en neder ziet woclen, duizende verschillende
stemmen door elkander hoort murmelen, en het onderwerp
der algemeene gesprekvoering niet begrijpt. Wat de beurs
is, wat er gedaan wordt, hierover Iaat het uiterlijke voorkomen ons in volstrekte onzekerheid. Wij zien in de zaal
en in °de zijgangen slechts eene menigte menschen bijeen ,
die in korte , afgebrokene zinsneden met elkander praten ,
en , na zekere tusschenpoozen , getallen zonder zamenhang
uitspreken , Welke de omstanders met een bedrukt of een
blij gelaat in hunne zakboekjes opteekenen ; niets kondigt
aan , dat deze lieden geldzaken verhandelen ; zij kunnen
even zoo goed over letterkunde of andere onderwerpen spreken , en tot tijdverdrijf vraagstukken van rekenkunde oplossen. En evenwel is hier de plaats , waar cen zoo reusachtig spel met openlijke fondsen gedreven worth, dat men
er niet zelden de waarde van geheele koningrijken verspeculeert; de plaats, waar overvloed en armoede soms in
minder dan een uur tijds elkander vervangen.
Ziehier in de eerste plaats iets , geschikt om te bcter
het beeld to leveren van het tooncel, waarop zulke albewegende drama's gespeeld worden. Aan het uiteinde der
zaal bemerkt men eene afgezonderde , kringvormige ruimte , die van hekwerk omgeven is , waarin op vier onderscheidene punten toegangen geopend zijn. Drie derzelve
zijn eenvoudige deuren , die met de algemeene beurszaal
in verband staan; aan den vicrden kant verlengt zich
opening tot eene soort van gang, die naar de bijzondere
zaal der makelaars leidt. Binnen in deze afgeschutte ruimte is cen twecde, kleinere en iets meer verheven kring ,
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de korf (la corbeille) geheeten , om welken de wisselagenten in het rond staan , met het aangezigt naar het middelpunt gekeerd , elkander weerkeerig aanroepende en antwoordende , wisselbrieven , obligatien , aktien , alles door
elkander, aanbiedende, aannemende of weigerende. Het
groote rond heet het parquet, ongetwijfeld omdat het een
houten vloer heeft, terwijl het overige der zaal met marmersteenen geplaveid is. Deze inrigting getuigt van eene
wijze voorzorg , want kregen de makelaars der effeetenbeurs verkoudheid of zinkingzickte, dan mogt wel geheel
Frankry-k zich te bed leggen. Aan het eene einde der omslotene plaats staat op eon houten staketsel eene plank ,
waarop de som aangetcekend is, welke de amortisatiekas
op den loopenden beursdag tot inkoop van renten bestemt;
hier naast ziet men cone kleine hoogte, die van tijd tot tijd
door den openbaren roeper beklommen wordt , wiens taak
het is, bij het begin der beurs en vervolgens na het sluiten
van eenigen koop , den koers onder het publiek of te roepen, hetwelk , met aanhoudend gegons, het parket omgeeft.
Het oppervlakkige gezigt van den beurshandel heeft,
gelijk wij hierboven reeds aangemerkt hebben , over het
geheel weinig aanlokkelijks of treffends. Wij hebben wel
eons gehoord , dat de beurs eene speelbank in het groot
is, en verwachten dus misschien aldaar,, even als aan zulk
eene bank, de geheele toonschaal der menschelijke gemoedsstemming te zullen zien: mismoedigheid, met kenteekenen van beginnende wanhoop ; razende , tandenknersende vertwijfeling , die tegen zichzelve en tegen het noodlot woedt; uitbarsting der vreeselijkste verwenschingen
nit den mond van ongelukkigen, die hun laatste geld op
het spel gezet hebben, kortom angst, schrik en ellende in
allerlei gedaanten en op de bontste wijs dooreengemengd.
Niet het geringste spoor van dit alles is op de hours to
zien. Het drama en melodrama treedt hier niet zoo openlijk te voorschijn als aan de roulettetafel , cm welke de
spelers zitten,
Aan ernst gelijk den hellenregteren,
Aan angst 't misdadig sehinnuenheir.
Bb2
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De beslissing der aan de beurs op het spel staandc belangen is nimmer oogenblikkelijk genoeg, om zoo ijselijke
uitwerkselen , als epileptisch strakstaande oogen , gebalde
vuisten en dergelijke te voorschijn te brengen. Integendeel, de spelers op de beurs gaan in afzonderlijke groepen
de zaal op en neder,, met een' genoegelijken glimlach op
het gelaat , bij gelukkig geslaagde verhandeling en bij verlies steeds met koelbloedigheid en zelfbeheersching; velen
toonen een' bedachtzamen , stelselmatigen ernst , de meesten echter ongevoeligheid , slappe gedachteloosheid op den
laagsten trap, het eigenlijke zedelijke niets. Zij grepen
naar het middel van broodwinning, dat het best met hunne
bekwaamheden en hunne wijsbegeerte strookte, naar het hazardspel. En inderdaad ontstaat hier nu en dan, door het
bloote toeval , een geluksgebouw , hetwelk nogtans meernialen snel weder instort, en den huisheer onder het puin
begraaft of voor de tromp van een pistool brengt.
In de zijgangen der beurszaal , waar de zoogenaamde
coulissiers zich ophouden , is het EOLUS- hol , van waar
de winderige tijdingen losgelaten worden, die aan de beurs
zoo menigmaal de verwoestendste stormen verwekken. Van
!tier gaan de aktietijdingen en beursgeruchten uit, die de
papieren soms geweldig doen rijzen of dalen , en honderden
van menschen in een oogcnblik arm of rijk maken. In de
laatste tijden had men de leugenfabrijk te erg gedreven ,
zoodat de regering eindelijk raadzaam oordeelde tusschenbeiden te komen; maar het misdrijf was hier zoo listig aangelegd en zoo fijn gesponnen , dat het spreekwoord er door
gelogenstraft werd. Inderdaad is bet niet wel mogelijk na
te sporen, hoe op de beurs geruchten ontspringen, opwellen , voortstroomen en zich verbreiden , hoe tijdingen
verspreid en of zij al dan niet met een boos opzet uitgestrooid worden. Een aanzienlijk bankier, of ook misschien
de eerste de beste, laat soms een onoverdacht , van kwade
bedoeling geheel vrij woord vallen , hetwelk door een ander beursspeler opgevat en oververteld wordt. Bij den eersten spreker was het een los gezegde. De naverteller mogt
het nu opgenomen hebben hoe hij Wilde , zoo is dit opne-
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men reeds van beduidenis, en het navertellen kan van veel
gewigt worden. Komen hier nu nog halve verstaners , verkeerd begrijpers bij , die hetgeen zij van het gehoorde mee.
nen to weten aan icmand mededeelen , welke het kleuren
der woorden, zoo in het ligte als in het donkere, goed
verstaat, alsdan ontstaat er oogenblikkelijk een gepraat.
Geraakt nu dit ter kennis van arglistigen en van ligtgeloovigen , dan is de groote beurstijding kant en klaar. Wee
dan den ongelukkige , die, ter goeder trouwe , wat al te
onbedachtzaam medegespeeld heeft ! De coulissiers lagchen in hunne vuist, als zij een door hen verzonnen of
verbreid nieuws , hetwelk hun een percentje of wat in den
zak jaagt, iemand op de mouw hebben weten to spelden.
De philosophic dozer lieden gaat inderdaad tot in . het ongeloofelijke. Het zijn ware Stoicijnen; zij spotten en
schertsen , terwijl honderden naast hen en door hen aan
den bedelzak geraken. Doze gewoonte , om op het ongeluk van anderen , op de kans der beurs, zoo als men het
noemt, to speculeren , overpantserd allengskens des menschen ziel met eene edelaardige eeltkorst, die even zeker
tegen alle morele verwarming beschermt , als een mollig
lamsvel of donsen borstkussentje long en ingewanden tegen
ligchamelijke verkouding; ja het verschaft eindelijk aan den
bezitter de benijdenswaardige hebbelijkheid, om al het lijden van zijnen medemensch met eenen grimlach to aanschouwen , of, gelijk SWIFTzich uitdrukt, met Christelijke gelatenheid to dragen.
Dc Parijsche beurs heeft voor in- en buitenlanders ongelijk minder aanlokkelijkheid , sedert de dames van dezelve verbannen zijn. De algemeene zedelijkheid moge er
bij gewonnen hebben , de bijzondere nicuwsgierigheid heeft
er veel bij verloren; want doze dames vormden , zoo al
niet het aanminnigste sieraad , toch ten minste de schilderachtigste stoffering der beurs , en ontegenzeggelijk de merk.
waardigste , hoezecr tevcns de onverklaarbaarste klasse der
beursspelers. De galanterie der beursknechts had aan dit
vrouwelijk gedeelte van het speelgezelschap kleine stoeltjes
verschaft , die echter,, op bevel van den min galanten
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direeteur der bears, haar weder ontnomen werden. Men
zag er vrouwen nit alle standen, van de Hertogin tot de
schoonmaakster. De makelaarsbedienden, onophoudelijk bezig met de trappen der galerij op en af te klouteren, haalden de lastgevingen der vrouwelijke principalen af, en bragten die aan hunne patroons. Men onderscheidde twee afdeelingen : de eigenlijke speelsters en de zoogenaamde breisters (tricotcuses). De speelsters der eerste klasse waren
dames met hoed, pelsmantel en cachemiren kleed, welke
het hazardspel in de fondsen op een' grooten voet en met
aanzienlijke kapitalen dreven. De breisters waren vrouwen
met mutsjes, katoenen rokken en zwart - sajetten kousen,
die, zoo als de spotters zich uitdrukten, piasters fricasseerden. Onder deze vrouwen vertoonde zich de speelduivel,
die bij de mannen zich doorgaans nog al achter zekere welvoegelijkheid en aangenomene bedaardheid verbergt, in zijne
voile naaktheid en lcelijkste gestalte. Wanneer een man in
een' frak a la Humann met een' ander' spreekt, die een
jasje van afgedragen duffel aan het lijf heeft, dan wekt dit
geene bijzondere verwondering, omdat manskleeding in onzen tijd geene onbedriegelijke gevolgtrekking levert tot stand,
vermogen en opvoeding; maar dat eene dame, in zijde en
fluweel gekleed, op gelijken voet handel dreef met eene
vrouw in een morsig katoenen pak , dit heeft mij telkens
verbaasd, hoe dik wijls ik het ook .gezien heb. Mij staat,
uit het bedoelde tijdperk, nog levendig een gesprek voor
den geest, hetgeen ik twee beursspeelsters hoorde voeren ,
van welke de eene tot de hoogste, de andere tot de laagste
rangen der maatschappij behoorde. — Ah , madame, ma
chére dame ," riep op zekeren dag eene vrouw in een smerig
huiskleed, . le Miguel va mal, trôs mal." — Bah!" hernam eene in hare nabijheid zittende dame met een' rijkversierden hoed, *len suis chargee." — Moi, j'ai lcichd le
mien." ,Merci, ma chhre." — De dame met den fraaijen
hoed boog zich over de balie der galerij en gaf naar, beneden
een' wenk ; oogenblikkelijk sprong een vlugge makelaarsbediende den trap op en stond nevens haar, om haren last te
ontvangen. . Comment, le Miguel a fikhi, monsieur?" —
.Ce n'est rien, madame, un faux bruit ; avant la fin de la
Bourse it se sera remis." — ' Non, le Miguel est trop chancrux. Vendez, et achetez-moi des ducats." — A l'instant."
Opmerkelijk was het, dat de vrouwen , als door eene ge-
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heime sympathie gedreven, bijna uitsluitend in vreemde
effecten speculeerden, welker koers meestal veranderlijk en
grillig is. — Sedert een bevel der regering aan de dames
den toegang tot de beurs ontzegd heeft, zijn de voorname
speculatrices verdwenen. De zoogenaamde breisters alleen
zijn nog overgebleven, die thans achter de beurs aan het
hek post vatten, en van daar hunne lastgevingen aan de
makelaars doen toekomen; zij vormen er eene niets minder
dan fraaije of lieftallige groep.
Er zijn lieden, die beweren, dat de makelaars in effecten
nuttige dienaren van den Staat zijn, welke voor denzelve
geld weten op te jagen en het staatskrediet te doen rijzen;
iets, dat ons echter nog zoo uitgemaakt niet voorkomt. Doch
hetgeen wij nog minder begrijpen, is de groote blijdschap,
waarmede men allerwegen over het rijzen der fondsen en
den bloei van het staatskrediet hoort spreken. Is niet zulk
eene blijdschap voorbarig? Tegenwoordig behoeven de Staten geen krediet, en daarom hebben zij het; want gewoonlijk hebben die genen het grootste ' krediet, die er nooit of
slechts zelden gebruik van maken. Die het gebruiken wil
en er naar zoekt, vindt het dikwijls niet. Laat ons eerst
eens zien, hoe het gaan zal, wanneer de Staten in het
naauw geraken, en, in plaats van den last hunner schulden
bij toenemende krach ten te verminderen, toevlugt moeten
nemen tot nieuwe leeningen. Wie weet ook, of het niet
beter ware, dat de Staten in het geheel geen krediet hadden, en dus de inkomsten van latere tijden niet bij voorraad
konden verteren, even als jonge lieden van rijken huize,
die Woekerverbindtenissen aangaan, om van de hun yourgesehotene kapitalen niet alleen dnbbelen, ja driedubbelen
interest te betalen, maar dezelve ook te eeniger tijd dubbel
of driedubbel terug te geven. Doch dit vraagstuk behoeven
wij hier thans niet te onderzoeken. Retournons a nos moutons; dat is te zeggen, naar onze makelaars, en herinneren
wij in de eerste plaats, dat, bijaldien het door velen beweerde stelsel gegrond en het beursspel inderdaad een yourtreffelijk ding is, waardoor bet algemeen krediet opgebeurd
en ondersteund wordt, men de daartoe betrekking hebbende
wetgcving behoorde te verbeteren, daar zij in dit geval,
om een zaeht woord te bezigen, uiterst inconsequent is.
Ileeft daarentegen de wetgeving refit, en is het beursspel
een misdrijf, alsdan behoorde men het niet ongestraft te la-
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ten, althans in een beschaafd land op geenerlei wijs lieden
te dulden, aan welke het niet alleen geoorloofd is zich over
de wetten heen te zetten, maar aan welke zulks nog daarenboven winst, ja zelfs eer en onderseheiding verschaft.
Over het algemeen speelt de negentiende eeuw, , met hare
aanspraken op hoogere beschaving en veredeling, somtijds
eene belagchelijke rol. Ondersteld eens, dat, over ettelijke
honderde jaren, een geleerde oudheidkenner aan zijne tijdgenooten het volgende verhaalde: In het jaar 1840 heerschte te Parijs, hetgeen toenmaals niet alleen de hoofdstad
van Frankrijk, maar ook , volgens de meening der Franschen zelve, die der geheele beschaafde Europesche wereld
was, zulk eene verregaande zedeloosheid en gebrek aan
orde, dat de wetten er algemeen veracht werden. De wetboeken van dien tijd verboden uitdrukkelijk het zoogenaamde beursspel, en bedreigden ieder, die er zich aan overgaf, met kortere of langere gevangenisstraf; edoch de woede van dit spel was destijds zoo geweldig, dat de regering
de spelers niet alleen ongemoeid en ongestraft liet, -maar
dat zij zelfs opzettelijk lieden benoemde, die bij dit spel het
ambt van middelaars moesten vervullen. Deze lieden hadden
een algemeen erkend, openlijk karakter, en werden overal
goed ontvangen. Sommigen erlangden het eerekruis; anderen waren kapiteins der nationale garde; zij maakten, te
Parijs zelfs, opzien door hunne weelde, onderhielden de
schoonste danseressen, en huwden hunne dochters uit aan
de hoogste staatsbeambten." Wat zouden zij, die zulke mededeelingen vernamen , daarvan wel zeggen? Hoogstwaarschijnlijk zouden zij de barbaarschheid van anno 1840 betreuren. En zouden zij daarin niet regt hebben ? Het beursspel brengt over tallooze huisgezinnen meer onheil nog dan
echtbreuk en verkwisting, en menig dief verdient de pig
minder dan menig agioteur.
Het reusachtige spel, met staatspapieren gedreven, is een
der zonderlingste, in deszelfs gevolgen onberekenbaarste
verschijnselen van onzen tijd ; maar de menschen loopen er
onbezorgd over heen, alsof er noch in de aanleiding daartoe, noch in de uitwerkselen daarvan iets bedenkelijks gelegen ware. Overweegt men echter, dat dit spel niet mogelijk ware, wanneer niet, door aanhoudende leeningen, de
staatsschulden vermeerderd, en daardoor aan de thans levenden en de nakomelingen steeds zwaardere lasten wierden
1)
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opgelegd, zoodat alle hoop op vermindering der buitendien
reeds zoo drukkende belastingen verdwijnt ; overweegt men,
dat de speculation in efFecten den waren koophandel niet
bevorderen, maar dien veeleer op zijwegen voeren, waarbij
slechts eenige kapitalisten zich ten koste van den grooten
hoop verrijken; overweegt men verder, dat dit spel een
gevolg is van onze gebrekkige finantiestelsels, die de huishouding van den Staat niet naar de krachten van den Staat
inrigten, maar naar de behoeften van den slentergang des
bestuurs, en dat de verlegenheden der regering steeds grooter moeten worden, hoe meer, door opeenstapeling der
staatsschulden, de belastingen zelve zich verzwaren ; overweegt men eindelijk , dat het spelen in de fondsen, meer
nog dan eenig ander hazardspel, in strijd is met alles, wat,
als orde, braafheid, trouw en vertrouwen geacht en geeerbiedigd behoort te worden; overweegt men dit alles, zeg ik ,
zoo geraakt men in eenen kring van verderfaanbrengende
oorzaken, die met erken dag wijder wordt, en, als in eenen
afgrond, aller welvaart en zedelijkheid dreigt te verzwelgen.
Het ergste der zaak is, dat bij dit beursspel iedereen een'
blinddpek voor de oogen en niemand de kaarten in handen
heeft, of het moest zijn, wat wij niet gelooven willen, dat
somwijlen de Ministers een partijtje mede speelden. De handelswereld loochent, het Journalismus verzekert iulks , en
de, onder voorwendsel van mistig weder, te laat bekend
gemaakte telegraaf -depeches hebben inzonderheid aan de
kleine, scherpspottende dagbladen, over enkele Ministers,
en met name over T IIIER s , stof tot allerlei pikante anecdoten gegeven , om welke na te vertellen mij plaats en lust
ontbreekt, zelfs wanneer ik van hetzelfde gevoelen als de
Heer TRIERS was, die in 1830 over de leden van het Ministerie POLIGNAC schreef: De menschen spiegelen zich steeds
min of meer of in de oordeelvellingen, waartoe zij over zich
aanleiding geven," en die in zijne Geschiedenis der Fransate Omwenteling zeer treffend van•rar a AB EAT] zegt : nHet
cynismus zijner uitdrukkingen verontschuldigde alle verdenking" ; hij voegt er zelfs bij: D en alien laster." De plaatsing eens Ministers van binnenlandsche zaken, die over estafetten en telegrafen te beschikken heeft, is gewisselijk uiterst gunstig en uiterst verleidelijk voor beurshandelingen ;
doch, zelfs met gevaar van voor een dweeper of voor een'
onnoozclen hals gehouden te worden, erken ik opregt, dat
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ik van de menschen in het algemeen, en zeifs van de Fransche Ministers in het bijzonder, Beene zoo erge gedachten
heb, om hen tot zoo geheel slechte daden in staat te achten; en, bij gebrek aan voldoend bewijs, houd ik de onderstellingen en beschuldigingen der booze courantierstongen,
dat namelijk gewigtige, met den telegraaf ontvangene tijdingen door de Ministers tot groote beursoperatien gebezigd
zonden zijn, voor ongegrond, voor bloote gissingen, zoo al
niet voor boosaardigen laster.
Eene der onbeschaamdste aktielogens, welke ik hier ter
plaatste mede beleefd heb, was de bekendmaking van een
manifest, waarin de Schah van Perzie den oorlog aan Rusland verklaarde, en hetwelk in verscheidene daghiaden het
licht zag, juist op een oogenblik, waarop de houding van
het Russische hof in Frankrijk ongerustheid wekte. De gehoopte aanval van Perzie op Rusland verminderde deze ongerustheid, en veroorzaakte eene aanmerkelijke rijzing in
de effeeten; de rente steeg drie francs te gelijk ; vijftien
bankroeten en twee zelfmoorden waren er het gevolg van.
De verzinner van het manifest won er 10,000 francs rente
bij, en werd sedert een der voornaamste lynx de la bourse.
Eer aan zulke slimme guitenstreken, dan aan vertrouwde
mededeelingen en wenken der Ministers, is het toe te schrijven, dat menige lieden te Parijs zoo verwonderlijk snel
rijk geworden zijn.
Besehouwen wij nu, na de inrigting der effecten - makelaardij, de personen der makelaars zelven, zoo krijgt de
zaak een geheel ander aanzien. De makelaar in effecten is,
wat zijnen persoon betreft, een braaf, eerlijk man, wien
het, zelfs in den droom, niet eens invalt, dat hij iets
kwaads doet. Hij bevindt zich ten naastenbij in denzelfden
toestand als de Christenpriester der negende eeuw, die
voor een' goudgulden absolutie wegens moord verleende,
en daarbij opregtelijk clacht Godewelbehagelijk te handelen.
De zeden van zijnen tijd beheerschen den makelaar der negentiende eeuw, even als die van den zijnen den geestelijke der negende beheerschten. Hij meent den Staat nuttig
te zijn, door geld voor denzelve te vinden, en wordt niet
gewaar, dat hij bij denzelve de plaats van den woekeraar
vervult, die jonge lieden van goeden huize ruineert, door
ben te helpcn sehulden to maken en hun vaderlijk erfgoed
vooruit to vcrteren. Door de bank genomen, is de Parij-
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sche makelaar een homme commie it faut. Hij houdt een
schitterend huis, heeft eene gratieuze vrouw, tracht in de
Bouffes en in de Opera den Faubourg Saint Germain de
loef of te steken, is een uitgeleerde meester in het tilhurymennen, een groote paardenkenner, maar daarentegen een
zwak dilettant in de schoone kunsten: hij schildert niet,
leest zeer weinig, en blaast somwijlen de fruit.
Tot beursspeler van beroep behooren menigerlei gaven
en talen ten : men moet beleid, stoutheid , werkzaamheid,
geduld, wereld- en menschenkennis bezitten, van den staat
der zaken we' onderrigt zijn, de openbare meening kennen
en geene eigene meening hebben, en tot op een centime toe
de uitwerking eener voorgeslagen conceptwet, eener redevoering in de kamer, die van een diplomatiek protocol, van
een gezegde des Ministers en van eene koninklijke ordonnantie kunnen berekenen; men moet alles weten, wat in
Europa voorvalt, wat bij x OR T o n i gesproken en gefluisterd
wordt, over geen verlies in verbazing of verslagenheid, over
geene vvinst in vreugdvervoering of verrukking geraken.
Men mag slechts een gebrek , Gene zwakheid hebben, die
echter den mcnsch oneindig sterk maakt tegenover zijnen
zwakken medemensch, te weten de volkomenste egoist te
zijn. Kortom, tot eenen nitgeleerden beursspeler behooren
al de hoedanigheden en krachten van een groot man. Dit
alies heeft de makelaar riot noodig ; en hieruit verklaar ik
mij ook de omstandigheid, dat onder doze laatsten Touter
koppen met ecne uitdrukking van regt burgerlijke genoegelijkheid en welbehagelijkheid gevonden worden. Welk eene
koopmansgelatenheid in het aannemen van orders! Welk
eene onverzettelijke gelijkvormigheid in deze machines! En
dat alles bij den ondergang van zoo vele honderden, rijken
en arnaen! — De Hemel beware alle andere landen voor
het indringen van eenen zoo reusachtigen en barbaarschen
papierhandel, voor eene zoo afschuwelijke speelwoede, die,
honderdmaal erger dan de razernij, welke de Furien gezegd
werden in te boezemen, duizenden te gelijk bevangt en in
de ellen& jaagt!
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FRAGMENTEN TIT WALTER SCOTT ' S BRIEPWISSELING OVER EN MET
MISS CARPENTER, NADERHAND LADY SCOTT.

Hot stil en eenzelvig voortloopend 'even van den Griller
eener regtbank en van een' op zijne landgoederen wonenden
Schotschen Baronet kan onmogelijk dezelfde dramatische belangrijkheid hebben als het leven van eenen CHILDE HAROLD; maar, wanneer die Griffier den naam van WALTER
SCOTT draagt ; wanneer de bekleeder dier onaanzienlijke bediening verstandelijke kracht genoeg bezit , om geheel de
wereld aan zijne denkheelden cijnsbaar te maken ; om tot
punt van gemeenschap te strekken tusschen het tegenwoordige en het verledene, de aristocratic en het y olk, de republiek en de monarchij, de po&ij en de wezenlijkheid;
alsdan doet elke der bewegingen van dien buitengewonen
man , elke zijner daden, elk der polsslagen van zijn leven
ons hart trillen, wekt al onze belangneming, maakt zich
meester van geheel onze sympathie. WALTER SCOTT is niet
blootelijk een man van genie ; voor alle andere Bingen is hij
een volksschrijver geweest. De groote waarheid der zedeleer, dat het menschdom eene vereeniging van brotders is,
werd nimmer met meer welsprekendheid en meer gelnk gepredikt , dan door hem ; de onliefderijke gevoelens, welke
het verschil der standen doet geboren worden, de haat van
den rijke tegen den arme, de verbittering van den arme
tegen den rijke hebben nimmer behendiger verzoener gehad.
Dit is het, wat WALTER SCOTT ' S geschriften zulk een' aan
het wonderdadige grenzenden bijval gegeven heeft ; ditzelfde heeft ook zoo veel bekoorlijkheids bijgezet aan de onderscheidene over hem in het licht verschenen levensbeschrijvingen ; misschien zal dit gevoel ook met eenige deelneming
de fragmenten zijner briefwisseling doen ontvangen, uit welke dit artikel bestaat.. Men zal in dezelve eenige nog onbekende omstandigheden vinden van het bijzondere leven diens
beroemden Romanschrijvers.
Sco TT' S jeugd werd door geene geweldige hartstogten gestoord. De jonge regtsgeleerden, zijne makkers, waren zelfs
gewoon met hem over de koelheid van zijn temperament to
schertsen ; evenwel schijnt het, dat die koelheid niet de
eenige beschermer zijner deugd geweest is, maar dat eene
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kuische en reeds vroeg ontstane liefde (schoon minder vroeg
dan die van DANTE TOOT zijne BEATRIX Of van BYRON voor
MARIA DUFF) post vatte in het hart van den advocaat-poeet,
en er de aanvallen der kwade hartstogten trotseerde. Mag
men de geruchten gelooven, zoo is het aan deze liefde, dat
wij de aandoenlijkste bladzijden van het Lied des laatsten
Minnezangers , van BOILER y en van REOGAUNTLET to danken hebben. Naar men wil zijn de heldinnen dier drie werken niet anders dan het driedubbele portret van een en hetzelfde voorwerp, dat van WALTER SCOTT ' S eerste genegenheid.
Het was op een' zondag, bij het uitgaan der kerk van de
Grey Friars, dat hij voor de eerste maal met den groenen
mantel kennis maakte, want zij droeg een' groenen mantel ;
eene ontoereikende bescherming tegen eene plotselinge regenbui, zoo niet, door een gelukkig toeval, haar bewonderaar voorzien geweest ware van een paraplui, welks schutdak hij boven het aanminnige kopje zijner onbekende uitbreidde. Hij geleidde haar naar huis, en door een ander,
niet minder gelukkig toeval bleek het, dat zij digt bij hem
woonde, zoodat het gezamenlijk naar huis keeren, waar ook
de gelieven zich in gezelschap bevinden mogten, eene gewoonte werd, die van geen' regen of zonneschijn afhing.
Door eene derde gunst des noodlots waren Mevrouw SCOTT
en de moeder der jonge juffer in hare jeugd vriendinnen geweest, ofschoon zij elkander sedert jaren uit het oog verloren hadden. De mama's hernieuwden de kennis gemakkelijk ; maar de vaders hadden nog geenen omgang met elkander, toen de oude Heer SCOTT, een zoo prijselijk als zeldzaam gemoedsbezwaar over de liefdesbetrekking van zijnen
noon met eene juffer, aan welke de voorname verwantschap
harer familie veel hooger aanspraken in het leven kon doen
maken, gevoelende, zich verpligt oordeelde haren vader to
waarschuwen. Het was een aehtbare Baronet, die de zaak
ligt opnam, en, hoezeer den Heer s c OTT bedankende, hem
verzekerde, dat hij zich vergist had. Deze vaderlijke tusschenkomst, waarvan hij eerst lang daarna kennis kreeg,
veranderde dus niets in WAL TER ' S betrekkingen tot zijne
welbeminde, en verscheidene jaren lang vleide hij zich misschien met de hoop, dat hij met haar vereenigd zou worden. Maar teleurstelling volgt, gelijk een vermaard Engelsch Dichter zegt, met schamperen lath de vooruitge-
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snelde hoop, en ten langen laatste had WALTER so) rir de
bittere smart, dat zijn groene mantel in de armen van een'
gelukkiger medeminnaar overging. Vruchteloos deed hij,
om de schaal naar zijnen kant te doen overslaan, een klein
aantal exemplaren zijner vertaling van BURGER ' S vermaarde
Ballade (*) sierlijk drukken en prachtig inbinden ; de gedrukte dichter slaagde niet beter dan de dichter in manuscript. Zeer gelukkig voor WALTER sc OTT had die gebeurtenis denzelfden invloed op zijn lot niet, als eene dergelijke op dat van Lord BYRON. Hij was van geen gestel,
dat den Genius der Droefheid tot Illuze kon nemen. (t)
Bij hem bestuurde het hoofd altijd bet hart, en een gelukkig huwelijk dee weldra zijn' rouw in een poetisch, maar
het hart onverteerd latend aandenken verkeeren.
In Julij 1797 ging Sir WALTER SCOTT, gebraik makende
van de vacantie bij het Hof van Sessièn, de meren van
Cumberland bezoeken, verzeld door zijnen broeder JOIIN
en door ADAM FERGUSON. Hunne eerste rustplaats was Halyards, in Tweeddale, destijds bewoond door zijns vaders
vriend, den vermaarden wijsgeerigen geschiedsehrijver. Zij
bleven er een paar dagen, en gedurende dien tijd had
SCOTT zijne eerste en laatste ontmoeting met DAVID BITc TE, het origineel van den Zwarten Avery. Van hier
hunnen weg naar het zuiden voortzettende, bezochten de
drie reizigers vervolgens Carlisle, Penrith enz., en sloegen
ten laatste hun hoofdkwartier te Gilsland neder, welks wateren destijds weinig bezocht waren. Uit dit punt deden zij
onderscheidene togten naar al de schilderachtigste oorden
van het land, overigens daarbij die soort van werkeloos leven leidende, hetwelk SCOTT in zijne St. Ronans Wells
beschreven heeft. Reeds terstond na zijne aankomst te Gulsland had de jonge dichter zich laten innemen door de bekoorlijkheden van eene der jonge dames, die met hem onder
hetzelfde dak gehuisvest waren, en het was na met haar
een deel van den Romeinschen muur te zijn gaan bezigtigen ,
dat hij de dichtregelen opstelde, beginnende in eene Fransche navolgin,g (§) aldus:
(Harrah, die Todten reiten schnell!)
(t) GbTRE heeft van BYRON gezegd, dat hij door den
Genius der Droefheid aangeblazen werd.
(§) Het oorspronkelijkc niet bij de hand hebbende, vermeenen wij met deze aanhaling to molten volstaan. Vert.
(1 LENORE.
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I)aigne accepter ces fleurs, dont le pourpre ondoyant
Sur le vieua rempart en ruines
Maar eene ernstiger genegenheid deed hem weldra den voorbijgaanden inval eener week vergeten.
Op zekeren dag terwijl hij met FERO usori een toertje to
paard deed, ontmoeteden zij, verseheidene mijlen van ailsland , eene jonge Amazone te paard, welker schoonheid en
bevalligheid hen verbaasd deden staan. Zij verloren haar
niet nit het gezigt, alvorens zich verzekerd te hebben , dat
zij tot het bij die wateren verzamelde badgezelsehap behoorde. Dienzelfden avond was er bal, en Kapitein sc OTT
verseheen op hetzelve in zijn uniform; FERGUSON kleedde
zich als Ediutburger vrijwilliger. iNiet weinig naijver ontstond er onder de twee jonge lieden, om aan de schoone onbekende voorgesteld te worden ; maar bet geluk neigde rich
niet naar eene zijde, want zoo al de beide montering-dragende jongelingen het voorregt hadden met de jeugdige Miss
to dansen, zoo had hun vriend, die gedurende het bal zijnen horlvoet zeker meer dan eenmaal verwenscht had , het
genoegen, aan de schoone vreemde zijne hand te mogen bieden, om haar naar de eetzaal te geleiden. Dit was de eerste inleiding van SCOTT bij Miss CHARLOTTE AIARGARETHE
CARPENTER.

o Zonder juist eene regelmatige sehoonheid te zijn, was zij
rijk aan bevalligheden. Rank, sierlijk en vlug, als eene
toovernimf, had dit behoorlijke 'Heine vrouwtje, gelijk de
herder van Ettrick haar noernde, eene min of meer naar het
bruine hellende kleur en groote, welgeopende oogen, waarin bet schoonste Italiaansche bruin schitterde. Een stroom
van gitzwarte zijden lokken golfde op hare sehouders neder.
Bij de ingetogenheid eener Engelsche juffer, die de wereld
nog weinig gezien heeft,. voegde zij eene natuurlijke vrolijkheid, wei passende bij haren Franschen tongval. Onmogelijk kon men zich een aanminniger wezen verbeelden." Het
is de !leer L o cirri ART, die dus spreekt, en wij zouden er
eene gewetenszaak nit maken, een enkel woord aan dit bekoorlijk portret eener schoonmoeder, door de hand eons
seheonzoons ontworpen, te veranderen.
Miss CHARLOTTE was dochter van JEAN CHARPENTIER,
van Lyon, een' Roy alist met hart en ziel, die ender de ko-
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ninklijke regering een' ambtspost vervuld had, (*) en van
CHARLOTTE Y■OLERE deszelfs echtgenoote. Deze dame was
eene Protestante, en hare kinderen, dat is CHARLOTTE en
haar eenige broeder CHARLES, werden in de godsdienst hun(*) In verscheidene door mij geziene akten wordt aan den
Beer CHARPENTIER den titel van Ocuyer du Roi gegeven.
(Noot van den Beer LOC Ka ART.)
Een van WALTER SCOTT ' S levensbeschrijvers, de Beer
GEORGE ALL AN , heeft in zijn werk de onderscheidene geruchten opgeteekend, die met betrekking tot dit huwelijk
in omloop geweest zijn. * De jonge dame," zegt hij, *ging
door voor de dochter van eenen Lyonschen koopman , JEA N
CH A RPTeNTIER geheeten; maar men fluisterde elkander in
het oor, en dit gerucht is nimmer op eene voldoende wijze
weersproken , dat haar zoogenaamde voogd, de Markies v A Y
nowNsllin E, eene veel nadere en wet eene bloedsbetrekking
tot haar had. Na eene langdurige briefwisseling tusschen
den aanstaanden en Lord n 0 wNsirI RE, werd tot het huwelijk
besloten, en had het den 24 December 1797 te Carlisle
voortgang. Waarschijnlijk was het omstreeks dezen tijd, en
om aan zijne bruid genoegen te geven, dat SCOTT de Presbyteriaansche kerk , waarin hij opgevoed was, vaarwel zeide
en tot de episcopale kerk overging. Men weet, welk een
weérzin men in Grootbrittanje gevoelt tegen h:twelijken met
buitenlanders. Miss c A R PEN UR ' S landaard zou dus reeds
alleen genoeg geweest zijn, om S COTT ' S familie tegen haar
voorin te nemen ; maar de geruchten, die omtrent de wettigheid •harer geboorte in omloop kwamen en geloof vonden,
wekten de geweldigste ontevredenheid. De jonge juffer had
bij zich zekere Miss rite a or, s oN, die voor hare Gouvernante
doorging, maar van welke men zeide, dat zij hare moeder
was; en waar was het, dat Miss CARPENTER haar eenen
kinderlijken eerbied toonde. Tante JENNY en al de oude
ongehuwde juffers van het Schotsche geslacht beriepen dus
eenen krijgsraad, om te beraadslagen, of zij wel met voegzaamheid het jonge paar zouden kunnen bezoeken, zoolang
de verdachte persoon zich bij hetzelve bevinden zou. De
debatten werden met zoo veel gezond verstand als kracht
van uitdrukking door eene oude dame van hare kennis geresumeerd. Zij verklaarde, dat, * zoo lang Miss RI C H oLso a
zich wel gedroeg, het er weinig op aankwam to weten, wic
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ner moeder opgevoed. Bij den dood van haren man, in het
begin der Omwenteling, week Madame CHARPENTIER in de
eerste plaats naar Parijs en vervolgens naar Engeland, alwaar zij eenen beschermer vond in den Markies vAN now Nsn IRE, die, tijdens zijne reizen door Frankrijk, met de familie naauwe vriendschap aangegaan en zelfs ecnigen
tijd onder haar dak doorgebragt had. De Heer CHARPENTIER, het onweder ziende zamentrekken, had 4000 pond
sterling in Engeland uitgezet, welke som zelfs voor een gedeelte op de goederen van Lord DOWNSHIRE gehypothekeerd
was. Toen nu ook de moeder overleed, hetwelk kort na de
aankomst der familie te Londen gebeurde, bleef de Markies
eenige voogd der kinderen. Een oom van moeders zijde,
welken zij hadden, de Ridder DE LA VOLERE, kolonel van
een Russisch regement, schijnt in den veldtogt van 1.813 gesneuveld te zijn. CHARLES CHARPENTIER verwierf, door
den invloed van zijnen voogd, eenen post in dienst der Oostindische Compagnie, en klom op tot het voordeelige ambt
van Handelsresident te Salem.
Het was aan zijne moeder, dat WALTER SCOTT het eerst
van zijn huwelijksontwerp kennis gaf. De brief voert geene
duivel zij was." De oude Heer en Mevrouw SC OTT toonden
minder verstand; zij deden geheel de buurt van hunne klagten weergalmen, en vermeerderden daardoor de opspraak
nog aannaerkelijk. WALTER SCOTT betnerkte al die kleingeestigheden niet, of veinsde zulks niet te doen ; hij had
slechts huiselijk levensgenot en geene romaneske genietingen
gezocht. Twee aneedoten bewijzen, dat hij den zetregel had
aangenomen: platonic love , platonic nonsense! Een oude,
hem bijzonder genegen bediende verweet hem eens in het
vriendelijke, dat hij een huwelijk aangegaan had, hetgeen
zijne familie verdriet deed. n Kom, kom !" hernam hij, n het
zal mij 's avonds t'huis doen blijven." Toen, bij eene andere gelegenheid, een zijner vrienden de vrijheid nam, over
zijne keus te sehertsen; antwoordde hij: n Die vronw zal
mij kinderen geven, en zich met mijnen letterarbeid niet
beinoeijen; dat is alles wat ik verlang." [Dit Iaatste gezegde dunkt den Nederduitschen Vertaler niet waarschijnlijk , te oordeelen naar den fijnen smaak der jonge dame,
in hare brieven aan den dag gelegd, en ook geenszins in het
karakter van een' man als WALTER SCOTT.]
C
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dagteekening; maar bet blijkt, dat, tijdens hij geschreven
werd, Miss CARPENTER reeds van Gilsland naar Carlisle vertrokken was.
Aan Mevrouw SCOTT, George's Square, Edimburg.
Waarde Moeder ! Ik zou de zorgen en genegenheid, welIce gij mij steeds bewezen hebt, seer sleeht erkennen, wanneer ik pligtvergeten genoeg was, om u noch mijnen varier
over den gewigtigsten stap, dien ik in mijn leven doen kan,
te raadplegen. Hoe gelukkig acht ik mij, uwen raad en uw
onderrigt in zoo belangrijk eene zaak te kunnen verzoeken!
Uit deze voorafspraak zult gij natuurlijk wel raden, dat het
een huwelijk betreft, en gij zult u hierin niet vergist hebben. Ofschoon mijne kennis met de jonge dame nog van
geene seer oude dagteekening is, wordt deze omstandigheid
eenigermate opgewogen door den naauwen omgang, welken
wij met elkander gehad hebben, en door de gelegenheden,
welke zieh voor mij hebben opgedaan, om haar gedrag en
hare denkwijs in vrij netelige betreickingen te leeren kennen
en waarderen, en wel zoodanig, dat ik haar werkelijk, in
weinige met elkander doorgebragte weken, heter heb kunnen beoordeelen, dan het mij bij een langer, door de etiquette en alle verdere belemmeringen der groote wereld gehinderd, verkeer mogelijk zoo geweest zijn. Wacht van mij
geene beschrijving van haar persoonlijk voorkomen; mijn
brooder zal u die wel geven, gelijk ik mij dan evenzeer op
hem verlaat, om u al die bijzonderheden mede te deelen,
welke de beperkte ruimte van eenen brief niet gedoogt. Bij
deze genegenheid heb ik niet minder het gezond verstand geraadpleegd dan mijn hart. Zonder al te zeer vooringenomen
te zijn, kan ik u verzekeren, dat het karakter der juffer
zaeht en opgeruimd is, dat zij een zeer gezond oordeel bezit, en dat hare godsdienstige beginselen wel gevestigd zijn ,
iets hetwelk ik weet u veel genoegen te zullen doen. Ik
heb zeer rondborstig met haar over den aard mijner uitzigten gesproken, en zij ineent zeer wel genoegen te kunnen
nemen met den stand, dien ik zou wensehen, dat mijne
vrouw in de wereld bekleeddc. Haar verraogen, hetwelk
voor een gedeelte van haren breeder afhangt , die te Madras
ecnen winstgevenden post bekleedt, is vrij aanmerkelijk,
500 p. st. 'sjaars. Met doze inkomst en met die, welke mijn
post mij versehaft, twiyel ik Met, of wij zullen in de mat-
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sehappij den rang kunnen volhonden , wclken mijne afkomst en stand mij het regt geven te bekleeden.
Lieve Moeder, ik kan u niet genoeg zeggen, hoe bevreesd
ik ben, u in deze zaak ligtzinnig of onberaden voor te komen. Wees verzekerd, dat eene myar al te versche ondervinding (gij begrijpt wel, waarop ik zinspeel) mij belette,
zoo overhaast in mijne besluiten te zijn, als waartoe de aangeboren warmte van mijn karakter mij anders wel eens wegsleept. Innig smeek ik voor haar die moederlijke genegenhied , we/ice de goedheid van uw hart haar niet onthouden
zal, vooral daar zij eene wees is, zonder bloedverwanten
en bijna zonder vrienden. Haar voogd is, ik moest gezegd
hebben was, want zij is meerderjarig, Lord DOWNSIIIRE,
wiens toestemming ik echter vragen moet ; dit is een eerbiedsblijk, hetwelk zijne liefderijke zorg voor zijne pupil
verdient. Ik behoef it niet te zeggen, dat ik mij, in mijnen nieuwen toestand steeds gelukkig zal rekenen, aan
mijne broeders en vooral aan zuster ANNA van dienst te
kunnen zijn. Van hunnen kant, hoop ik, zullen mijne
vrienden wel alle mogelijke oplettendheden willen hebben
voor eene vrouw, die om mijnentwille het uitzigt op een
veel schitterender lot, dan ik haar kan aanbieden, laat varen , en die naar Schotland overkomt, waar zij geenen anderen vriend heeft dan mij. Ik zou u over dit onderwerp
uitvoeriger schrijven, maar het is reeds laat, en, daar ik
ook aan vader schrijven moet, zal ik het hierbij laten. Het
komt mij voor, (maar gij zelve zijt bevoegder om in de zaak
te oordeelen) dat in de omstandigheden, waarin ik mij bevind, gij wel zoudt doen met, onder mijn convert, te Carlisle , aan Miss CARPENTER te schrijven.
Schrijf mij eens eenen regt langen brief over dit mij zoo
gewigtig onderwerp; rend mij uwen road en vooral uwen
zegen ; gij zult gevoelen, hoe noodwendig het is, geen
oogenblik te dralen met het te doen, en de zaak, tot dat
gij verder van mij hoort, geheim te hooden ; want, hoe ver
de dingen ook gekomen zijn, kan er eene tegenwerping van
Lord DOWNSRIRE, of ook duizend andere zwarigheden, tusschenbeiden komen. In zoodanig een geval zou het mij niet
hijzonder aangenaam zijn, dat mijne teleurstelling wereldkundig wierd.
Geloof mij steeds, waarde Moeder, uw gehoorzame en
liefhehbende loon,
ll'kl.TER SCOTT.
Cc
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SCOTT bleef in Cumberland tot op het tijdstip, dat de
Assizes van Jedburgh hem tot zijne ambtspligten terugriepen ; doch niet zoodra was hij weder vrij, of hij nam andermaal den weg naar Carlisle. De volgende briefwisseling
werpt een opmerkelijk licht op het gedrag der partijen en
op den aard der zwarigheden, welke de vergedrevene voorzigtigheid en de vooroordeelen der familie van den jongen
advocaat in het midden bragten. Miss CARPENTER vooral
doet er zich op eene zeer beminnelijke wijs in kennen. Het
schijnt , dat SCOTT, door de tegenwerpingen zijner familie
ongeduldig gemaakt, een oogenblik het voornemen had,
om de loopbaan der regten te laten varen, en zich met
zijne bruid in eene der Engelsche kolonien te gaan nederzetten. Zie hier eenige der brieven, die ter gelegenheid
van deze gewigtige zaak geschreven zijn.
Brief ran Miss CARPENTER aan WALTER SCOTT,
Esq., Advocaat, te Edinburg.
Ter naauwernood een uur geleden heb ik een' brief van
Lord n o w NSHIRE ontvangen. Gij zult erkennen , niet waar ?
dat ik wel goed ben, u oogenblikkelijk te schrijven; maar
ik vrees, dat al mijne goedheid niet toereiken zal, om u uw
geduld tot aan het eind van dit leelijke gekrabbel te doen
behouden. Lord DOWNSIIIRE schrijft , dat het hem aangenaam zal zijn , eenen brief van u te ontvangen. Het is toch
een alleruitmuntendst menseh. Zijn brief is zoo goed en
liefderijk, vol van uitmuntenden raad en volkomen in den
geest van uwen laatsten. Ik moet, zegt gij, mijn hart zorgvuldig raadplegen; denkt gij dan, dat ik dit niet gedaan
heb, alvorens u mijne toestemming te geven? Waar is het,
dat ik over dit onderwerp niet gaarne veel nadenk. Alsdan
word ik bang. Het is iets verschrikkelijks, als men bedenkt, dat het voor al zijn leven is. Hoe zal ik ooit weder
kunnen lagchen, na iets zoo verschrikkelijks gedacht te hobben ? Nooit of Dimmer, vrees ik. Ik voel mij gekrenkt, te
hooren, dat uwe verwanten dit huwelijk als onberaden beschouwen. Is het hun niet alien aangenaam, dan moet gij
mij vergeten; want ik ben te fier, om in eene familie te
treden, die mij niet ais haars gelijke besehouwen zou. Mag
ik verzoeken, Mijnheer, zonder verwij1 aan Lord D. te
schrijven ? Spreek met hem ronduit, even als met rnij, en
ik ben zeker, dat hij al zijne pogingen zal aanwenden, om
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u van dienst te zijn. Bemint gij mij waarlijk, zoo moet gij
ook hem beminnen, en hem schrijven als aan eenen vriend.
Adieu, au plaisir de vous revoir bient6t.
C. C.
(Het vervolg en slot hierna.)

ABB -EL - K AD ER.

Z iehier het beeld, hetwelk Dr. MORITZ WAGNER, in zijne
Reizen, van dien zoo vermaarden Emir onlvverpt : ABD - ELKADER is thans 32 jaren oud. Zijne gestalte is klein en
schraal, en heeft iets dierlijks; zijne kleur is zeer blank.
Zijne oogen zijn blaauw-grijs en schitteren, vooral wanneer
hij met ijver over iets spreekt. Hij draagt baard en knevels,
die donkerzwart maar niet zcer digt zijn; in zijnen mond
ontbreekt een halve -voortand, en ook zijne overige tanden
zijn niet zoo fraai als bij de meeste Arabieren. Zijne stem
is diep, maar welluidend. Godsdienstdweeperij is de meest
heerschende trek van zijn gelaat. Op het voorhoofd, op de
regter wang en op de regter hand draagt hij eene kleine
tatouering. Zijne kleeding is hoogst eenvoudig, nog meer
van pronk ontbloot dan die der meeste Scheiks. Gewoonlijk
draagt hij een' witten haikh, en daarover can' bruinen,
van kemelshaar geweven bernoes. tit eenen hoop gemeene
Arabieren zou men hem niet onderkennen. Alleen in zijne
wapenen en in het zadeltuig van zijn rijpaard toont hij eenige
pracht. Even eenvoudig is zijne overige leefwijs. Sedert de
Franschen zijn paleis te Maskara vernield hebben, bewoont
hij de gewone tent der Arabieren, welke hij zelden, en dan
nog voor korten tijd, met zijn te Tckedempt nieuwgebouwd
paleis verwisselt. Hij is matig in zijne voeding, schuwt noch
honger noch vermoeijenissen, en ga it door voor den besten
miter in geheel het land. A.BD-EL-K ADER ' S moeder leeft
nog; zij heet Z ORA, en staat onder de Arabieren in den
reuk van heiligheid. 'Het is eene reeds bejaarde vrouw van
bedaarden en helderen geest, en zij deelt geenszins in den
dweependen haat der overige inboorlingen tegen de ChristeTerwijl de overige grooten en Marabouts van het land
meestal vier vrouwen hebben, beeft A BD -EL-K ABER er
slechts Gene ; deze is schoon en beminnelijk , van een' stil-
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len , naar het zwaarmoedige overhellenden aard, en leeft
slechts voor hare kinderen. Haar gemaal aeht haar, doch
toont haar weinig teederheid. Niet zelden duurt het meanden, eer hij haar eens bezoekt ; doch, ondanks alle aensporing, heeft hij evenwel nooit kunnen besluiten, meer dan
deze eene vrouw te nemen. Zijne buitengewone kuischheid
te midden van een yolk , dat zich aan de schandelijkste ontuchtigheden overgeeft, is een der meest in het oog vallende
eigenheden van het karakter dezes merkvvaardigen mans. Het
gezin van den Emir bestaat nit twee doehters, de eene nabij
den huwbaren onderdorn, de andere een kind van drie jaren. Zijn eenige zoon is in October 1837, vier jaren mid
zijnde, gestorven. ABD-EL-KADER is zeer vroom en zijn
geloof met geestdrift toegedaan. Driemaal daags houdt hij,
in het gezigt van zijn leger, voor zijne tent zijn gebed
en bnigt zijn hoofd in het stof. Somwijlen predikt hij ook,
met aanwending van al de pracht zijner becldrijke Oostersche
taal, welker geheim hij in hoogeren graad bezit dan eenig
Marabout. Zijne liefelijk klinkende stem komt hem hierbij
zeer goed te pas. Desniettemin deelt hij niet in de wilde,
terugstootende dweepzucht van den grooten hoop zijner landgenooten. Hij spreekt levendig, rnaar nooit met heftigheid.
Niet zelden is zijn onderhoud sehitterend ; kraehtige woorden
en treffende gedachten stroomen hem dan van de tong. Aan
eenen afgezant van den Maarschalk CLAUSEL, die hem, na
het innemen van Tlemsen , eenen dreigenden brief geschreven had , s -antwoordde hij: .Wanneer gij aan den zeeoever
staat en de visschen ziet zwemmen, denkt gij misschien, dat
gij slechts de hand behoeft uit te steken om ze te grijpen;
rnaar zij ontslippen ti op het oogenblik , dat gij waant hen
gegrepen te hebben. Volg hen , zoo gij durft, in het u
vreemde element ! Even als de visch heer is van den oceaan , even zoo is de Arabier de gebieder der woestijn."
Over het algemeen regeert A RD -EL-KADER de Arabieren met
veel zachtheid, oefent dikwijls grootmoedigheid jegens zijne
vijanden, en de doodstraffen zijn in dit land nooit zeldzamer
geweest, dan onder zijne heerschappij. Opmerkelijk is het
ook , dat er nimmer, zelfs niet in tijden van tegenspoed,
toen zijne getrouwste stammen van hem afvielen, pogingen
gedaan • zijn em hem te vermoorden. Hij woont in eene
(vile tent, en doorwardelt dikwerf alleen en ongewapend
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de docars, (dorpen van tenten) waar hij steeds met liefde
en eerbied ontvangen wordt."

DE FRANSCRE PACHTER EN VORST SCRWARTZENRERG.

In den veldtogt van het jaar 1814 werd Petit-Bourg door
den Vorst VAN SCRWARTZENBERG, opperbevelhebber van
de legers der bondgenooten, bezet. Hij vestigde er zijn
hoofdkwartier, en uit deze stelling sloeg hij de troepenbewegingen om Paris en Fontainebleau gade, waar de groote
gebeurtenissen van dat gcwigtig tijdsgewricht beslist werden.
De voornaamste Oostenrijksche, Pruissische en Beijersche
officieren waren op de naburige landgoederen ingekwartierd ;
de soldaten lagen in de vlekken en dorpen van den omtrek,
en wel in zulk eene menigte, dat vele huisgezinnen gedwongen werden, er zelfs tot twintig toe op te nemen ; een uiterst drukkende, maar door den oorlog en den toestand der
zaken onvermijdelijk geworden last. Hoe streng men zich
nu ook beijverde, om krijgstucht onder de troepen der verbondene Mogendheden to handhaven, ging er nogtans zelden
eon dag , ja een uur voorbij, waarop niet de eene of andere
gewelddadigheid geoefend werd. Nu eens was een korenveld platgetrapt, dan weder waren, in het fraaije park van
Petit-Bourg, boomen afgezaagd, om brandstof te erlangen
tot het toebereiden der ontzettende stukken rundvleeseb, en
meer dergelijke feiten, welker herinnering zich nit het geheugen , althans van het tegenwoordig geslacht, bezwaarlijk
verliezen zal. Hoe veel gestolen mondbehoeften, hoeveel
kostbaar, maar half rijp van de boomen gerukt fruit, waarmede de Kozakken zich te goed deden ! Hoe veel kleine
plunderingen van eijeren , hoenders en driven, die op de
pachthoeven gepleegd werden ! Een overwinnaar is de grootste van alle ontvreemders. Hoch dan komt ook alles op een
uit, of het een veroverd koningrijk is of een geroofde os of
hoen : dit zijn zoo goed als kleine koningrijken! Onbeschrijfelijk hebben de landeigenaars in dien tijd moeten lijden.
Het eene oogenblik den aanstormenden vijand ter prooije gelaten , het andere door de Franschen zelven bezet, die of
een kortstondig voordeel behaalden of grond slaakten, werd
zulk eene hoeve sours twee- of meermalen op eenen dag door
vreemden en door weinig minder vijandelijk handelende
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vrienden overstroomd. — Desniettemin was er gedurende
dezen strijd een tijdvak , waarin men zelfs niet over zich
verkrijgen kon , eene klagt bij den bevelhebber in te brengen, zoo streng eene straf was door de legerverordeningen
op het geringste vergrijp der soldaten gesteld ; ja bij ernstiger misdrijven was de krijgsraad oogenb]ikkelijk met een
doodvonnis bij de hand. Uit menschelijkheid getroostte men
zich dus liever het verlies van een schaap of van een pond
of wat vruchten , dan den ongeluktigen marodeur aan het
strafregt zijner landgenooten over te leveren. Ondertusschen werd toch eenmaal een zoo verregaande diefstal gepleegd, dat de heroofde, een pachter van Choisy-sous-Etioles, welk dorp omstreeks Villeneuve-Saint-Georges gelegen
is, daarover in den woedendsten toorn geraakte. Door dringende omstandigheden genoodzaakt, met zijn gezin drie of
vier dagen ter laatstgenoemde plaats door te brengen, had
de paehter zijne boerderij aan eenige vrouwen moeten toevertrouwen , die tweemaal 's weeks boter en kaas op de
naaste markt te verkoopen hidden. De Duitsche soldaten,
van des pachters afwezigheid kênnis bekomen hebbende,
braken 'snachts in zijnen wijnkelder,, voerden uit denzelven in den eersten nacht al zijnen afgetapten gewonen wijn
mode , en handelden in de beide volgende op dezelfde wijs
met vijfhonderd flesschen extra-fijnen wijn, dien hij voor
bijzonder plegtige gelegenheden bewaarde. Alles ging, door
den duister begunstigd , stil en onbemerkt in zijn werk.
Het is niet gebleken , of niet ook het hoenderhok zwaar te
lijden gehad had ; de hoofdzaak heeft voor nevendingen
waarsehijnlijk geene oplettendheid gelaten. Toen nu de
pachter terugkwam , was zijne gramschap onbegrensd. Als
een razende wolf, want woede maakt ons den wilden dieren gelijk , was hij weldra in geweldige sprongen de ruimte
doorgerend , die zijne woning van de Seine scheidde, stale
de rivier over, en vervoegde zich in het hoofdkwartier bij
den Vorst VAN SCHWARTZENBERG; want hij twijfelde niet ,
of de dieven behoorden tot de in den omtrek liggende regementen , hetgeen ten overvloede door verlorene knoopen ,
schoenspijkers, pompons en vele andere blijken bevestigd
werd. Een Duitscher toch is veel te onbedacht , om niet
zoodanige, tot een regelmatig vonnis vereischte bewijsstukken achter te laten. Met zijne gewone minzaamheid verleende de Vorst den Landman gehoor, en, nadat hij de aan-
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klagt vernomen had, vroeg hij hem: of hij ook wist, tot
welke straf de door hem beschuldigden onmisbaar veroordeeld moesten worden ? — D Ik weet het," hernam de van
woede nog ziedende pachter; .maar zij hebben het verdiend!" — A Bedenk er u nog eens op," sprak de Vorst
op nieuw, a en kom morgen ochtend weder bij mij. Blijft
gij er op staan, zoo wordt krijgsraad gespannen, en dan
volgt er, gelijk van zelf spreekt, een doodvonnis."
Itlijn besluit blijft onherroepelijk, dacht de pachter in het
naar huis gaan; waarom zou ik die plunderaars nog sparen?
En dan, kan ik het helpen, dat hunne eigene wetten hen
ter dood veroordeelen ? Ik zou met gevangenisstraf tevreden geweest zijn.
Den volgenden dag reikt de Vorst den nog steeds onbuigzamen pachter de hand, en zegt: .Weinu, wat hebt gij
besloten ?"
Dat ik er n'iet van afzie, de dieven voor den krijgsraad
te brengen," hernam de harde klager.
Zijt gij bij geval in uw vroeger leven ook soldaat geweest ?" vroeg de Vorst op nieuw.
00p mijnen ouderdom is ieder hier te lande soldaat geweest."
De Vorst peinsde eene wij1; vervolgens hief hij weder aan_:
.De drie Duitschers zijn mij reeds uitgeleverd geworden ;
alvorens ik echter morgen den krijgsraad doe bijeenkomen,
noodig ik u, om ten 10 ure bij mij op het kasteel tekomen."
De hoevenaar verscheen stipt op het besternde uur; maar
tot nog toe had niets zijnen wraaklust doen wankelen. In
zijn oud so/datengemoed vereenigde zich de gramsehap van
den geplunderden landbouwer met den stillen wrok van den
overwonnen krijgsman, en tusschen die beide hartstogten
geraak ten verstand en medelijden in de klem.
Ziedaar de drie soldaten, tegen welke gij als aanklager
optreedt; het zijn drie Saksers , en wel broeders!" zei de
Vorst tot den pachter.
',Het doet mij Teed, dat zij broeders zijn.. Het is zeker
hard, drie broeders te doen fusilleren ; maar het is hunne
eigene schuld."
.Eer wij hen naar den krijgsraad zenden," viel de Vorst
hem in de rede, .moeten gij en de delinquenten te zamen
met mij eten. Wij willen alle vijf eerst ons ontbijt nemen.
Komt, gaat zitten !"
Toen deze zonderlinge en in den beginne nict weinig Ter-
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legene gasten eenige glazen wijn gedronken hadden, en de
bedienden steeds viii bleven inschenken, gewenden zij
zich allengskens aan hunnen wonderlijken toestand.
Waar hebt gij den oorlog helpen voeren ?" vroeg de
Vorst den pachter, zonder daarbij eenig oogmerk te verraden.
In Italie en ook in Duitschland, uwe Ffoogheid!"
De Saksers, die de Fransche taal magtig waren, luisterden met ingespannene oplettendheid naar het op deze wijs
begonnen gesprek.
Zijt gij ook wel eens bij de inneming van eenige stad
tegenwoordig geweest ?"
Voorzeker !"
0ok bij andere aanvallen ?"
Ja , Prins; het ging er menigmaal Feet genoeg toe. Eens
vooral joegen wij den vijand van aehter eene pachthoeve op,
en legden de woning in de asch ; al wat er in was, was
goede buit."
.0p uwe gezondheid !" zei de Vorst, en schonk den
Franschman eigenhandig zijn glas weder vol. . Ga voort
met uwe vertelling !" (De drie soldaten haalden naauwelijks adem.)
.1,1a foi! wij maakten het, zoo als men in een veroverd
land gewoon is; wij aten, dronken, en namen kwartier bij
de burgers. 1k kwam bij eenen Predikant te wonen, en
gedurende de twee maanden, welke ik bij hem doorgebragt
heb, kan ik gerust verzekeren, dat het braadspit zelden
zonder hoenders geweest is."
Uwe gezondheid, Neer pachter !" Net deze woorden
schonk de Vorst hem alweder in.
En, waren zijne hoenders vet , zoo was zijn wijn niet
minder lekker ; ik heb zijne laatste flesch leeggedronken."
Ongetwijfeld word zij u dan refit vriendschappelijk opgedrongen9"
. Wel waarom niet ? Daar was die oude vrek de regte
toe. Maar ik had wel eons willen zien, wie mij belet zou
hebben, mijn eigen keldermeester te wezen."
.Doch, zoo hij u nu eens den sleutel geweigerd had ?"
.1k was immers soldaat ; wel, dan had ik de deur opengetrapt."
.Uwe gezondheid, beer pachter !" En de Vorst schonk
in. n bus zoudt gij de deur opengetrapt hebben ? Naar
de krijgsraad .... ?"
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Ba! krijgsraad in een veroverd land! Nu ja! Zeker,
ik zou veroordeeld geworden zijn, om bij de aehterhoede
van het regement te blijven."
,Pen en papier !" riep de Vorst eenen bediende roe. IIij
schreef, en las vervolgens den pachter de volgende regels
voor: ,Ik, pachter te Choisy - sous - Etioles, een gewezen
,soldaat, die den oorlog in Italie en in Duitschland heb
,helpen voeren, en somwijlen, nit eigene aandrift en tegen
,den wil mijns gastheers, diens wijn gedronken, maar dearvoor nimmer straf geleden heb, bewillig desniettemin, dat
de tegenwoordige drie Saksische soldaten, tot straf dat zij
mijn en wijnkelder geplunderd hebben, yonder genade ter
dood verwezen worden." — a Onderteeken, heer pachter!"
Doch de pachter nam de hem toegereikte pen niet, maar
daarentegen stok en hoed, en poogde, vol schaamte, de deur
te bereiken.
Neen! zoo komt gij niet weg !" riep de Vorst hem lagehend achterna. ,Bereken uw verlies, en wij zullen het
zamen vereffenen. Doe alsof ik u den wijn had afgekocht."
Gaat !" sprak hij vervolgens tot de van vreugd en aandoening verstomde Saksers. ,Ik veroordeel u onherroepeIijk, drie rnaanden lang water te drinken."
D

D

KINDERARBEID IN DE ENGELSCIIE FABRIJKELY.

B

e mishandeling der Engelsche fabrijkwerkers, aan well; e
op vele plaatsen slechts de keus overblijft, om zich met lijf
en ziel ter genade der rijke fabrijkanten te stellen, of wel
van honger te sterven, is reeds dikwijls het onderwerp van
openbare verhandelingen geweest ; maar, zoo de praktikale
grondregel van hondenwerk met hondenloon, op volwassenen
toegepast, reeds onze deernis wekt, zoo rilt elke vezel van
het menschelijk gestel van verontwaardiging, wanneer men
kinderen van 8 tot 10 jaren onder meer dan mensehelijke
inspanning bezwijken en daarbij aan gedurigd mishandeling
blootgesteld ziet. De volgende daadzaken zijn gebleken uit
geregtelijke, onder eede afgelegde getuigenissen in eon plaats
gehad hebbend geding binnen de fabrijkstad Leeds, en hierbij kan men verzekerd zijn, dat, hetgeen in de fabrijk van
den bij het proses betrokken eigenaar to Leeds voorviel, in
clke vlasspinnerij van Engcland gehruikclijk is. — De vast-
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gestelde arbeidsuren voor de, in de vlasspinnerij van den
Heer M A RSH A LL , te Leeds , (een bekend liberaal lid van het
Parlement) werkende kinderen, waaronder vele beneden de
9 jaren gevonden worden, zijn van 5 ure 's morgens tot 9
tire 's avonds. Gedurende dit gansche tijdsverloop 'van zestien wren warden veertig minuten rustens voor het middagmaal en buitendien geene enkele minuut verademing toegestaan. Het werk geschiedt in eenen met longverterend stof
vervulden dampkring; het is den kinderen niet geoorloofd
te drinken of ook slechts een oogenblik te gaan zitten ; het
is hun niet geoorloofd een woord te spreken, of in den
zomer zich het zweet af te droogen ; de geringste overtreding dezer vreeselijke verbodsbepalingen wordt aan de kinderen met onttrekking van de middagrust en van het middageten, als ook met zweepslagen op de bloote schouders
gestraft. Zinkt een Bier blanke slavenkinderen, door slaap
overweldigd, neder, zoo grijpt de steeds aanwezige fabrijkof liever slaven - opzigter het aan, en dompelt het tot over
het hoofd in cone gereedstaande kuip vol ijskoud water ;
daarna wordt het kind met zweepslagen weder aan zijn werk
gedreven, en de natte kleederen kleven vast aan deszelfs
door den ingespannen arbeid zweetende leden! — De ijzingwekkende gevolgen van zulk eene handelwijs op ligchaam
en geest van geheele geslaehten fabrijkwerkers zijn met
geene woorden to schilderen. Doch dit kan bij herhaling
verzekerd worden, dat in de bovenstaande schildering geene
syllabe vervat is, die niet op onwedersprekelijk bewezene
daakzaken berust.

DE SLAG BIS LOTLEN IN

1813.

(Verrolg van bl. 349.)

M

ARIA , de dochter van den Predikant te D., had zoo
even het venter van haar slaapkamertje geopend, en met
vroom gevoel in den lagchenden lentemorgen naar buiten
gezien, toen hare vriendin, AMALIA VAN R. op de pastorij
kwam, om haar tot eene ochtendwandeling af to halen.
dat is lief van u, A MALI A !" riep het meisje ; .maar
dan moet mijn broeder ook mode. Wacht, ik ga op vaders
kamer, om hem to roepen !” Met deze woorden snelde
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RIA heen, om FERDINAND te halen, die ook naauwelijks
gehoord had, dat AMALIA beneden was, of hij maakte
zoo snel zijn gekwetste arm het veroorloofde, gereed om uit
te gaan, en sprong, nog knoopende aan den band, waarin
hij dien droeg, den trap af. De oude Dornine zag met regt
innige vreugde door het venster, then de twee meisjes met
FERDINAND over het voorplein gingen , en vooral verheugde
hij zich over den knappen jongen zelven, die in (le zwarte
huzaren - uniform regt manhaftig daar henen trad, en den
arm zoo trotsch in het windsel droeg, alsof het eene ridderorde ware. De zachte blaauwe oogen en het jeugdig
blozende gelaat met de kleine zwarte onderofficiersknevels,
staken regt zonderling bij het vreeselijke doodshoofd af,
hetwelk van den schako naar beneden grijnsde. De Prediker kon zich niet verzadigen met zijnen FERDINAND te
zien, en zich naauwelijks verbeelden, dat hij een en dezelfde persoon was met den luchtigen Berliner student,
die veer zes weken was teruggekeercl; over het algemeen
had de knaap een zoo manhaftig voorkomen gekregen, dat
de een weinig schuins staande schako slechts met moeite,
in den zwarten krijgsman, ook den vrolijken kwant deed
herkennen. Op de Universiteit had, wel is waar, , FERDINAND allerlei kwajongensstreken uitgevoerd, welke zijnen
wader niet zelden voor de toekomst bezorgd gemaakt hadden;
maar bij dat alles troostte de oude heer zich met de herinring aan zijne eigene akademische loopbaan, en meer nog
met de herhaalde verzekeringen van AMA LIA : sFERDINAND,
vaderlief,, begaat zeker slimmer eenige misdaad, ook niet de
geringste; daarvoor sta ik u borg !"
Nu, dacht dan de Predikant, aan eene goede vrouw is
geen ding onmogelijk; die kan alles, en dus ook een' man
tot orde brengen en er hem in /louden ; het zal nog
wel gaan.
FERDINAND en AMALIA waren door Mevrouw VAN R.. en
door wijlen de pastorin, die boezemvriendinnen geweest waren , reeds van kindsbeen af voor elkander bestemd geworden, gelijk men zulks evenzeer om trent WILLEM
LEM v AN R. en
MARIA gedaan had. De harten der kinderen stemden volkomen in met de wensehen hunner ouders; FERDINAND en
AMALIA hielden hartelijk veel van elkander , en WILLEM en
MARIA beminden zich weerkeerig boven alle beschrijving.
WILLEM was, overeenkomstig zijne neiging, soldaat gewor-
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den, en FERDINAND had te Berlijn in de Godgelecrdheid
gestudeerd , om eens, wanneer alles naar wensch slaagde,
zijnen vader in deszelfs predikambt te kunnen opvolgen,
opdat zij alien , wanneer WILL
te eeniger tijd het goed
overnam , ongescheiden zouden kunnen bijeen blijven. Thans
echter was ook hij de roepstem van zijnen Koning gevolgd,
en had, tot bestrijding van den algemeenen vijand, de wapenen opgevat. Als zwarte huzaar had hij aan het eerste
gevecht, dat geleverd werd, deel genomen, en ook terstond
reeds het ongeluk gehad, gekwetst te worden.
Het was een wondersehoone morgen; de hemel lachte in
zijne vergeet - mij - niet - kleur zacht en minzaam den stervelingen toe, en nr ARIA, die een weinig achter de anderen
gebleven was, vouwde, vol van een vroom vertrouwen, hare
handen, en bad om het behoud van haren geliefde; door dit
gebed wilde zij haar heden sneer dan immer beklemd hart
lueht geven. Zij nam WILLEM ' S beeld tens, welke zij aan
een vuurkleurig lint steeds op haar hart droeg, en kon zich
bij bet gezigt daarvan niet langer van schreijen onthouden.
Het beeld zag haar zoo liefdevol en vriendelijk, maar daarbij
ook tevens zoo weeraoedig aan, dat de smart, van haren
hartvriend geseheiden te zijn, gedurig onlijdelijker werd,
hare tranen verdubbelden, en haar snikken eindelijk FEEDIN AND en ANALIA uit hunne liefdesmijmeringen wekte.
mijne lieve, lieve MARIA !" zei A MALIA troostend,
.schrei toch niet; vertrouw op God; Hij, die den doodelijken slag van FERDINAND ' S hoofd geweerd heeft, zal ook uwen
WILLEM beschermen; gij, goed, lief meisje, zult hem voorzeker niet verliezen !"
.Ach, ik ben heden zoo 'angstig, ik weet niet waarom;
geheel mijn hart is zoo onbeschrijfelijk beklemd! Of WILLEM
wel zoo, even als wij, den blaauwen hemel aanseho .twt ? —
0 God! wie weet, of ik hem niet reeds verloren heb?"
Kom, zusjelief, wees sterk en moedig!" zei de huzaar;
eerst eergisteren nog hebt gij immers een' brief nit Leipzig
ontvangen, die naauwelijks een paar dagen oud was, en in
vijf dagen tijds is er zeker niet zoo veel bijzonders voorgevallen. Gaat het er al eens heet toe, zoo denk, alle kogels
treffen niet. Mijn arm zal spoedig geheeld zijn, dan ga ook
ik weder naar mijn regement ; en hoe zal ik dan ferm en
welgemoed van n afseheid kunnen nemen, wanneer gij te
Finis zoo trooste:oec aehterblijft ?"
D O
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DO hove FERDINAND! noj, in bug kunt gij niet weg,"
riep nu de versehrikte AbrAzI A. DGeniet toch in rust de
oppassing, Welke gij thans kunt hebben. Daar ginds wordt
het zeker weder erger met u, wanneer gij de trouwe zorg
uwer zuster ontbeert."
DiVlijne AMALIA, " zei FtnnixAND, het meisje met den
linkerarm aan zijn hart drukkende, gij weet, hoe lief ik
u, hoe lief ik mijnen vader en MARIA hcb; doch het zoa
verraad aan mijnen Koning en aan mijn vaderland zijn,
wanneer ik een oogenblik langer bleef, dan mijne wond
zulks noodig maakt. Er is thans behoefte aan goede armen,
en hoe frisseher en moediger wij ons tot het groote work
begeven, des te spoediger zal het volbragt zijn, en ongestoord blijf ik dan bij u, als een vrij man, in zijne vrije
woning , aan de zijde zijner trouwe vrouw zijn leven slijtende."
Wij meisjes hebben zeker ook gevoel, en wel een regt
warm gevoel, voor de vrijheid van ons vaderland, en beminnen onzen Koning zoo goed als gij; maar aan het bloedige oorlogswerk kunnen wij zoo koelbloedig niet denken ,
en willen dcze meerderheid aan manner', ook in het geheel niet betwisten; doch geloof vrij, dat het voor ons minnend hart eene regt groote, bittere smart, ja eon ware
doodsangst is, wanneer wij weten, dat hij, dien wij liefhebben, aan zoo vele gevaren blootgesteld is."
ja well" zuchtte MARIA, Ddag en nacht denken
wij aan ulieden, en wagen het niet, ons levendig voor te
stellen, hoe gij woedend op leven en dood met de vijanden
vecht, zonder de doodsmart uwer arme meisjes te tellen."
Gij doet ons onregt, lieve MARIA; geloof niet , dat wij,
om het welzijn van ons vaderland, het uwe immer vergeten ; zie, dat juist maakt mijn vaderland nit, daarom noem
ik het met trotschheid mijn lieve Duitsche land, omdat het
voor mij een rein hart heeft opgekweekt, dat in tronwe liefde voor mij klopt, en omdat al de lieven , die ik op aarde
bezit, er in wonen. Miju vaderland en mijne liefde voor u,
mijne dierbaren, hangt zoo naauw aan elkander, dat ik aan
de laatste niet denken kan, zonder tevens voor het andere
to ontbranden ; en de gedaehte, dat een lief en vroom ineisjeshart voor ons bidt , verheft en versterkt ons meer dan ons
eigen bidden, omdat gijlieden dan toch veel beter bidden
kunt dan wij. Ja, dat geloof ik gewis. Zie, even als uw
broeder, als nun vader en ik, u nooit lets hebben kunnen
D
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weigeren, en even als gij het steeds waart, die eigenlijk de
heerschappij in huis voerdet, op echte meisjesmanier, met
een lief woord en een' vriendelijken blik, even zoo, meen
ik, kan de goede God het engelreine meisje, dat Hem bids,
niets weigeren. Denkt ook niet, dat, in het heete gewoel
van den strijd, wij, uit dorst naar de overwinning, of zelfs
wel nit ijdele eerzucht, niet aan u denken! Toen ik bij
Leitzhau tot het flankeren voorreed, dacht ik : .0 goede
God, sterk en hoed mij !" en terwijl ik dit dacht, stond uw
beeld, ANALIA, zoo nabij en zoo levendig mij voor de ziel,
dat ik, onder het bidden, uwer regt innig indachtig was.
.Nu dan, voor mijne lieve ANALIA en voor mijn vaderland!" riep ik mijzelven toe, en galoppeerde nu frischweg
op de flankeurlinie in, die zich voor het dorp geformeerd
had. De eerste, dien ik ontmoette, was een huzaren-officier, die mij wakker en stout te gemoet draafde; hij wade, op Fransche manier, regt netjes en sierlijk met mij
beginnen te, schwadronneren; maar ik gaf hem, in plaats
daarvan, zoo snel mogelijk een veeg in de regterhand, dat
hij de sabel liet vallen, en snel zijn paard wendde, om achter zijne linie te komen. Den hoogen schimmel, dien hij
reed, had ik drommels gaarne gehad; daarom zette ik hem
wakker achterna, en zat mijnen man reeds dit op den nek ,
toen ik den roep achter mij hoorde: Arretez, Prussien !"
en eer ik het voorzag had ik den houw in den schouder.
Tot geluk kwam onze Luitenant, een hupsche moedige jongen, joist aaugerend, en deelde den huzaar zijn verdiende
loon toe; ik reed terug, liet mij verbinden, en was regt
blijde, toen uw oom, ANALIA, mij zeide, dat ik naar huis
rijden, u alien zijnenwege groeten moest, maar toch vooral
niet langer wegblijven, dan mijne woad het vereischte. Zie,
lieve MARIA, even aim ik aan mijne lieve AMALIA dacht,
zoo denkt onze goede wiLLE N ook zeker met de teederste
liefde aan u, wanneer hij zijne fuseliers in het vuur leidt."
evenwel kondt gij, om den schimmel van den Franschman buit te maken, u zoo blindelings in het gevaar wagen?
FERDINAND, FRRDINAND, eer wij weder scheiden, zult gij
mij plegtig moeten belooven, om den wale van geen paard
ooit weder uw leven op het spel te zetten."
. Het was eene soort van dronkenschap , waarin men zichzelven niet regt meester is; heb ik maar eerst dat werk wat
meer bij de hand gehad, dan zal ik er wel wat bedaarder
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bij worden." Door het vertellen van haren broeder was
merkelijk opgebeurd, en begon reeds weder met AMALIA te sehertsen, en te dreigen, dat FERDINAND en WILLEM,
voor al den angst, welken zij thans hunne meisjes aandeden,
naderhand eens ter deeg getuchtigd zouden worden.
Aldus pratende, waren zij op eerie hoogte gekomen, van
Welke zij verre heen in de landstreek zien konden, aan Welker grenzen thans het krijgstooneel genaderd was, en waar
MARIA wist, dat haar WILLEM zich beyond. Er was voor
haar iets weemoedig geruststellends in gelegen, dat zij van
hier haren blik aan dat gedeelte van den horizon heehten
kon, hetwelk haren geliefde verborg, en met tranen van
minnend verlangen staarde zij in het vriendelijke blaauw
dier hemelstreek. Een tijdlang hadden alle drie hier, in
gedachten verzonken, bij elk ander gestaan, toen MARIA,
met al de teekenen der hoogste ongerustheid, den peinzend
naast zijne ANALIA staanden FERDINAND vroeg :
Luister
toeh eens — wat is dat voor een dof gedreun, dat van daar
ginds hier henen klinkt? — Om Gods wil," voegde zij,
bleek wordende, er bij, w het is misschien wel schieten!"
F ER DI N A ND luisterde oplettend, ging met het oor op den
grond liggen, en zei toen: Ja, meisjes, bet is kanonvuur
en wel een zeer zwaar — niet ver van hier, misschien tien
of twaalf mijlen -- het moet er beet toegaan."
.0 Gij goede, goede God!" zuchtte MARIA half onmagtig,
mijn arme wi L L ER !" en AMALIA klemde zich angstig aan
haren FERDINAND, als wilde zij hem beletten daar henen
te snellen, waar het doodelijke geschut brullend den heeten
dag verkondigde. FERDINAND, welken die bekende roepstem mede onrust bragt, en die haakte het gevaar der wapenbroeders te deelen, om daarna ook deel te hebben aan
hunne zegepraal, poogde niettemin de meisjes neder te zetten, en zeide, dat zonder schieten de zaak toch niet afgedaan kon worden, ofschoon het beter ware, met de sabel
er op te toffelen, en vol te houden tot dat Been Franschman
meer op den Duitschen grond aanwezig was. Vervolgens
ried hij, vooral met oogmerk om MARIA zoo spoedig mogelijk aan haren angst te ontrukken, terstond naar beneden in
het dorp te gaan, en zijnen vader , ats ook AMALIA ' S moeder, kennis van de zaak te geven. Bevend volgde AMALIA
hem; maar MARI A , die haren geliefde, in dêzen heeten slag
gekwetst, hulpeloos waande te zien sterven, en in haren
Dd
MENGELW. 1841. No. 8.
MARIA

410

et-5. SLAG B] LUTZLS

angst zich dew vreeselijke beelden nog vreeselijker afschilderde, moest zich door haren broeder bijna naar huis la ten
dragen, waar zelfs de hartelijke, liefdevolle vertroostingen
van den goeden, ouden vader, die haar voor alle dingen
tot een vast vertrouwen op Gods bescherming en de zegepraal der regtvaardige zaak vermaande, de troostelooze naauwelijks geruststellen konden. Doch FERDINAND kon het,
ondanks het smeeken van zijnen vader, ondanke de heete
tranen van zijne A MALTA, die snikkend hem aan den hals
hing, to huis niet langer uithouden.
Neen, vader ," sprak hij, r ik kan, ik mag niet langer
toeven; ik voel, dat mijn arm weder zoo ver hersteld is,
dat ik de sabel kan voeren, en zoo is het dan mijn heilige
pligt, naar het regement terug to keeren en dood en gevaar
met mijne wapenbroeders te deelen. Al/e, zelfs het minste
dralen zou verraad zijn aan Koning en vaderland, misdadig
omtrent God, die ons thans zoo heerlijk tegen de veraehters
van zijn woord bijstaat, die ons op dit oogenblik aanmaant
met aIle krachten te strijden, en voor wiens roepstem ik het
houde, dat ik, juist nu, het gebulder van het geschut heb
moeten hooren; derhalve wil ik dan ook nog heden, nog in
dit zelfde uur, onder zijne hoede , mij met mijn paard op
weg begeven. Wij zijn op dit oogenblik toch reeds treurig
gestemd; laat ons maar terstond het bittere van het afscheid
er bijvoegen, en op deze wijs den kelk des lijdens, dien wij
toch drinken moeten, eer wij tot de vreugde komen, in Cane
teug ledigen. Is het niet zoo, vader ? 'kb ik geen gelijk ,
mijne waarde AMALIA ?"
Het meije zonk schreijend aan zijne horst, en waagde niet
langer, den wakkeren strijder van het op hem rustende werk
des doods terug te houden; evenwel was het haar onmogelijk, regtstreeks in zijn vertrek te bewilligen; maar de oude
Predikant, zich vermannende, verblijdde zich over zijnen
soon, laehte goedkeurend door de tranen henen, welke het
scheiden van zijnen eenigen hem afperste, en zeide: .Rijd
met God, mijn lieve, goede FERDINAND ; strijd, onder zijne
bescherming, dapper voor uw vaderland, voor de vrijheid
van het Duitsche yolk , voor uwen Koning; maar mijn zoon,
denk daarbij ook aan uwen ouden vader ; denk aan het
hart, dat met zoo trouwe lief& aan u hangt ! God zal, dit
vertrouw ik, alles ten beste keeren; Hij zal met u zijn,
gelijk Hij met u alien, gij wok here strijders, zoo blijkbaar
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is, en zal u gezond tot de uwen tcrugvoeren; of, mag dit
niet zijn, heeft Hij u verkoren om als offer voor uw vaderland te vallen, zoo...." De oude man kon niet verder
spreken ; zijn snikken smoorde zijne stem ; luid weenende
stonden de meisjes om hem en om FERDINAND, die, zelf
innig aangedaan, zijne krachten zamenraapte, ras opsprong
en naar buiten snelde, om aanstalten tot zijne reis to maken. Eer een half uur verloopen was, draafde hij op zijn
wakker paardje dezelfde hoogte over, waar de roepstem van
bet geschut hem in de ooren geklonken had; was hij over
den heuvel henen, zoo was ook het dorpje uit zijn gezigt
verdwenen; hij hield dus zijn paard een oogenblik aan, zond
nog den laatsten blik, den laatsten kus naar beneden in het
dal, .en draafde toen moedig henen naar het oord, van
waar nog gedurig zware slagen van het geschut zijn oor
troffen. Van het afscheidstooneel geen woord!
De eersto dagen verliepen in sprakelooze smart, en zelfs
daarna wilden rust , en tevredenheid hare woning niet weder
in bet midden der verlatenen opslaan. Stil en in zich gekeerd zat de droeve vader in'het pried van zijnen kleinen
tuin , en het gezigt der weder verjOngde natuur met al hare
beerlijkheid, dat anders zijn hart zoo weldadig verkwikte,
was niet in staat, den ouden man zijn lijden te doen vergeten ; in zijn vriendelijk tuinkamertje, waar hij zich anders door den een' of anderen lievelingsarbeid, of door zijne
hem zoo waarde boeken, zoo gaarne boeijen kon hij
het nn in 't geheel niet meer uithouden ; zijn eenigste
troost was nog, met wiLLEM'S moeder, bij Welke hij in dezen tijd bijna geheele dagen doorbragt, van de beide afwezigen te spreken , en op' de landkaart elke plaats op te
zoeken, waar zij zich waarschijnlijkst bevinden zouden. In
zijne jeugd had hij het schoone Saksen nagenoeg geheel
doorkruist, en met name kende hij de streek, waar de tiorkg
thans woedde, zeer maauwkeurig. Zoo kwam dan, bij het
lezen der namen van deze of gene p4ats, den goeden oude
inenig vroeger door hem beleefd voorval in de gedaehte,
welks mededeeling de bedroefde moeder en hemzelven eenigzins afleiding en troost verschafte. De twee meisjes eehter
verinogten, wegens al te grooten angst en onrust, aan deze
gesprekken geen deel te nemen ; nu,eens wandelden zij treurig in den min van het slot, dan weder bestegen zij den
heuvel, en zagen naar de onlangs nog zoo onrustige land]) d 2
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streek henen, die zich titans stil en kalm voor hare blikken
uitstrekte, en in die stilte het lot der haar dierbare personen voor haar verborg. Deze verlatenheid was bijzonder
voor de arme MARI A rest benaauwend; een bang voorgevoel
zeide haar , dat haar wiLLE Iti in de gevaren van den schrikkelijken dag gedeeld had, en met nog banger voorgevoel
Meld zij zich verzekerd, dat de gevaren van dien dag niet
sparend hem voorbijgegaan waren. Met ongeduld wenschte
zij naar eenig berigt van hetgeen destijds gebeurd was, en
evenwel zag zij dat berigt met den hoogsten angst te gemoet.
De zoo gevreesde boodschap kwam dan ook, en was voor do
geheele familie schrikkelijk, het allerschrikkelijkst voor n AR I A : bij Lutzen was het tot een' moorddadigen slag gekomen, na welken de vijand het veld behouden had; WI LLEM ' S regement had den aanval gedaan, en was in het
heetst van het gevecht geweest. WILLEM zelf — dus luidde
de brief van een' zijner regementskameraden aan den Predikant — had met zijne kompagnie de spits der voorhoede
uitgemaakt, en was, bij den storm op Groot-Gorschen, als
echte zoon zijns vaderlands gevallen. Fransche draganders
hadden hem en zijne getrouwen, met welke hij al te vermetel in het dorp gedrongen was, omsingeld, en het wakkere hoopje bijna geheel in de pan gehakt.
Doodsbleek, met een' wanhopigen uitroep van: ANu moge
God ons bijstaan !" legde de oude man den brief uit de
hand; de vrouwen traden de kamer binnen, en lazes ter- •
g ond op zijn aangezigt de vreeselijke tijding, welke de
brief gebragt, had. Wie zou zich vermeten, den ontzettenden toestand der ongelukkigen te schilderen? WILLEM's
moeder was troosteloos, en de van alle hoop beroofde MARI A stortte in eene heete zenuwkoorts, nit welke slechts
hare jeugd en de sterkte van haar door geene stadsopvoeding
verzwakt ligehaam haar, na eenige maanden, vermogten
to redden.
(Het vervoig hierna.)

CUBA.

Ongastvrij Cuba! wie u roem ,
Uw weeldrig erf een' lusthof noem' ,
En in uw' kreits zijn Eden zoek',
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Uw naam klinkt mij in 't oor als vloek !
Hoe mild de Schepper u besehonk ,
Ik zie in u een moordspelonk ;
En, vond ik buiten u geen rust,
Dan welkom Groenlands barre kust !
Of moest ik immer balling zijn
In Zara's heete zandwoestijn,
Ik koos het ijs, of 't schroeijend zand,
Voor uw ongastvrij, weeldrig strand,
Waar Godsdiensthaat en dweepzucht woont
Waar zelfs geen doode wordt verschoond,
Waar priesterwoede, uit ketterhaat,
Zelfs lijken in den kerkban slaat,
En aan het zielloos overschot,
God lastrende in den naam van God,
Een plekje gronds tot rust ontzegt,
Zoo lang aan 't stof de banvloek hecht;
Een banvloek door de hel gewrocht,
En slechts door goad weer afgekocht.
Gij, gij, ontmenschte Priesterschaar !
Gij hebt, met huichlend rouwmisbaar,
Uw' ketterhaat, die niets verschoont,
Reeds tweemaal aan mijn' stam betoond, (*)
De laatste woning 't stof betwist,
En doode en doodkleed uit de kist
Gescheurd, gesleurd door stof en slijk ;
Gij zongt den boetpsalm bij het lijk ;
Gij hebt de reeds verstijfde leen
Ten spot doen strekken van 't gemeen ,
De ziel in 's Hoogsten naam verdoemd,
(*) Des Dichters Oom en Neef stierven to St. Jago. Aan
beide lijken werd aanvankelijk, als aan die van ketters,
eene rustplaats op het kerkhof ontzegd. Een to St. Jago
wonende vriend der overledenen verwierf echter, voor eene
belangrijke geldelijke opoffering, de toestemming der Geesteltjkheid tot de begravenis, onder de volgende plegtigheden : de doodkisten werden in de kerk gebragt en geopend,
de lijken gehuld in een schandkleed, de banvloek werd nitgesproken en het Miserere gezongen; daarna volgde de absolutie en begravenis. En dit alles gebeurde in de tegenwoordige Eeuw!

CUB

Haar 's Duivels zeekre prooi genoemd,
En eerst na 't huichlendst kinderspel
Verklaardet gij Naar uit de hel,
Uit kerkban, en van eeuwge straf
Verlost, en gaaft
lijk een graf!
Ach! gave God, verdoolde schaar,
Die knielt bij 't dweepziek kerkgebaar,
flat ras van uw misleid gezigt
De tastbre blinddoek wierd geligt:
Dan zoudt gij, om uwe eigen schuld
Met democd en berouw vervuld,
Niet langer, met een trotsch gevoel,
U zetten op Gods regterstoel,
Noch dooden weren uit bet graf,
En doemen hen tot eeuwge straf.
Dan, ziende op 's Hoogsten menschenmin,
En 't hart vervuld met Christenzin,
Zoudt gij, waar 't doodkleed werd gespreid,
De oneindige barmhartigheid
Geenszins, met strafbren eigenwaan,
In uw bekrompen banden slaan;
Maar, in uw eigen oog te kleen
Als midlaar voor Gods troon te treen,
Berustende in des flemels wil,
Zweegt gij bij 't graf ootmoedig stil.
Ongastvrij Cuba! wierd dit lot
Uw yolk verleend, door gunst van God,
Bij 't Eden, dat Zijn hand u schonk,
Dan noemde ik u geen moordspelonk;
Dan ware uw naam geen vloek ; uw strand
Wierd dan, your Zara's schroeijend zand
Noch Groenlands eeuwenheugend ijs,
Ontvlugt, maar ware een Paradijs.

IIET QUID PRO QUO.

In een klein stedeken achter Landsberg aan de Warta besloot een schoolmeester, zijnen Koning FREDERIK wiLLEn
IV, die er zou doorreizen, plegtstatig aan het hoofd
zijner kweekelingen to begroeten. Zijn rok had eene snede,
die hem bij zulk eene groote gelegenheid al te ouderwets
DEN
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voorkwam. Hij liet zich dus in haast een' nieuwen maken,
natuurlijk te borg, want, hij was een Duitsch schoolmeester.
Bus ligehamelijk uitgedost, rustte hij zich verder intellectucel
toe met eene redevoering en een gedicht; de eerste wilde hij
voor den Koning opzeggen, het andere hem overhandigen.
De gewenschte, vooruit bezongen dag was gekomen, de
nieuwe rok ook; de Koning ontbrak nog alleen. Reeds
vroeg stond do arme schoolmeester, aan de spits zijner, ditmaal eens regt schoon gewasschen bengels, op den grooten
weg ; deelde nu en dan, onder de al te dartele schooljeugd,
oorvijgen uit, om rust en orde te handhaven , en poogde
zichzelven, in de tusschenpoozen van werkeloosheid, naar
al de regelen der logica to bewijzen, dat zijn gedurig toenemende honger slechts inbeelding was. De Koning kwam
nog altijd niet. Eindelijk moest de dialektiek van den schoolmonarch voor zijnen honger onderdoen. Als een voorzigtig
bevelhebber, stelde hij posten nit, die hem 's Vorsten aannadering berigten moesten, en ijlde then in zijne mooning.
Nog naanwelijks had hij hier, om hem niet te bemorsen,
zijnen nieuwen rok uitgetrokken, nog naauwelijks een paar
beten roggebrood met spelt doorgezwolgen, of eon zijner
schildwaehten, Frits de priming, vliegt de deur in, met den
roep: s Schielijk , schielijk , meester, de Koning komt !"
'Wings werpt de man zich het kleed aan het lijf, rent voort,
en komt nog even bij tijds, om zijne onderdanige rede aan
den vriendelijken Vorst te houden. Toen zij ten einde is,
tast hij in den zak, om zijn gedicht te overhandigen, en
reikt den Koning het papier, dat hij er uithaalt, toe. De
Koning ziet het in, fronst de wenkbraauwen, doch glimLicht weldra minzaam, en geeft het zijnen adjudant over,
met de woorden: s Zorg voor de betaling !" In de haast
had namelijk de schoolmeester in den verkeerden zak getast,
en, in stede van het gedicht, de onbetaalde kleedermakersrekening den Vorst overhandigd.

HENDRIK DE IV OP REIS.

I

T ENDRIK DE IV van Frankrijk kwam op zekeren dag, na
eerie vermoeijende reis, te Amiens aan. Een redenaar der
plants, gezonden om hem to begroeten, begon zijne aan-
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spraak met eene lange reeks van hoogdravende eerbenamingen , zoo als: * Verheven Souverein ! Goede ! Geriadige!
Grootmoedige! — * En dood-moede," viel de Koning hem
in de rede.
Dezelfde Vorst werd eens, in een landstadje, door den
hoofdredenaar der plaats met eene aanspraak verwelkomd.
Terwij1 de man harangeerde, begon, op
afstand,
een ezel nit al zijne magt to balken.
Een
Eên voor een, als
het u belieft, Heeren!" zei de Koning.

REGTHATIGE RANGORDE.

E en voerman haalde eenen anderen voerman op den grooten
weg in. * Wat hebt gij op uwen wagen geladen?" vroeg
de achterste den voorsten. * Rum en brandewijn ," was het
antwoord. — * Nu, blijf mij dan maar vooruit ; dat is in
den regel : ik breng grafzerken."

ONGELIIKRIGE NIS-VATTING.

O

p een bal danste eene jonge juffer van ongeveer achtenveertig jaren met een Jong officier. Zij gleed nit, en zon
gevallen zijn, had haar danser haar niet nog juist van pas
opgevangen en opgehouden, waarbij hij toevallig haar de
hand drukte. Met aanminnige beschaamdheid fluisterde hem
de schoone toe: * Spreek met mijne moeder !"

WIEN PAST DE SCHOEN ?

T

e * maakte een handelaar bekend, dot hij zijne katoenen, ter opruiming, beneden den prijs, dien zij hemzelven kostten, wilde uitverkoopen. Iemand, die den man
kende, zeide: * Bat kan hij niet ; want hij heeft er geen
* balven cent voor betaald !"

M E N G E L W E R K.
DE HEERSCHAPPU VAN HET EIGENBELANG OVER ' S MENSCHEN
VERSTAND. (I)

Door
S. R. DE WAARD,
Leeraar der Doopsgezinden te Haarlem.
rr

lk

heb ergens gelezen , dat de St. Simonisten hunne
leer , die zoo wat naar een stelsel van gemeenschap van
goederen trekt, onder anderen ook aan eon' van de Heeren ROTHSCHILD gepredikt hebben, maar zonder gewenschten uitslag. Men kon den man hare nuttigheid
en noodzakelijkheid voor het algemeene welzijn van ons
slacht maar niet beduiden. Veel beter ging dit steeds bij
lieden , schraal van beurs , maar rijk in hervormingstheorien , en ingenomen met het denkbeeld, om eene nieuwe
wereld van welvaart en geluk te scheppen , van welker
niet-bestaan zij proefondervindelijk overtuigd zijn. — Ik
denk niet, dat mijne &orders juist zoo hoog met de leer
van ST. simox loopen , om zich te verwonderen, dat een
Croesus daar nog al wat tegen heeft. Maar waarom
schudt deze het allermeest daarover zijn hoofd? Hebben
zijne millioenen waarlijk het vermogen, om zijne oogen
voor de gebreken van het bedoelde stelsel te openen , en
bet goede, zoo er dat in gevonden mogt worden, voor hem
to bedekken; of ontveinst de man zijne overtuiging , opdat
hij niet door dezelve gedrongen worde tot eene dadelijke
scheiding van persoon en goederen? Is het op zijn verstand of op zijnen wil, dat zijne schatten hunnen invloed
oefenen? Ik houd mij verzekerd , dat, als wij de zaak in
(o ) Eene Voorlezing , gehouden in het Departement Haarlem der Illaatschap,pij TOT NUT VAN ' T AtcErsitta , den 2 Maart 1841.
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't afgetrokkene of met opzigt tot de menschcn in 't algemeen beschouwen ook het eerste geenszins mag uitgestolen worden, en acht het er verre af, dat het verstand
des menschen van zijn belang onafhankelijk zoude zijn.
Geen nadenkende zal hierin ligt van mij verschillen;
maar velen schijnen er loch niet zoo van doordrongen te
wezen , als dit , om het belang der zaak , wenschclijk geacht mag worden. Gij kunt dit dikwijls opmerken in het
harde oordeel, dat men velt over de gcnen, die in spreken
en handelen zich door hun belang laten besturen. Als zij
van regt en waarheid afwijken, of ook maar schijnen dit
te doen , dan neemt men bijna altijd als ontwijfelbaar zeker
aan, dat dit met bewustheid en opzettelijk ter kwader
trouw en tegen beter weten aan geschiedt. En do leerboeken , die ons de regelen aanwijzen , om de waarheid
te vinden en de dwaling te vermijden , zeggen ons wel met
groote naauwkeurigheid , hoe wij , bij het waarnemen van
de dingen buiten ons, onze zintuigen moeten gebruiken,
hoe wij begrippen moeten vormen , hoc die scheiden en
verbinden , hoc sluitredenen maken , en bij wettige gevolgtrekking van de cone waarheid tot de andere komen ,
om voor alle gevaar van dwalen ons te hoeden ; maar wat
den mensch het allermeest tot dwaling leidt , en hem van
de waarheid verwijdert , dat roeren de meesten ter naauwernood aan.
1k heb voorgenomen, G. H., thans uwe aandaeht daarbij to bepalen , en tot onderwerp mijner voorlezing gekozen: de heerschappij van het eigenbelang over 's rnenschen
verstand. Gij zult, hoop ik , dit onderwerp uvver aandacht niet geheel onwaardig achten. Het ligt op cen gehied der menschelijke kennis , waarop de onderzockcr
doorgaans zijne moeite ruirn vindt beloond , op dat der
kennis van den mensch zelven. Het is niet alleen in theorie , maar ook voor de praktijk belangrijk. Daarenboven,
gedachtig aan de plaats , waar ik de eer heb te spreken ,
hoop ik dit , in den volsten zin , tot nut van 't algcrneen
te doen , en eenc dienst aan mijn geheele geslacht te bewijzen, door cen good Joel van deszelfs gebreken van de
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list der verkeerdheden des harten op die der dwalingen
des verstands over to schrijven. Op uwe belangstelling
vertrouwende , vcrzoek ik uwe toegevendheid en verschooning voor het gebrekkige van inijne voordragt.

Het begrip van mijn onderwerp is eenvoudig en duidelijk. Al wat ons verhindert , om van cenige zaak , die
anders binnen het bereik onzer kennis en bevatting ligt,
een joist denkbeeld te krijgen en daarover naar waarheid
to oordeelen, dat belemmert de vrije working des verstands, dat voert daarover moor of minder heerschappij.
Terwij1 ik dit aan het eigenbelang , dit woord in ruimen
zin genomen, toeken , is dat wel daarvan te onderscheiden , dat de mensch spreekt, zoo als zijn belang dat medebrengt , en een ding wit of zwart noemt, wanneer en
omdat hij wenscht , dat dit zoo door anderen beschouwd
worde ; jets, dat zeker nog al zoo Bens gebeurt in de wereld. Ik handel thans niet over spreken , maar over denken; niet over heigeen men aan anderen wil doen geloocen, maar over eigene beschouwing en o pertuiging , en
beweer , dat die beschouwing en overtuiging veelal door
het lrlang worden gewijzigd en bepaald.
Ik zal die heerschappij des belangs eerst nit de ondervinding , als een gewoon verschijnsel bij de menschen , U
aanwijzen ; ten andere, haar uit hare oorzaken nader verklaren ; om daarna U nog met con woord te doen opmerken , van hoeveel belang het zij , Laren vermogenden invloed wel in gedachte to houden.
I. Het kan oppervlakkig schijnen, alsof belong en verstand niets met elkander gemeen hadden. De vragen: wat
ziet gij met het oog des ligchaams of der ziel , en wat verlangt gij te zien? betreffen toch geheel onderscheidcnc
dingen. Men moot Zion , wat er is, en zoo als het is, en
men kan er dat maar niet plaatsen , noch het naar willekeur. veranderen. Hoe gaarne ieder zijn' oil voor een' valk
houde , er wordt daarmede goon enkele veer in den vogel
Ec2
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veranderd; hij behoudt zijn uilengezigt: wat toovert dan
de valkengedaante voor het oog des aanschouwers? Of ik
al den paal, die de grens van mijn regt aanwijst , gaarne
vcrder vooruit zag geplaatst, hij wijkt daarom geen duimbreed uit zijne stee: waar is dan de wonderkracht , die
hem voor mij verzet? — Het vreemde dezer zaak verdwijnt , als wij behoorlijk onderscheiden tusschen het cigenlijke wezen der voorwerpen buiten ons en de gedaante,
waarin wij zc waarnemen. Dat dit een en ander dikwijls
verschilt , weet ieder: wij kunnen immers op velerlei wijze
miszien. Dit laatste nu , de gedaante , waarin wij de dingen zien , staat met den wil des beschouwers wel degelijk
en in allernaauwst verband. Ja , die uii blijft een uil op
zichzelven en voor ieder' anderen; maar voor dien , die
hem als eon valk wil zien, heeft de gedaanteverwisseling
plaats, en gaat zonder tooverij, ja zeer natuurlijk toe. Die
grenspaal van mijn regt blijft wel onbewegelijk staan , en
ieder ander , met uitzondering mogelijk van mijn' bum-man , zict hem ook op dezelfde plaats ; maar voor mijn
oog wordt hij verplaatst, gelijk de voorwerpen, als zij door
cone middelstof gezien worden , die de lichtstralen breekt.
Doch dat de ondervinding spreke!
In geene zaak roep ik met nicer vertrouwen het getuigenis der ondervinding in , dan ter staving van de waarheid, dat de mensch in zijne beschouwing en beoordeeling
van allerlei zaken door het belang wordt bestuurd. Ik behoef naar geene bewijzen to zoeken; zij liggen voor de hand
en bieden zich als van zelve in overvloedigc menigte aan.
Nemen wij ten voorbeelde slechts eene en andere van de
meest bekende zaken. Daar moet cote ledige staatskas
aangevuld , een deficit gedekt worden. Er zijn vele lieden , die daarvoor raad geven ; onder anderen dcze tweederlei soort. Sommigen zeggen: men moot de couponknippers eens ter decg nazitten: het is schreeuwcnd; daar
zijn tonnen en millioenen schats waarvan geen cent wordt
betaald! Anderen meenen , die belasting ware onbillijk
en onuitvoerbaar; maar de grondbezittingen, daar moet
men het van hebberr, en daar kan men het van krijgen.
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Gij kent die menschen niet; maar behoef ik u to zeggen,
dat die Gersten geen groot dccl van die tonnen en
non bezitten, en dat onder de laatsten geene lieden zijn,
die akkers aan akkers hebben getrokken? — Er is sprake
geweest over het verplaatsen van den zetel des bestuurs
dozer Provincie van hier naar de Hoofdstad des Rijks. Wij
hebben gehoord , wat wederzijds daarvan word gezegd.
Hier was het: welk eene ongchoorde hardheid en onbillijkheid, cone mad, na langgevestigd bezit , van een voorregt to berooven , welks. verlies haar ondergang zou zijn ,
en dat ten behoove van het magtige Amsterdam, voor hetwelk de aanwinst geheel onbeduidend zoude wezen! Dan
voerde men de magt , d. i. de volkrijkheid van 'Amsterdam
juist tot eon' grond voor het tegendeel aan, en lei ons de
kaart van Noordholland voor oogen , en wees op onze Jigging, zoo nabij de grenzen , en vroeg , of het dan niet de
ongerijmdheid en de onbillijkheid zelve ware, daar den
zetel des bestuurs to willen hebben. — Teen de korenwet bij ons behandeld werd, heb ik landbouwers gehoord,
die het graan verkoopen, en stedelingen , die het koopen
en betalen moeten. Luide riepen gene : zou men dan ,
terwijl men ons met drukkende lasten heeft bezwaard, nog
het land voor den vreemdeling openlaten , dat die onze
korenmarkten overlade , en wij to gronde gaan? En deze :
moeten wij dan, moeten onze arme daglooners het brood
duurder eten, opdat er de boeren wel bij varen, of opdat
cenige rijke grondeigenaars hunne schatten vermeerderen ?—
Hoort Gij sommigen zeggen: die ellendige stoomfabrieken ;
bronnen zijn het van armoede en zedeloosheid! terwijl anderen er dat onheil niet in vinden; let maar Bens op, het
zijn geene menschen , die in dezelfde betrekking tot die
inrigtingen staan. Wilt Gij meer,, vraagt den regter naar
de uitkomst, als hij de getuigenissen van partij en tegenpartij heeft gehoord; den geschiedschrijver , hoe er de berigten uitzien , van deze en gene zijde ingewonnen. Leest
de dagbladen van verschillende kleur. Hoort de stemmen
van de linker en regter zijde, in de vergaderingen, waar
de volken vertegenwoordigd worden. Kortom, gaat alle
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standen der maatschappij door ; daalt tot de laagste af,
klimt tot de hoogste op ; vestigt uwe opmerkzaamheid op
beschaafde en onbeschaafde volken ; overal en altijd vindt
Gij hetzelfde verschijnsel weder. Men behoeft, waar eenig
belang in het spel komt , maar weinige woorden van de
menschen te hooren , en men weet, aan welke zijdc het
hunne gelegen is.
En zoo is het ook met een' en denzelfden mensch; zijne
beschouwing der dingen blijft doorgaans niet gelijk , als
zijn belang omtrent dezelve gewisseld is. 1k spreek niet
van hen, die als de weerhaan draaijen met elken wind, en
even gemakkelijk van partij als van rok verwisselen. Het
dagboek uwer ervaring moot gansch niet naauwkeurig zijn
bijgehouden , als Gij daarin niet leest van menschen , zelfs
die op vastheid van beginselen roemen , en die toch vroeger en later andere namen gaven aan dezelfde zaak , omdat zij later wenschten , wat zij vtoeger vreesden. 01
stond het voor menigeen geschreven: zoo hebt gij toen over
die zaak , over Bien mensch gesproken, hij zou nog
meer reden hebben orn zich over zichzelven to verwonderen , dan nu over de verandering der dingen , die er rondom hem is voorgevallen.
Het is mogelijk , dat er onder U zijn , die het bijgebragte
getuigenis der ondervinding niet laten gelden voor hetgeen
ik daarmede bewijzen wil. Zij zullen dan tegen mij aanvoeren : gij hebt verklaard, te willen handelen, niet over
hetgeen de menschen zeggen, maar over hetgeen- zij denken, over hunne wezenlijke beschouwing en overtuiging;
en de ondervinding leert ons alleen, wat zij zeggen: hoe
dikwijls blijft hunne wezenlijke meening daarbij voor ons
verborgen! — Maar neon , ik verwacht die tegenwerping
niet. Ook ik ken de onzekerheid der gevolgtrekking : zoo
wordt er gesproken , dus ook zoo gedacht. Doch denkt
aan het volstrekt algemeene des aangeduiden verschijnsels ,
en zegt , of een Tinton zelfs bij alien, die dan hunne
overtuiging opzettclijk xnoesten ontveinzen en de waarheid
geweld aandoen , dit vooronderstellen kan. Neen , hier
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moet verstandsdwaling , door het belang to weeg gebragt ,
worden erkend.
Doch ik behoef mij ook niet eons alleen op de algemeenheid van dat spreken naar den eisch van het belang
te beroepen. Ik schroom niet toe te staan, dat men lette
zoo wel op de hoedanigheid als op de hoeveelheid der
personen, die aan de cone en andere zijde zich laten hooren. Er zijn, aan weerskanten, lieden, wier braafheid
en goede trouw boven alle verdenking verheven zijn.
Vindt Gij in 't geheel in uwen kring den man niet, van
wien Gij, zegt : rond en eerlijk is hij , en zuiver als goud
in zijne beginselen ; maar zijne vooringenomenheden , die
moot men hem ten goede houden ? Kent Gij er niet, wie
het gansch nict schemert , en aan wier opregtheid to twijfelen Gij met reden voor cone beleediging zoudt houden ,
en die toch als het hunne zaken, hunne liefhebberijen ,
hunne vrienden, hunne kinderen , het lieve vaderland, of
wat hun al lief en dierbaar is, aangaat , tot de wonderlijkste beschouwingen en scheefste redeneringen zich laten
vervoeren? Weinig moot hij wel op de menschen acht
geven , die dit niet dagelijks opmerkt; of liever, het is
zoo algemeen, dat het uit gewoonte niet moor opgemerkt
worth. En wat in de gewone gesprekken zich openbaart ,
datzelfde treffen wij ook in de verhandelingen der geleerden
aan. Eene mooning behoeft maar met zeker aangenomen
of verworpen stelsel in verband te staan, en straks ziet
men de partijen tot verdediging en aanval gereed , en de
schranderste en geleerdste mannen kunnen dikwijls de
waarheid nict zien , dewij1 dat stelsel hun in het licht
staat. Somwijlen belijden zij dit zclven, als zij , eindelijk die vooringenomenheid overwonnen hebbende, tot andere overtuiging zijn gekomen. Neen , Toeh.! tegen
dat getuigenis der ondervinding valt niets in te brengen.
Wij moeten het als eon gewoon verschijnsel aannemen , dat
wij menschen, bij de beschouwing en beoordeeling der
dingen , door het belang worden beheerscht. Verschillend is buiten twijfel die heerschappij des belangs bij verschillende menschen , naar mate der helderheid van hun
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doorzigt , der schranderheid van hun verstand , en naarmate zij mcer of min in cigenlijken zin egoist zijn. Maar
geheel van haren invloed bevrijd , ik geloof niet , Toeh.,
dat Gij zulk een' mensch op de aarde zult vinden , al reist
Gij haar ook in alle rigtingen rond, al bezoekt Gij ook
iedere plek tusschen hare aspunten , waar ons geslacht zijnen zetel gevestigd heeft.
II. Ik heb omtrent de verklaring van het aangewezen
verschijnsel reeds een' enkelen wenk gegeven. In het
tweedc gedeelte mijner rede moet ik hetgeen tot die verklaring dient nader ontwikkelen, door de oorzaken van de
heerschappij des belangs over ons verstand voor U in het
Licht te stellen.
Die oorzaken , Toeh. , liggen in de natuur van den
mensch, en daarin juist niet diep verborgen. Er is een
wijsgeerig stelscl — jammer, dat het al weer ten achtere
is , omdat men maar altijd voortphilosopheert (*) — er
is een wijsgeerig stelsel , dat de gehecle massa der bestaande dingen eenvoudig verdeelt in twee deelen , in ik
en niet- ik. W at men ook in theorie van die leer moge
zeggen , de teekenen der tijden duiden nog niet aan, dat
het haar aan praktische aanhangers spoedig zal ontbreken.
Zegt niet: welk eene ongelijkmatige verdeeling , dat kleine
ik cn dat onmetelijke niet - ik! Niet zelden schijnt de
mensch die verdeeling zelfs in omgekeerde rede nog voor
ongelijkmatig te houden , dat kleine niet - ik en dat groote
ik, gelijk dan ook bij de philosophen het eerste in het
laatste zich verloor,, of, gelijk men spreekt, daarin opging. — Of wij het bekennen willen of niet, inderdaad
verdeelen wij alien zoo. (-I-) Wij kunnen bij de beschou(*) Zou men ook in een' cirkel ronddraaijen ? Zie
Fabelen ; de Historie van den Hoed.
(1) ?best ik eene Grammatica schrijven , mij dunk t ik
zou allereerst handelen over de Bezittelijke Voornaamwoorden,
als de groote rededeelen , die alle overige regeren : want
elk woord krijgt voor mij eene veel krachtiger,, dikwijls
geheel andere bcteekenis , als ik er het woordje mijn voor
GELLERT ' S
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wing van Gene zaak veel vergeten; maar of het tot ons ik
al of niet behoort, of het daarmede meer of minder in
betrekking staat, dat vergeet niemand , dat is reeds in aanmerking genomen , vdOr dat wij er zelven aan denken. En
hiermede is in het algemeen de redcn gegeven, waarom het
belang op al onzc beschouwingen , op al ons denken en
redeneren van grooten invloed wezen moot.
Wij moeten echter, tot meerdere opheldering van de
zaak , in bijzonderheden ireden , en de wijze nagaan ,
waarop ons verstand werkzaam is. Ik zou, met de Logica
in de hand, U van regel tot regel, van formule tot formule kunnen aantoonen , hoe het , bij het gebruik en de
toepassing van die alle, grootelijks aankomt op de persoonlijkc gesteldheid desgenen , die ze gebruiken en toepassen moet. Maar ik zou vrcezen, zoodoende , twee
fouten to begaan , die men beide aan con openbaar Spreker nict gemakkelijk vergeeft: mijne rode zou te lang worden en te droog. Bepalen wij ons daarom liever bij de
twee voorname werkzaamheden , die het verstand te verrigten heeft, om tot de waarheid te komen: juist waarnemen en juist oordeelen; en Gij zult zien , dat het noch
in het cone , noch in het andere van het cigenbelang onaf hankelijk is.
Juist waarnernen. Kan de mensch dat? lk ben geen
Pyrrhonist, M. H. , noch ook de leer toegedaan van die
nicuwe twijfclaars, die het gebonw der menschelijkc kennis met hunne verwoestende wapenen derwijze hebben
aangevallen , dat zij zelven achten geen steen op den
anderen gelaten to hebben ; die stoutweg beweren , dat de
mensch niet alleen niet kan weten , hoe de dingen buiten
hem zijn, maar ook nict, of ze zijn ; maar die Loch, als
zij het hoofd hard tegen eon' balk stooten , niet dan met
con pijnlijk gezigt over de mogelijkheid van het niet beplaats. Als b. v. het regt wordt gekrenkt, dat veroordeelt
ieder regtschapen mensch ; maar veel zwaarder wordt de
misdaad, en veel scherper zijn oordeel over dezelve, als zijn
regt wordt gekrenkt.
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van dien balk redeneren. Doch men behoeft Been
verklaard Scepticus te zijn , om te erkennen , dat onze
kennis van de meeste , ja van' alle zaken , in onzen tegen.
woordigen staat, gebrekkig is, en dat de voorstelling, die
wij daarvan verkrijgen, grootelijks van deze drie omstandigheden afhangt : vooreerst , de zijde, waarvan , en het
standpunt, waaruit wij die beschouwen; ten andere, de
bijzondere aandacht, die wij op bepaalde deelen en eigenschappen van dezelve vestigen; eindelijk , de verwachting,
die wij vooraf daarvan hebben opgevat , of de voorstelling,
die wij er in onze verbeelding van hebben gevormd. En
in dit alles heeft het eigenbelang de hand.
Wat is er, gelijk in de Natuur , zoo ook in elken stand
en in iedere betrekking van het leven , dat niet van gedaante verandert , naar gelange men het van deze of gene
zijde , van verre of van nabij beschouwt ? Hetzelfde landschap biedt de schoonste verscheidenheid en afwisseling
van gezigten aan , of is eentoonig en vervelend ; dezelfde
toren staat scheef of regt , naar dat de beschouwer zich
aan deze of gene zijde bevindt. Zoo schijnt ook dikwijls,
naar het bepaalde gezigtspunt, eene inrigting tot heil of
ten verderve voor den lande , eene daad loffelijk of berispelijk. En hoc veel , dat, in de verte gezien , nog al wat
vertooning maakt, wordt onbeduidend , mogelijk afzigtelijk ,
als het van nabij wordt beschouwd! Nu moet wel een
wijs waarnemer onpartijdig zijn, en de zaken van alle zijden en uit de meest verschillende oogpunten beschouwen.
Maar hier zit joist de knoop. Het is het eigenbelang, dat
ons van die wijsheid en onpartijdigheid voor een goed deel
berooft. Het plaatst ons onwillekeurig op dat standpunt ,
van waar wij de zaken zoo gaarne zien. Wij mo lten , onszelven overwinnende, het al eens verlaten; dikwijls zonder
dat wij het merken, zijn wij er naar teruggekeerd , en zien
weer hetzelfde als te voren. De staatsdienaar aan de zijde
van zijnen Ironing, en de volksvertegenwoordiger op de
bank der oppositie; zij zien het punt van overweging elk
van zijne zijde en met een verschillend oog. Als de tijd
het rad der gebeurtenissen heeft omgedraaid, en daarmede
FLaan
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deze mannen van plaats en belangen doen vei wisselen ,
dan zien zij beide het ding weer anders. Maar dan zijn
ze ongelukkig meestal ook vergeten , wat ze te voren gozien hebben ; want ook op het geheugen heeft het belang
cenen veelvermogenden invloed.
Naauw verwant met dit verschil van gezigtspunt is het
verschil van opmerkzaamheid op deze of gene deelen of
eigenschappen van eenig voorwerp. Dat overzien en in
ons begrip bevatten van de dingen in hun geheel , dat is
zoo onzo zaak niet. Wij vestigen den blik altijd het
meest , dikwijls uitsluitend , op bijzondere gedeelten ; en
de indrukken, welke doze op onze ziel maken, bepalen
het denkbeeld , dat wij ons van de zaak vormen. Hoe kan
het anders , of dit denkbeeld moot verschillende zijn, naar
gelange de aandacht onderscheiden wordt gerigt ? Laat
een natuurkundige, eon oudheidkenner,, eon landbouwer,,
een handelaar,, een krijgsman, of wien gij hier ook wilt
bijvoegen , ieder afzonderlijk dezelfde reis doen , en hoort
hun verslag van dezelfde landen ; hoe hebben zij ze nict
met verschillende oogen gezien! Op plaatsen , voor den
een' zoo aantrekkelijk , dat hij er naauwelijks van scheiden
kon, daar heeft de andere zich verveeld. Inrigtingen ,
welker nuttigheid de een niet hoog genoeg weet to verheffen , die heeft de andere niet eons opgemerkt, of hij
komt terug , om ze te bedillen. Menschen, met wier eenvoudigheid en rondheid de een is ingenomen, die noemt
de andere onbeschaafd en lomp. Zict , zoo gaat het ons ,
reizigers door de wereld! Al betreden wij ook denzelfden
weg; al staan wij ook op dezelfde pick in het veld des
maatschappelijken 'evens, onder dezelfde personen , voor
hetzelfde gebouw van wetenschap , kunst en smaak , of
voor het groote staatsgebouw: wij zien niet hetzelfde , omdat de aandacht des eenen hierop , die des anderen daarop
gevestigd is. In het gedrag van dezen mensch is, gelijk
het gewoonlijk gaat , wijsheid en dwaasheid , good en
kwaad. Sommigcn zien op dat cerste , en spreken van
hem, als van con' Engel; anderen merken het laatstc op ,
en hij is hun een Duivel. Dit bock heeft schoone en min.
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der schoone bladzijden ; de eerste hebben de aandacht van
deze , de laatste die van andere lezers tot 'zich getrokken ,
en zoo is het cone kostelijke aanwinst voor onze litteratuur,,
of — naar de prullenkast .verwezen. Maar wat is het, dat
onze aandacht bestuurt , en op dit of dat punt bijzonder
rigt , daarbij boven andere doct verwijlen ? Behoef ik hier
het veel gebezigde woord wel voor iemand uwer to noemen? Hoc weinig ontglipt onzer opmerking , wat maar
van verre met ons belang in vprband staat; hoeveel zien
wij voorbij , omdat het ons niet betreft! Scherpzicnde
oogen hebben wij voor het kwade in personen of zaken,
die ons in den wog staan; maar die integendeel ons dienstig zijn , daarvan staan voor ons de dcugden in het licht ,
de gebreken in de schaduw. Vanhier gebeurt het niet al1 , dat de een iets hoogst voortreffelijks ziet in hetgeen ,
wat de ander als verwerpelijk beschouwt; maar ook, dat
veranderde omstandigheden en betrekkingen , vooral waar
behoefte aan dienstbetoon uit ontstaat soms op eens iemand de oogen openen voor goede hoedanigheden in personen, welke hij to voren in hen niet had gezien; terwijl
integendeel , als men iemand niet meer noodig heeft , ook
hetgeen anders in hem geprezen werd weldra nit oog en
geheugen verdwijnt. Dc attentie is anders gewijzigd ;
daarom worden de dingen ook anders waargenomen.
Er is nog iets, waardoor het eigenbelang op de juistheid
onzer waarnemingen eenen verstorenden invloed hoof!. Het
doet ons, namelijk, zoo ligt een denkbeeld opvatten van
eene zaak , nog voor dat wij die hebben beschouwd ; en
wel een denkbeeld, waarin wij behagen scheppen , dat
onze geheele ziel inneemt. Het zijn die kinderen onzer
verbeelding, die kleur en gedaante geven aan de voorwerpen , welke doze geenszins hebben , ja ons als voor de
oogen tooveren , wat in het geheel niet bestaat. Ik hehoef
mij geenszins to beroepen op het domste bijgeloof , dat al
de hersenschimmen, die men het eenmaal in het hoofd
heeft gepraat, buiten zich kan zien, noch op dweepers ,
die enkel in cene wereld leven van gevoel en verbeelding ,
zoo hoog en fijn van lucht , dat het gezond verstand er niet

OVER ' S MENSCHEN VERSTAND.

429

in kan ademen. 1k zon op geleerden kunnen wijzen , om
hunne uitgebreidc kennis, heldere inzigten en diep nadenken beroemd. Geschiedkundigen van grooten naam hebben eerst den loop der gebeurtenissen naar hunne denkbeelden ontworpen, geconstrueerd noemt men het; daarna
onderzoekende , vonden zij inderdaad ook alles juist zoodanig geschied , als het door hen was gedacht. Niet anders is het vele en groote stelselmakers.in allerlei wetenschappen gegaan , en beroemde oordeelkundigen en nitIeggers van gewijde en ongewijde schriften. Dat, meenen
zij , terwijl zij het bock openen , dat moet er staan , en
dat moet het beteekenen. En zij zien toe; en het staat
er voor hen ook zoo te lezen , en het heeft ook dien zin.
Zoo hebben wij , gewone menschen in het gewone leven ,
ook onzc te voren opgevatte gedachten over gebeurtenissen , gevoelens , woorden, hoe die gesproken zullen zijn
en wat er mede is gemeend ; en zoo wordt het dan ook
hevonden te zijn. Wij zijn hierin niet geheel ongelijk
aan den man , die meende een voorwerp voor zijnen
kijker te hebben, en tegen icts aan zag , dat in den
kijker zat.
Als cone tweeds werkzaamheid van het verstand, waarop wij hebben te letten , noemde ik juist oordeelen. Ook
hierin wordt het door het eigenbelang ligtelijk belemmerd.
Ik behoef dit , na al het gesprokene , niet in het breeds
meer te betoogen. Waarnemen en oordcelen zijn werkzaamheden van den geest , zoo naauw met elkander verbonden , dat hetgene van het eerste , met opzigt tot ons
onderwerp , bewezen is, ook noodzakelijk van het laatste
geldt. Immers , is die waarneming niet naauwkeurig , en
heb ik geene juiste kennis verkregen van de zaken, waarover ik oordeelen zal , hoe kan dan mijn oordeel gegrond
wezen? Met onwaarheid beginnende, zal ik toph wel tot
geene ware gevolgtrekking komen. Als a gelijk is aan b,
en b gelijk aan c, dan is a ook gelijk aan c. Ja , dit
gaat voortreffelijk met mathematische lijnen ; maar als nu
a, b en c niet zulke lijnen, maar zaken vertegenvnoordigen , welke voor ons eene sterke aantrekkende of afstoo-
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tende kracht hebben , dan zijn al die oorzaken , die wij
omtrent het waarnemen opmerkten , ook hier aanwezig ,
em ons in die vergelijking te doen miszien en alzoo verkeerd oordeelen.
Doch het oordeel is meestal niet met eene enkele daad
van vergelijking en gevolgtrekking verrigt. Eene geheele
reeks van grootheden staat tegen eene andere ter vergelijking over , en eene zeer uitvcerige bewerking toont eerst
duidelijk de regte slotsom aan. De uiterste naauwlettendhcid wordt daarbij vereischt op het gewigt van ieder bewijs , de wettigheid van elke gevolgtrekking, en wel dezelfde naauwlettendhcid omtrent de gronden voor en tegen.
Maar Gij herinnert U , wat ik van het eigenbelang en deszelfs invloed ter bestirring en bepaling van de opmerkzaamheid heb gezegd ; en Gij zult gevoelen , dat er juist
daardoor fout op fout in de redenering moot gemaakt worden , als er een maar ecnigzins ingewikkeld vraagstuk ,
met dat belang in verband staande , op te lossen is. Men
ziet alle bewijzen , die voor een gewenscht besluit pleiten ,
en deze in hunne voile kracht; maar de andere, hoe vele
worden er van voorbijgezien , en die er nog overblijven ,
hoe zijn ze niet van kracht en zamenhang geheel beroofd!
Wat wonder, dat men zichzelven het regt toekerit, en
ook mcent dat naar waarheid en billijkheid te doen, ofschoon de zaak aan den onpartijdige zich in een gansch
ander licht vertoone ?
Daarenboven hoe verschillend is niet de kracht en indruk der bewijzen , om ons tot overtuiging te brengen!
Daar zijn twee uitersten. Beide zijn ze der waarheid nadeelig. Overhaasting in het oordeel, en traagheid om tot
overtuiging te komen , die schier alle kracht van bewijs
wederstaat. Meent niet, dat dit een en ander , als lijnregt tegen elkander strijdende, ook alleen bij verschillende
personen gevonden kan worden, bij ligtgeloovigen en on
geloovigen. Neen , de ongeloovigsten zijn te gelijk ligtgeloovig op hunne beurt ; maar voor andere, voor de tegenovergestelde zaken. Dezelfde mensch is nu spoedig
met zijn oordeel gereed; dan meet hij zich wel tienmaal
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bedenken , of het ook nog alders ban zijn, en elk aangevoerd bcwijs wordt door hem gewogen en nog Bens gewogen , voor dat hij tot cen besluit komt. — Hoe komt
dat ? Neen , Toeh. , Gij vraagt dat niet in ernst. Daar
mogen tevens nog andere redenen voor bestaan ; eene, die
meer dan alle andere te zamen geldt , is ecnvoudig daarin
gelegen , of het slot van zijn betoog is, dat hij gelijk beeft,
of ongelijk.
Eindelijk, gelijk ik straks van vooraf opgevatte denkbeelden gcsproken heb , die de juistheid der waarneming
verhinderen , zoo zijn er ook vooraf opgevatte besluiten ;
vooroordeelen noemt men ze. Vooroordeelen? Mag men
daarvan spreken in deze verlichte ceuw? In vele opzigten
toont zij zich op zonderlinge wijze van vooroordeelen vrij.
Wat is er aangenomen , dat niet op nieuw wordt onderzocht , in twijfel getrokken , verworpen ? Maar, Toeh.,
ik zou toonen van uwe verlichting geen grout denkbeeld
te hebben, als ik meende U te moeten aanwijzen , dat al
dat nader onderzoeken , twijfelen en verwerpcn ook geenszins zonder vooroordeel toegaat, en dat vrij van vooroordeel zijn , een goed is , waarop niet Iigt iemand neen ,
in volstrekten zin , niemand met regt zich beroemen zal.
En welke vooroordeelen zijn nu de hardnekkigste, de onoverwinnelijkste? Het zijn die, welke in onze belangen
hunnen grond hebben, welke daardoor gesteund worden.
Welsprekend moest gij zijn, als gij wildet betoogen , dat
onze Maatschappij geed is en den naam waardig , dien zij
draagt , voor hen, die eenmaal tegen haar zijn ingenomen;
maar indien deze dan nog hun gewin hebben in hetgeen
waartegen zij is gerigt , uw naam zou ik boven dien van
DEMOSTHENES schrijven , als gij ook maar eene enkele
van hunne twijfelingen kondet ovcrwinnen.
Ik meen hiermede genoegzaam verklaard te hebben,
wat de ondervinding ons, aangaande de heerschappij van
het belang over ons verstand , leert. Ja, naar waarheid
zoeken , enkel om der waarheid wil , door niets in het
opsporen van haar zich te laten belemmeren , door niets
weerhouden te worden , om haar aan te nemen , waar en
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hoe men haar vinde , dat klinkt fraai en is gemakkelijk
gezegd. Maar, als nu de waarheid deze is, dat het stelsel , door u verdedigd , van grond is ontbloot; dat in uw
regtsgeding het ongelijk aan uwe zijde is ; dat uw mededinger u overtreft in geschiktheid en bevoegdheid voor
den post, waarnaar gij staat — ik houd u voor een rondborstig man , en eerlijk genoeg , om ook hier de waarheid
aan te nemen , als zij u middagklaar bewezen wordt ;
maar zijn de zaken maar eenigzins ingewikkeld , dan moot
gij gansch geen gewoon mensch zijn, als het geenc groote
moeite kost, om u aan het verstand te brengen , wat de
man, die tegen u overstaat , terstond zoo duidelijk inziet
en volkomen bevat.
III. Zijt Gij het met mij Bens, G. H., omtrent de waarheid van het gesprokene , Gij zult dan evenzeer met mij
overtuigd wezen , dat wij ons met geene nuttelooze en onvruchtbare bespiegeling hebben bezig gehouden. Integendeel , de kennis der heerschappij van het belang over ons
verstand kan ons, bij regt gebruik , ten hoogste nuttig zijn
in het leven. Vergunt mij , nog met een woord uwe aandacht daarop te vestigen.
Bij regt gebruik , zcide ik : want de stelling , door mij
voorgedragen , is ook voor misbruik vatbaar. Dc twijfelaar zal haar gereedelijk aangrijpen , om zijn wantrouwen
tegen alle geschiedkundige waarheid, ja zijn loochenen
van de waarheid der menschelijke kennis in het algemeen
te regtvaardigen. Maar geschiedt dit met grond ? Een
verstandig reiter weet, dat de getuigen , die voor hem verschijnen zullen , partijdig kunnen zijn.; maar hij vooronderstelt daarom nog niet, dat alle een valsch getuigenis
zullen geven. Nog meer ; hij weet , dat deze of, die metderdaad in de zaak , die hij beslissen moot, mcer of min
betrokken is, en hij kent daarvan den invloed op zijne
verklaring, en zclfs dan nog acht hij die verklaring niet
van alle waarde ontbloot , maar hoort haar met oordeel
des onderscheids. Zoo ook vinden wij wel reden tot voor-
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niet tot onbepaald wantrouwen , in do hoerschappij van het belang over het verstand.
Tot het regte gebruik van de overwogene waarheid hebben wij op haar te letten met het oog op onze medemenschen en op onszelven.
Ik sprak van cone dicnst aan gehecl ons geslacht to
bewijzen , door eon decl van deszclfs gebreken van de lijst
der verkeerdheden des harten op die van de dwalingcn des
verstands over to schrijvcn. .Ik beweer daarmede nict, dat
die dwalingen , door het cigenbelang te weeg gebragt, onschuldig, alle gchcel onschuldig zouden zijn; zij staan
met zedclijke gebreken in het naauwst verband, ja hebben
daarin haren grond. Maar dwalingen zijn het toch , veel
moor verschoonbaar, dan opzettelijke kwade trouw. En
zoo is die dicnst gecnszins goring in de oogen van eon
ieder, die liever het goede dan het kwade, of, zoo gij
wilt, Bever het kleiner dan het grooter kwaad in zijnen
evcnmcnsch zict. Treurig ware het voor dezen gesteld,
zonder de ovcrtuiging , die ik bij U he]) trachten te verlevendigen. Laat haar varen, en wat zult Gij van de zedelijke gcsteldheid der menschen denken? Ziet daar dien
man , die vrocgcr gcheel eenstemmig met u over sommigc
misbruiken sprak. Scdert zijne verheffing tot dien hoogen
post spreekt hij nit con' anderen mond , en laakt nict meer,
maar verschoont of prijst, wat hij to voren gispte. Die
lage vleijer der genen , die hem bcvordcrd hebben , of
hem verder kunnen bevorderen! Hoort die twee partijcn. Beide, zoo als zij de zaak aan u voorstellen, hebben volkomen gelijk. Een van beide is alzoo onbeschaamd
genoeg, om zich door leugens te regtvaardigen! — Vraagt
eons, hoe, in geval van onteigening of toegekende schistvergoeding, de menschen berekenen, wat hun toekomt.
Die govetenloozen, het kost hun niets , de buitensporigste
verklaring voor billijk op to geven ! — Hoort in twisten pleitgedingen de ongerijmdste stellingen verdedigen door
mannen, die anders nog al weten, wat regt en waar is.
De zaak moot gewonnen worden ; naar regt en waarheid
vragen zij nict! — Denkt aan collegien en vergaderingen
f
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van allerlei soort en rang. Men komt bijeen, om algemeene belangen te behartigen ; maar ziet, wat er gebeurt,
als bijzonderc aangelegenheden in het spel komen. Gevoel van pligt , van heiligen ambtspligt kent men niet !...
Doch waar zoude ik , dus voortgaande , eindigen ? Wat
ik bedoel, is niet iets , dat wij hier of daar,, maar dat wij
overal opmerken. Ik ben afkcerig van overdrijven , met
welk doel het ook geschicde. Neen , ik zeg niet , dat er
geene draaijers zijn , geene aanbidders van de opgaande
zon , geene menschen , die het blozen verleerd , en die
woord en gebaren in hunne magt hebben , om hunne gedachten en gevoelens te verbergen. Maar , met den aangewezen invlocd des belangs op het verstand voor oogen ,
kan ik al die harde uitspraken niet onbepaald doen , en
zie ik, dat de menschen dikwijls niet zoo slecht zijn, als
zij schijnen to wezen. Denken wij aan dien invloed, eer
wij over anderen oordeelen , over hen vooral , die in geheel anderen kring dan wij zijn geplaatst , in andere en
veranderde betrekkingen en verbindtenissen Leven, en die
in hunne belangen tegen ons over zijn gesteld , en ons oordeel zal zachter en billijker zijn.
Wat ens de menschen in een minder ongunstig licht
doet beschouwen , datzelfde Icert ons tevens , niet to veel
van hen to verwachten , niet onbedachtzaam hun ons vertrouwen te schenken. — Consequent zijn zichzelven
gelijk blijven , dat mag men tech van een' man van beginselen vorderen ? — Ja , M. H.; maar ziet de wereld
wisselen, de groote en kleine belangen keeren , en denkt
aan het gesprokene, en rekent op die consequentie toch
nict te veel, zoo gij u niet aan droevige teleurstelling wilt
wagen. Vergeet dat gesprokene ook niet , waar het de
vraag geldt , aan wien gij uwe belangen vertrouwen moogt.
Gij hebt raad en voorlichting noodig in eene zaak van
groote aangelegenheid, Gij spreekt met eenen man, der
zake kundig en van edele inborst. Vergunt mij u to vragen : zijn uwe belangen ook met de zijne in strijd'? Niemand uwer zegge: zou ik dan dien stipt eerlijken en door en
door kundigen man wantrouwen ? Mijn vriend , ook ik ken
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uwen raadsman en acht hem hoog; ook ik haat , als gij ,
het wantrouwen , dat steeds begint met het kwade te vermoeden : maar een vertrouwen, dat geen achtslaat op het
vermogen des belongs , om het oog , dat anders helder
ziet, te benevelen , neen , dat is het rcgte niet. Wilt gij
weten , wie het zijn, die het nicest verbitterd in het gemoed zeggen: daar is geen deugcl; daar is geen goede
trouw in de wereld1 Zij zijn het , die , den aangeduiden
raad niet in acht nemende , in hun vertrouwen worden
teleurgesteld.
Maar wij hebben ook , en vooral met opzigt tot onszelyen , op die heerschappij des eigenbelangs te letten , opdat
wij daartegen op onze hoede zijn. Wi j kunnen bet voor
ons , als redelijke wezens , toch niet anders dan diep vernederend achten , onder eene magi te staan , die onzen
vrijen geest in zijne werking belemmert en onze oogen voor
de waarheid verblindt. En de dwalingen , waartoe zij ons
voert , op zichzelve reeds niet onschuldig, brengen op hare
beurt te weeg , dat wij begeeren, wat onredelijk , en
doen, wat onregtvaardig is. Zouden dan onze inzigten en
onze overtuiging geene voorwerpen van oplettendheid, van
strenge beproeving moeten zijn , of zij ook door ons belang
zijn gewijzigd ? Maar meer dan dit. Er is niet slechts
te vragen, of wij door het belang tot dwaling vervoerd
zijn , maar ook te waken , dat wij het niet worden; er is
te strijden tegen die vernederende en verderfelijke heerschappij , opdat wij hare banden verbreken. Hoe zullen
wij tot die vrijheid komen? Denkt niet, dat dit met oefening des verstands tot uitbreiding onzer kennis , tot opscherping van ons oordeel te docn zij. Deze is nuttig
maar op zichzelve niet genoeg. Men komt met haar niet
tot de grondoorzaak van het kwaad; die ligt in bet verkeerde hart. Het is de zelfzucht , die ons overheerscht;
daartegen moot gestreefen , die moot overwonnen en bedwongen worden, of al het ander° baat ons niets. Zelfzucht Leden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen! De naam onzer Maatschappij moet niet tegen ons
getuigen. De geest van haren stichter,, de geest van Hem,
Ff2
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dien dezc in ootmoed volgde, die moet in ons zijn ; die
is het, welke ons verstand vrij maakt, om onbelemmerd

de waarheid te zoeken.

DE GENGESKUNDE OP JAVA.

Le roy FERDINAND, envorant des colonies
aux Indes, pourveut sagement qu'on
m'enast aulcuns echoliers de la juris
prudence, jugeant avecques PLATON,
que c'est une mauvaise provision de pals
que jurisconsultes et tnedeeins.
MONTAIGNE.

D

c Oostindische bezittingen trekken tegenwoordig niet weinig de aandacht tot zich van het zoogenoemde moederland,
en met regt ; aan eene dochter, welke zoo veel voor de
hulpbehoevende moederlijke huishouding overmaakt, mag
wel eene moor dan gewone oplettendheid geschonken worden. Terwiji, zoo als dit van zelf spreekt, de stoffelijke
belangen van de kolonie steeds op den voorgrond staan,
schijnen evenwel de belangen der bezorgers niet altijd evenzeer behartigd. Men zoude dit althans vermoeden uit eon
en ander, hetwelk dezer dagen, ook over de geneeskundige
dienst of uitoefening der Genteskunde op Java, is to berde
gebragt. Deze aanmerkingen hadden wel Beene regtstreeksche betrekking tot het eigenlijk doel van de geneeskundige
dienst, d. wat de uitoefening der Geneeskunde voor eene
kolonie behoorde te wezen. Zij zagen meer op degenen, die
zich als Geneeskundigen of als geneeskundige ambtenaren op
Java bevinden. Vooral hadden zij ten doel de overweging,
van waar deze herkomstig zijn; zij zagen op derzelver landward. Het scheen er niet zoo zeer om te doer: tvie zijn zij,
aan welke op Java de gezondheid en het /even der Europeanen toebetrouwd wordt, als wel: van waar zijn zfi
Het is echter in de Geneeskunde even als in andere vakken,
dat persoon en beroep niet wel van elkander geseheiden kunnen worden. Kunde is voor elke betrekking een hoofdvereischte ; maar tot de uitoefening der Geneeskunde wordt nog
meer vereischt; het is niet onversehillig, wie Naar uitoefent.
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Len artikel in het bijvoegsel tot het Handelsblad, No. 2919
d. d. 16 Maart 1841, sprak over dit onderwerp meer nit een
gekrenkt zoogenoemd Nationaal gevoel, dan in het wezenlijk
belang der kolonie in bekwame Geneeskundigen, van welke
landaard zij dan ook mogten wezen. Men overwege slechts
het navolgende: * Te wenschen is het, dat .Nederlanders in
* deze gewesten niet meer met leede oogen moeten aanzien,
* dat vreemdelingen , van welke de kolonie nog maar al to
veel voorzien is, zoo wel in militaire als civiele betrekkin* gen, hun de ambten of bedieningen voor den Hens wegne* men ; wat zal toch wel de kolonie vaster aan het moeder* land verbinden, dan dat de kinderen en kindskinderen van
* het tegenwoordig geslacht, die inwoners van Java blijven,
,zeggen kunnen: mijn vader of grootvader was een Hollan. der. Om hiervan het bewijs te hebben, sla men slechts het
* oog op de geneeskundige dienst en militaire administratie.
* Jaren lang was de chef van de geneeskundige dienst een
vreemdeling; doch Owns mogen wij het geluk ( o ) genieten,
* een' Hollander aan het hoofd te hebben. Het ware ook te
wenschen, dat het Gouvernement eenige jonge, aan eene
* Hollandsche Akademie gepromoveerde Doctoren op Java zocht
te krijgen, ten einde bij de geneeskundige dienst geplaatst
* te worden."
Het is prijzenswaardig, het yolk voor te staan, waartoe
men behoort; maar de Nationaliteit behoort ook hare grenzen te hebben; want in zekeren zin gaat de numaniteit de
Nationaliteit tech verre te boven, en eene Nationaliteit met
vooringenomenheid, welke buiten deze Beene andere verdiensten erkent, moet wel zeer bekrompen zijn. %Vie toch
zou meer rcgt op onderscheiding hebben; een Nederlandsch
Geneeskundige, als met stoom, bij aanneming gevormd, te
leveren binnen zes maanden, tegen een' vooraf bepaalden
prijs; of een buitenlander met een welverdiend, niet gekocht Diploma, na welvolbragten studietijd? Zoude men
met hillijkheid vreemdelingen kunnen en mogen afwijzen,
die met een wezenlijk wetenschappelijk doel hun vaderland
verlaten, om zich geheel aan de belangen van het land te
wijden, aan hetwelk zij met goede bcdoelingen derzelver
(*) Dit geluk schijnt Miter zoo bijzonder groot niet to
zijn, volgens een artikel in het Handelsblad van 24 Maart
1641. N o . 2926.
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diensten aanbieden? Zijn er niet reeds meerdere van die
vreemdelingen het slagtoffer geworden van hunnen te grooten ijver voor de heoefening der natnurkundige wetenschappen ? Zoo lang de Nationalen voor dergclijke ondernemingen geenen lust toonen , daartoe te vadzig of te onkundig
zijn, valle men niet op vreemden, die hun leven voor de
uitbreiding der wetenschap veil hadden en ten offer bragten.
Zoo lang de Nederlandsche artsen, onder het geklag en gemor over eene zoogenoemde overbevolking , het overbevolkte gild in Nederland niet willen verlaten , bestaat er
geene reden van beklag over de steeds aanrukkende drommen Duitsche Geneeskundigen naar Java, hun Eldorado,
om er hun geluk te beproeven , of, met TANTALUS, oak
daar honger en dorst te lijden. Bat er veel aan te merken
valt, hoe het met velen hunner gesteld is, doet niets af
op het vraagstuk , of men wezenlijk van zijne grootouders
af een Hollander moet wezen , om voor eenige betrekking
op Java in aanmerking te kunnen komen. Men kan het
dengenen niet ten kwade duiden, die in omstandigheden
verkeeren, zoo als men dezen straks nader zal leeren kennen, dat zij elke gelegenheid aangrijpen, om zich te redden nit den draaikolk , waarin zij bedreigd worden weg te
zinken. Welk Geneeskundige grijpt niet naar het lancet ,
wanneer hem niets anders overblijft , dan tusschen dit en
het musket te kiezen ?
Het moet echter, aan den anderen kart, eenen onaangenamen indruk maken, de belangen van zoo velen aan dergelijke pogingen toevertrouwd te zien. Wat toch mag men,
over bet algemeen, verwachten van menschen , die gedreven of zelfs gedwongen werden hun vaderland te verlaten,
omdat het hun geen verblijf of brood meer verschaft? Het
zoude hun geen brood geweigerd hebben, hadden zij zich
niet misschien den grond hunner gebborte onwaardig gemaakt. Bij de beoordeeling der genen, die in de Nederlandsche bezittingen van verre af eene vrijplaats, brood en
betere vooruitzigten zoeken , kan men eehter ligt partijdig
worden, en onder verdenking kunnen geraken, uit partijdigheid, een te donker tafereel op te hangen. Om deze
redenen willen wij niet verder voortgaan met te onderzoeken , wie degenen zijn , welke zich aanbieden , om voor de
bewaring der gezondheid en de herstelling van ziekten
vooral der Europeanen op Java en verder af zorg te dragen
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en werkzaam to zijn. Wij willen liever eenen .Duitscher
laten optreden, om hem over velen zijner landgenooten te
hooren. Zijn over het algemeen zeer juist oordeel zal daarenboven buiten verdenking van partijcligheid blijven. Wij
laten den lieer Dr. E. SiL ERR G (*) dan nu verder spreken ,
en zulien slechts eene enkele aanmerking tusschen haakjes
invoegen , wanneer de Schrijver,, die bij ondervinding spreckt
en zeer wel gezien heeft of onderrigt werd , eene enkelo
maal mistast.
In de geneeskundige dienst op Java wordt grootendeels
door militaire Artsen voorzien; slechts to Batavia, Saniarang
en Sourabaya wordt door het Bestuur een burgerlijke Geneeskundige aangesteld. De geheele dienst staat onder het
beheer van eenen dusgenoemden Eersten Officier van Gezondheid, die zijn verblijf te Weltevreden (en den rang van Kolonel) heeft. De dienst wordt verder onder hem uitgeoefend
door drie dirigerende Officieren van Gezondhied, waarvan
een den rang (van Luitenantkolonel, de anderen dien) van
Majoor hebben, en verder door Officieren van Gezondhied van
de (eerste), tweede en derde klasse. In de Pharmaceutische
dienst wordt desgelijks voor Apothekerij van de eerste, tweede en derde klasse voorzien. Zeer vole (misschien wel de
meeste) Artsen en Apothekers, zijn Duitschers, de overigen
meestal Hollanders. Hier en daar worden (zoogenoemde)
liplap gevonden.
Het ontbreekt ook op Java niet aan wetenschappelijke Artsen. (j) Sommigen hunner blijven zich zelfs aan de studien
toewijden; maar over het algemeen wordt de Geneeskunde
toch meer als een ambacht behandeld, dan als eene positive
(*) Bemerkungen fiber den Zustand der Modicin auf der
Inset Java. Ausland. 1839. No. 46 –50 en Medic. Unterhaltungs-Bibliothek, Leipzig, 1839. 3 B.
(t) In de laatste tijden scheen de lust ook onder de Nederlandsche artsen aan te wakkeren, om in militairc betrekking naar de Oostindien te gaan. Eenige Doctores medicinae , en daaronder wien het ook in het vaderland aan
een bestaan niet zoude ontbroken hebben, begaven zich
derwaarts. Mogt hun voorbeeld navolging vinden, opdat
de uitoefening der Geneeskunde op Java geheel in waardige
en bekwame handen mogt komen!

4 40

DE GLNI::..SKUADE

wetensehap. De oorzaken hicrvan moeten gezocht worden,
gedeeltelijk in den eigenaardigen toestand dergenen, die naar
Java trekken; maar zij liggen ook in de algemeene invloeden, aan welke de Europeanen op Java onderhevig zijn.
Irelen der hier thans woonachtige Europeanen worden
door eene of andere reden gedrongen hun vaderland (Duitschland) vaarwel te zeggen. Zij waren of in strijd geraakt met
de wetten, welke zij overtreden hadden, en moesten vlugten, om geene slagtolfers van derzelver overtreding te worden ; of ten gevolge van wangedrag zouden zij in de maatschappij niet langer zijn geduld geworden; of zij konden, tot
armoede vervallen, niet weer in hunne behoeften voorzien,
en gingen vervulling van deze in een ander wereldrond najagen. (En zulke menschen, welke tegen de maatschappelijke orde in hun vaderland zoo zeer gezondigd hebben, dat
zij uit die maatschappij zich verwijderen moeten, vinden
dan slechts eenc schuilplaats in de Oostindisehe bezittingen!)
Allen verlieten bet vaderland met een door smart of wrevel
oyerkropt hart; hunne eenigste nog opwellende gedachte was
de hoop, op de goudkusten van Java Your dit alles verveding to zullen vinden!
Anderen werden voortgezweept door eerzucht, gouddorst
of ontevredenheid met een hun te beurt gevallen lot. 'Eene
gevaarlijke kansrelening voor de toekomst scheen hun yourdeeliger, en zij zetteden hnn geheele bestaan op de kans
van eon gelukkig lot tegenover duizende nieten. Zij verlieten
den grond der geboorte met onderwerping, (?) maar niet
zonder smart ; die grond had hunne verwaehtingen niet verwezenlijk t.
Anderen togen uit op good geluk , om de fortuin na te jagen ; terwijI zij te vergeefs buiten zich zochten, hetgeen zij
slechts in zichzelven konden vinden. Ook zij moeten voor
deze dwaling boeten. Met het kwellend gevoel, als dat van
eenen TANTALUS, zagen zij reeds van de sehepen, die hen
naar Oostindien overbragten, weemoedig naar het vaderland
terug, van hetwelk zij met iederen golfslag 'neer en racer
vervv:jderd vverden. 1k heb met eenigen van zulke ongelukkigen op mijne rein naar Java kennis gemaakt. Ik trachtte
de woeste smart, die in loin boezem woelde, to lenigen,
naar te vergeefs. Met het vaderland uit het oog, hadden zij
ook alle zedelijle beradenheid verloren.

tt t

Anderen ondernamen de reis met eon meer bepaald voornemen. Zij maakten zich bekend met hunne aanstaande bestemming. Kalm en beraden gingen zij eene toekomst tegen,
die hen niet scheen te kunnen verrassen. Zij landden op
Java. De bezwaren der reis waren doorgestaan; nieuwe
moed verlevendigde het alreeds ontmoedigde hart. Naauwelijks waren zij vier woken aan land, of ook de laatste.begoocheling was voor altijd verdwenen. Eene verzengde luchtstreek ontzenuwt geest en ligchaam. De thermometer klimt
niet zelden boven de 96° F., somwijlen tot 100'. ; zelden
daalt hij tot 60. Wat ik bier van de thermometer zeg, is
met betrekking tot die in de schaduw. Ik zag op Sourabaya
den thermometer ten een ure des namiddags meermalen tot
131°. F. rijzen. (Zekerlijk in den zonneschijn?) De uitwaseming der moerassige gronden in de Hollandsche bezittingen
wierpen de aankomenden op het ziekbed. Zij stierven geheel
verlaten van de bun vroeger zoo dierbare betrekkingen. Zij,
die herstelden, konden weldra zich overtuigen, dat ook bier
elk zijne standplaats aangewezen was; dat bet Bestuur verdiensten weet te onderseheiden en to beloonen, en dat bet
geluk hier evenmin als in Europa iedereen toelacht. Zij
blijven gescheiden van hunne dierbaarste betrekkingen voortleven, door niets gehecht aan den grond, die bun thans tot
verblijf verstrekt. Het eigeubelang, hetwelk een uitvloeisel
van de luchtstreek schijnt to zijn, begunstigt de hebzueht,
maar onderdrukt vriendschap en liefde. De bezoldiging der
ambtenaren van mindere en zelfs nog van sommige hoogere
rangen zijn, uaar het cijfer, schijnbaar aanzienlijk, maar,
met de daad zijn zij niet aanzienlijker dan in Europa, want
de eigenlijke waarde van bet geld op Java is gering en de
behoeften der Europeanen moeten duur gekocht worden.
De aanzienlijke en winstgevende betrekkingen zijn zonder
uitzondering in het bezit van dozen. Het maatschappelijk
leven kent slechts rijkdom, en armoede! Het is zeldzaam,
dat een arts tot de rijken hehoort. De middelstand, die
kunsten en wetenschappen het meest begunstigt, words in
de Oost niet gevonden. Het geld strekt tot maatstaf van het
maatschappelijk leven. Hiermede verdwijnt ook de laatste
straal van hoop, en slcehts de zncht naar het vaderland
hondt stand. Ik heb geen Europeaan op Java Ieeren kennen, die niet weemoedig naar bet vaderland terugzag, en
wiens streven niet daarhenen strekte, om naar hetzelve terug
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te keeren. Het vertrek naar de Oost was gemakkelijk — de
terugkomst is aan vele bezwaren onderhevig. De uitreis kan
voor omtrent f 400 geschieden, en de Regering bekostigt
den overtogt. De kapiteins der schepen eischen het vier- of
vijfvoudige voor de terugreis. Zij berekenen het geld naar
den koers in de Oostindisehe hezittingen. Te midden van
cone kostbare leefwijze valt er niet aan to denken, zoo veel
over to leggen, om de noodige gelden voor eene terugreis
bijeen to brengen. Men moet ook zestien dienstjaren volbragt
hebben, om een verlof voor twee jaren met vrijen overtogt te
erlangen. Twintig dienstjaren geven eerst aanspraak op pensioen. Slechts weinigen leven zoo lang, en hoe duur koopen zij dan deze gunst ! Het voorkomen dezer naar geest en
ligchaam uitgeputte voorwerpen, dunharig geworden, met
een dof oog, verkondigt, dat zij in de ontwikkeling geknakt
zijn. Enkelen dient het geluk, om binnen korten tijd rijk te
worderb De namen van dezen worden door de dwaze wereld
genoemd ; maar zij gewaagt niet van het oneindig grootere
getal, welke door de smart en het luchtgestel bezwijken , en
zij ziet degenen over het hoofd, die, met een geprangd gemoed naar het vaderland terug ziende, in Indie een even
kommerlijk leven leiden, als hun vroeger in Europa te beurt
viel. De enkele gelukkigen staan voor de verbeelding van
hem, die met een sanguineus temperament bedeeld is, en
prikkelen hem ter navolging aan; zij zijn het lokäas van duizende ongelukkigen.
ook de zedelijkheid vindt geen steunpunt in de kolonin.
Geloof, vriendschap en liefde zijn bier ijdele klanken , die bij
het meerendeel der Europeanen , Welke hier gevestigd zijn,
slechts eenen glimlach wekken. Men leert in derzelver midden spoedig de schaduwzijde der Europesche beschaving kennen. Het ligchaam wordt ontzenuwd onder de vrijheden,
welke men zich in het maatschappelijk verkeer veroorlooft ;
de gevoeligheid wordt uitgeput en de levenskracht verspild
onder het gebruik van sterke dranken, wier misbruik bevorderd wordt door het vooroordeel, dat, men moet drinken om
te kunnen hlijven leven (aut bibendum, aut moriendum);
desgelijks door het gebruik van aangezette spijzen en door
den kunstmatig opgewekten wellust. Onder zulk eene weelde
en dusdanige zinnelijke genietingen verdwijnt alle gevoel
voor een hooger levensgenot. Geld blijft de eenige drijfveer,
Geld moet er zamengeschraapt worden, om zich de behoef-

OP JAVA.

443

ten van het leven te kunnen verschaffen; geld behoort er
toe, om naar het vaderland te kunnen terugkeeren ; geld is
noodig, om door zingenot het verlangen naar het vaderland
(heimwee) te kunnen verdooven!
Hetgeen ik hier van de Europeanen in het algemeen gezegd heb, is ook op de artsen toepasselijk ; vooral op de
Duitsche. De Hollanders, welke naar Java oversteken, zijn
beter met de omstandigheden, die hen wachten, bekend;
hun karakter is meer phlegmatisch dan sanguinisch; zij staan
derhalve niet voor zoo vele teleurstellingen bloot als het
chevaleresk , avontuurzoekend karakter der Duitschers.
Onder de middelen , welke de uitbreiding der kundigheden
onder de artsen belemmeren, reken ik het gemis aan boekerijen, die echter, indien zij ook bestonden, welligt niet
zouden gebruikt worden. Slechts weinigen houden het studeren vol ; het heete klimaat ontneemt den geest veerkracht
en energie. Het maatschappelijk leven, de veelvuldige treurige ondervindingen , die velen Europeanen hier te beurt
vallen, verijdelde vooruitzigten, misleidingen van allerlei
aard, verdooven het gevoel van menschenliefde, den ijver
voor het algemeen welzijn, de geestdrift voor het hoogere.
Hierhij komt nog het meer stoffelijke streven der Hollanders
in het algemeen, welke meer belang in de vruchten dan in
den bloesem stencil.
tit dit oogpunt zou men kunnen opmaken, waarom ik de
Europesche geneeskunst op Java met eenen verdorden boom
vergelijk. De beoefening der geneeskunde, waaraan het beschaafde Europa behoefte heeft, vereischt eene vereenigde
inspanning van ligchamelijke en zedelijke krachten, zoo als
die in geen ander vak vereischt wordt. Waar beide deze
krachten uitgeput zijn, daar kan de Geneeskunst niet gedijen.
Terwijl de' arts ter eene zijde door het luchtgestel, door
maatschappelijke en bijzondere omstandigheden, in de behoorlijke uitoefening zijner kunst zich belenimerd gevoelt,
worden hem ter andere zijde nog grootere zwarighedén in
den weg gelegd door den gebrekkigen toestel ter genezing,
waarover hij beschikken kan. Men vindt op Java op verre
na niet zoo vele geneesmiddelen, als waarover de arts in
Europa kan beschikken. In de apotheken ontbreekt meermalen een derde en somwijlen nog meerdere der geneesmiddelen , welke in de Pharmacopoea Belgica gevonden worden,
en onder deze dikwijls belangrijke en wel onontbeerlijk te
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noemen geneesmiddelen. Onder de nog voorhanden zijnde
worden er dikwijls nog gevonden, die derzelver kracht verloren hebben , door de zeereis, door de verandering der
luchtstreek , door den vochtigen , heeten dampkring op Java.
Om b. v. eenige werking te bespeuren van de geconcentreerde aqua lauro cerasi, moesten er verscheidene lepels
in de apotheek op Sourabaya voorgeschreven worden. Op
Weltevreden moest men 6-8 greinen opium, 10 —12 greinen belladonna voorschrijven, om daarvan eenige werking
te bespeuren. Hetgeen op de reis niet bedorven raakt, verliest verder door den tijd deszelfs kracht. Onder de geneesmiddelen, die spoedig bedorven en tot groot ongerijf
van den arts onbruikbaar worden, behooren op Java meest
alle kruiden, bloemen, extracten, alsmede een groot getal
der wortels. Van de tot dusverre bekend gewordene alealoiden is slechts het chininurn verkrijgbaar. Daar het getal
goede scheikundigen gering, de onverschilligheid over het
algemeen groot is, en er gebrek aan behoorlijke toestellen
bestaat, zoo wordt de bereiding van soortgelijke middelen
moeijelijk. Het gebrek aan behoorlijke geneesmiddelen wordt
des te gevoeliger, dewijl hier hardnekkige ziekten van de buiksingewanden heerschen, en vooral diarrhden met bloedontlastingen en dysenterien veelvuldig worden waargenomen ; deze
bieden dikwijls aan alle uit Europa herkomstige middelen tegenst and , en worden, in spijt der Europesche Geneeskundigen,
niet zelden door onkundige Javanen spoedig en gelukkig genezen. De Europeanen, die het gemis van degelijke geneesmiddelen uit Europa welligt door krachtige inlandsehe
middelen op Java zouden kunnen doen vervangen , blijven
hiervan eater gebeel onkundig. R L M r nit s, BERSF1ELD,
BLUME liebben daarover eenige wenken gegeven in hunne
kruidkundige werken. Zeer verdienstelijk heeft zieh deswege ook onze geleerde Landgenoot WAlTZ gemaakt, die
met zesentwintig geneesmiddelen proeven genomen en de
uitkomst daarvan medegedeeld heeft; maar desniettegenstaande bemoeit zich niemand verder met dit belangrijk onderzoek. De meeste artsen behooren tot den militairen
stand. Deze vooronderstellen genoeg gedaan te hebben,
wanneer zij den lijder geneesmiddelen voorgeschreven hebben. Elke maand worth de soldij toch geregeld betaald;
door wetenschappelijken arbeid en menschlievende pogingen
kan geen meerder loon verworcen worden. Wat tot zulk.
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eene wijze van doen aanleiding geeft, mecn ik yoldoende
aangewezen te hebben.
Java bezit hospitalen genoeg. Men vindt er van zes verschillende klassen; die der minste worden, even als de woningen der Javanen, uit bamboes opgerigt, wanr de hehoefte die vereischt.

Tot dusverre de Schrijver, wiens oordeel, als Duitscher,
over het gros zijner landgenooten, wel niet partijdig zal
wezen.
Onder zulk eene gesteldheid ware het wensehelijk , dat
ook bij de Piederlandsche Geneeskundigen , de lust moat ontwaken , om zich in Ncderlandsch-Indic te gaan vestigen ,
bij miuder gunstige vooruitzigten in _Nederland zelve, wearover thans een zoo algemeene kreet opgaat. Tot heden zijn
het evenwel slechts enkelen, die, na welvolbragte studien ,
bij een onbesproken gedrag, eene bestemming naar de lndicn
verlangen. In zoo vele andere takken ziet men menschen
optreden, waarvan de niaatsehappij niet, als voorheen, zich
hier ontdaan heeft , maar die met wezenlijk goede bedoelingen zich datir eene loopbaan traehten te openen en een voordeeliger bestaan te verwerven. De Geneeskunst alleenmaakt
hicrop eene uitzondering, en sehijnt met elk en dag meer en
meer in de handen van vreemden over te gaan, van Welker
zedelijk bestaan wij niet de beste berigten ontvangen; en
doorgaans zijn het ook de bekwaatnsten niet, die nit ons
niidden near eene besternming in de Indisehe bezittingen
omzien. Wa,t mag daarvan toeh wel
reden zijn ?!

DE TONING EN DE LANDLIEDEN IN ZWEDEN TEN TUBE TAN
GESTA 1F DEN IV.

ij menschengeheugen had zich geen Koning van Zwedcn
;tan de hewoners van het zuidelijke deel der provincie Schonen vertoond, toen men er, in September van het jar 1801,
plotseling de tijding ontving, dat GUSTAAF besloten had,
verzeld door onderscheidene heeren van zijn hof, van Malmo'
naar den omtrek van Falsterbo te komen, met oogmerk om
aldaar eene hazenjagt bij te wonen. i\adat men zorgvuldig
berigt had ingeivonnen, of de Vorst op zijne reizen vve1 ook
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dezeifde vvegen insloeg, die door gewone, niet gekroonde
reizigers gevolgd werden, schoolde jong en oud aan de wegen , langs welke hij komen moest, te zamen, om met eigenc
oogen waar te nemen, hoe een Koning er dan toch eigenlijk
wel mogt uitzien. Zeer dikwijls hadden zij, in predikatien
en bij andere plegtigheden , God en den Koning gezamenlijk
hooren noemen, en zich hooren vermanen, de geboden van
beiden met onderdanigheid te gehoorzamen. Te weinig hadden zij zich immer bemoeid, over bet onderscheid tusschen
hemelsche en aardsche gezaghebbers na te denken, dan dat
zij niet thans, nu de tijding van 's Konings doorreis bun zoo
onvoorziens gewierd, iets uiterst buitengewoons verwacht
zouden hebben. De wonderlijkste en onnoozelste vermoedens
werden geuit, en het klinkt ongeloofelijk , maar is niettemin letterlijk waar, dat er naauwelijks lemand gevonden
werd, die zich den Koning als een man van vleesch en beenen voorstelde; men verwachtte een bovenaardsch wezen,
of, minst genomen, een mensch met een verheerlijkt
ehaam, te zullen zien. Men verbeeldde zich zijn hoofd omringd van eene soort van lichtglorie, en zij, die den Koning
te 1Flalnzu gezien hadden en het tegendeel verzekerden, vonden nergens geloof. Reeds met het krieken van den dag
had eene menigte wagens zich langs den rijweg verzameld,
omdat men vernomen had, dat de Koning te Ilammtar het
ontbijt zou nemen. Dat hij etert kon, was reeds een groot
nieuws, en men was er uiterst verbaasd over. Toen-de torenklok het zevende uur, den gewonen tijd, waarop de
landlieden ontbijten, had aangekondigd, steeg de verwachting ten top, en met eene soort van beven zag men 's Konings verschijning te gemoet.
Middelerwijl was voor de pastorij te Falsterbo de blaauwgeschilderde Holsteinsche wagen opgereden, waarin HANS
PER ss o de getrouwe knecht des predikants, in zijnen netgeschuijerden blaauwen zondagsrok zijnen heer zat te wachten. Op de in veren hangende wagenbank, die aan den regterkant van het rijtuig, waar &mine gewoonlijk zat, iets
dieper doorhing, lag een met roodgebloeind katoen overtrokken en met mollig dons gevuld kussen. Het duurde ook niet
lang, of de predikant, insgelijks in zijn' besten rok gekleed,
trad het huis uit, zette zich aan de regterhand van HANS
P ERS sON neder, en wees zijnen pleegzoon eene plaats aan
in het strQo aan zijne voeten. Door het allerwegen bekende
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smakkende geluid met de tong — de zweep toch stak slechts
bij wijs van sieraad den voerman onder den linkerarm —
werden de paarden in beweging gebragt, en nu ging het
voorwaarts naar Hammar,, om den Koning te zien. Het hart
des pleegzoons sprong op van vreugde, en duizenderlei avontnurlijke begrippen doorkrnisten elkander in zijn hoofd.
.Kan de Koning vliegen ?" was zijne eerste vraag; doch
deze werd met zulk een zijne eigenliefde kwetsend gelach
ontvangen, dat hij zich van alle verdere vragen onthield,
hoezeer de predikant hem tevens liefkozend op het hoofd
tikte en zeide: e Neen , mijn zoon; hij kleeft vaster aan de
garde dan gij."
Het rijtuig rolde nu, bij alter stilzwijgen, een' geruimen
tijd voort, gedurende welken de predikant waarschijnlijk
zijne aanspraak overpeinsde, tot dat eindelijk HANS PERSSON,
die middelerwijl zeker nagedacht had, hoc men best de tegenwoordigheid des Konings tot voordeel van zijnen heer zou
kunnen bezigen, dezen te kennen gaf, dat hij HANS
—richze vrwonde zou, mijnhcerd omindez
schoone gelegenheid niet waarnam, om aan de verzamelde
leden der gemeente het getrouwelijk vervullen hunner aan
den predikant verschuldigde pligten op het hart te drukken.
De predikant hernam kortaf, dat dit niet wel voegen zou,
en verzonk op nieuw in zijn vroeger stilzwijgen, waarin
hij volhardde, tot dat zij .bij de menigte der wachtende
landlieden kwamen, die hen omringden, en hunnen leeraar
vroegen, hoe zij zich bij de aankomst des Konings behoorden te gedragen. De predikant antwoordde hun, dat zij, de
hoeden moesten afnemen en daarbij roepen : A God behoede
den Koning !" Maar de landraad had hun door den geregtsdienaar doen weten, dat zij hurrah ! roepen moesten,
met welk nieuwmodisch woord, hetwelk zij vroeger nooit
gehoord hadden, de Zweedsche boeren in Zuid-Schonen
grootendeels niet veel ophadden.
Na lang heen en weder praten, bleven de meeningen tusschen het oude, veelbeteekenende yGod behoede den Koning !" en het nieuwerwetsche, van beteekenis ontbloote
hurrah!" (welks invoering bij het Zweedsche yolk veel
moeijelijkheid gehad' heeft) verdeeld, en de twee partijen,
zich scheidende, namen hunne standplaatsen afgezonderd
van elkander.
Met blijdschap sprong de knaap uit den wagen, om rich
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bij de jongens te voegen, die op boomen en daken geklouterd
waren. Eindelijk kwam er een rijtuig aanrollen, een ongewoon hooge, lange, zonderling geschilderde, op vier wielen
staande soort van kist, waarin twee heeren met rokken, die
van zilver-galon schitterden, en met grootedriekante hoeden
op het hoofd, gezeten waren. Wat er in die geweldig
groote kist verborgen mogt zijn, moist niemand met zekerheid te zeggen. Misschien wel de Koning, die incognito
reist, meenden sommigen der onnoozelsten. Toen het rijtuig
naderkwam, werden snel al de hoeden van het hoofd gerukt, en een aanschouwer van kleine statuur, die, ongelukkig achter grootere geplaatst, hoewel hij zoo hoog mogelijk op de teenen ging staan, niets zien konde, riep:
,Was dat nu de Koning ?" — A Neen, dat was de Koning
niet, kinkels !" antwoordde eene rnwe stem uit het rijtuig;
als de Koning komt, zult gij mond en oogen wel anders
opsperren !" Terstond daarop vernam men, dat het des Konings kok met den keukenwagen geweest was. !loch, daar
toevalligerwijs de koster der gemeente 'cox heette, en geen
der boeren het minste denkbeeld had van hetgeen kok anders betecketten kon, kwam weldra het gerucht in omloop,
dat de koster van den Koning reeds aangekomen was en
gevloekt had als een ketter.
Lang moest men zich met deze koks-aankomst vergenoegen. De tijding daarvan verspreidde zich in de naburige
dorpen; en zij, die bezigheidshalve hum huis niet hadden
kunnen verlaten, beklaagden hun ongelukkig lot, hetwelk
hun niet vergund had, den koster van den Koning te hooren
zingen: want zij geloofclen, dat 's mans ambtspligt was,
v6Or en na Koning GIISTAAF ' S maaltijden een' psalm aan te
heffen, gelijk milks bij de zamenkomsten en feestgelagen
hunner gilden gebrnikelijk was. Beter onderrigt waren
echter spoedig degenen, die den kok in de keuken ten
dienste stonden, waar de dochters uit het dorp, met onderlingen wedijver, naar de eer dongen, om den in zilver gekleeden voornamen. heer te helpen. Eenige der mooiste,
aan welke hij de genade zijner plompe liefkozingen bewees,
voelden, in zich eene aandoening van ijdelheid opwellen,
die haar vroeger geheel onbekend geweest was; de minder
mooije meisjes, welke de kok zijne oplettenheid onwaardig
keurde, merkten daarentegen met des te grootere verontwaardiging op , hoe de keukenvoogd de boter bij ponden te
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gelijk in bet vuur wierp, oin het feller te doen branden,
en over het algemeen, hoe onverantwoordelijk hij met Gods
here eten, omging.
Ondertusschen brandde men aan den grooten rijweg van
verlangen om. den Koning te zien, en nit verveling begot'
men op nieuw het twistpunt to behandelen , hoe men zich
bij deszelfs komst to gedragen had. De scboolmeester had
de schooljeugd om zich heen verzameld, den Ni vea ter wederzijde met zonne- andere bloemen versiercI, en was voornemens, om, wanneer de Koning naderen zon, een ',hosanna!" aan te heffen. lien huipprediker, die tot een
beroep voorgedragen was, had zijn wijde priesterkleed aangetrokken, hetwelk kletterend in den wind wapperde, en
was op een groot brok steen aan den weg gellouterd, van
waar hij, ten spijt der hurrah-sehreeuwers, met te meer
nadruk den Vorst zijn " God zegene den Koning !" wilde toeschreeuwen. Zelfs onze predikant, die eerwaardige en beminnelijke grijsaard, had zijne gewone bedaardheid verloren,
en las met beklemde Borst zijne begroetingsrcde over ; terwijl hij het eigenlijk met zichzclven nog Riot eens was, of
hij de geheele aanspraak al of niet wilde houden. Alle
heggen en heiningen, alle boomen zaten intusschen vol menschen , met de oogen onafgewend naar den kant gekeerd,
van waar men den Monarch verwaelitte. n Daar komt de
Koning !" riepen cenige jongens op een dak. Onder de toesehouwers ontstond eene geweldige beweging alle blikken
hechtten zich aan eene stofwolk, die van den weg opging.
Weidra echter schoot uit dezelve, op een met schuim bedekt
paard, den hoed achter in den nek , de geregtsdienaar to
voorschijn, en stelde al de reikhalzende kijkers droevig to
leur. Andermaal eene wolk! — Doch het was de landraad,
die nit dezelve voortkwain. Nog vrij ver verwijderd, riep
hij met luider stemme en driftige gebaren : n floats ! plants!
de Koning komt !" Op hetzelfde oogenbiik editor suisdc
ook reeds de Koninklijke reiskoets, ecnen looper vcoruit,
met zulk eene sneiheid voorbij, dat de schoolmeester met
zijn ehoor van jongcns niet meer dan: " Mt....," en de
hulpprediker op zijnen steen niet nicer dan :
konden uitbrengen, alvorens bet rijtuig reeds buiten het
bereik hunner stemmen was. Verdrietig , krabbeide de hulpprediker van zijne verheven standplaats naar beneden, en
G
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stiet, in zijnen wrevel, een zeer hoorbaar: ',Naar den Duivel !" uit; vervolgens haalde hij ettelijkc malen diep adorn,
hetgeen hij in de laatste drie uren niet in staat geweest was
te doen, daar hem de verwaeliting en ook de vrees, zijne
rol voor het aangezigt des Konings niet goed te zullen nitvoeren, het hart beklcmd hadden. Gedurende dien tijd was
de schoolmeester, nadat hij van zijne eerste verbazing bekomen was, ijverig bezig, alle rondom hem verzameldc knapen,
zoover hij hen met zijne /tinge armen en magere handen bereiken kon, op oorvijgen te vergasten; want hij beweerde,
dat het choor, op het door hem met zijnen hoed gegeven
teeken, niet snel genoeg met het hosanna ingevallen was.
Voor de schooljeugd waren de indrulmakende gebaren van
Karen onderwijzer het sein tot eene algemeene vlugt — de
predikant stale de vruchteloos bestudeerde aanspraak in zijn
zak — kortom, ieder was te leur gesteld. Zoo ging het de
anti-hurrah-partij.

lYliddelerwij1 was de Koninklijke waren voortgerold en tot
het van dezer standplaats eenigzins verwijderde punt gekomen , waar de veldwachter, een zeer beleefd en den vooruitgang toegedaan man, aan het hoofd der hurrah-partij had
post gevat. Allen hadden beloofd zich naar zijne aanwijzing
te zullen gedragen. Toen derhalve het rijtuig hen voorbijreed, riepen zij hurrah! en bogen zich tot op den grond,
hetgeen echter niets anders ten gevolge had, dan dat onder
hunne buiging de koets voorbijsnelde, zonder aan eenen
eenigen der geheele hurrah-partij de gelegenheid to laten
om den Koning te zien.
De honden in het dorp hadden juist zoo geblaft, als men
bij het doorkomen van ongekroonde reizigers, van
hen gewoon was.
Op deze wijs vermogt dan geen van de talrijk vergaderde
toesehouwers met juistheid to zeE,rgen, wie van de aangaomene heeren de Koning geweest was. Zooveel slechts was
uitgemaakt, dat niemand derzelven in voorkomen overeenstemde met de begrippen, welke men zich van eenen Koning
gevorrnd had. Degeen, die bij do boeren nog het meeste
effekt gedaan had, was 's Konings lijfkoetsier. Deze tools
zwaaide zijne lange zweep, zonder zich in het rninste te
bekommeren of zij paardcn of menschen trof; iets, hetwelk
op eene voldoende wijs bewees, dat hij een duidelijk bewustzijn had van zijne hooge roeping, de lijfkoetsier Bens grooten
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konings en de zelfheerscher eller postpaarden in geheel het
land to zijn.
De koets hield , eindelijk stil voor de schoonste hoeve van
het goote dorp; de Koning staptc uit, en ging, begroet
door het nit a hurrah !" en A God behoede den Koning !" gemengde geroep, tusschen de toeschouwers door, het huis
binnen. In het voorbijgaan klopte de landraad eenen der
ijverig hurrah-roepende knapen op den sehouder en zeide:
',Bravo, mijn zoon! gij maakt het beter, dan de stomme
Jorissen, uwe schoolkameraden, daar ginds;" welk kompliment de knaap met eerie diepe buiging, innerlijk welbchagen en de zekere hoop op een good kersmisgesehenk aannam. Onverwijld ging de Koning met zijn gevolg aan tafel, en de maaltijd begon, zonder dat de boeren jets van
een tafelgebed en nog minder van een' psalm vernamen.
.Die, daar aan het boveneind der tafel, is de Koning,"
fluisterden thans onderling de aanschouwers, welke zich binnen en buiten het huis op de punten hadden zaamgedrongen , van wear men, al was het dan skchts in gunstige
oogenblikken, een oog in de eetkamer kon werpen. Met
de uiterste verwondering merkte men op, dat de Koning,
volstrekt als een gewoon mensch, de eene beet na de andere in den mond stak , kaauwde en doorslokte.
Tegen den avond keerde GUSTAAF DE IV naar Malmo terug, na, op de hier boven beschreven wijs, zijnen onderdanen een juist denkbeeld van eenen Koning gegeven to
hebben.

DE SLAG NJ LUTZEN IN

1813.

(Verrolg van bl.
FERDINAND vond zijn regement op den terugtogt van Lut-

zen near Bautz,en, waar het wederom tot eenen veldslag
kwam, in welken hij zich zoo voordeelig onderscheidde, dat
hij door zijne strijdmakkers eenparig tot verkrijging van het
ijzeren kruis word aanbevolcn. De bittere tijding van het
sneuvelen zijns vriends, die spoedig bij deszelfs oom, den
chef van het eskadron, waarin FENDINAFID diende, ontvangen werd, liet den armen jongen de vreugde over zijn geInk , dat hij ridder van het ijzeren kruis geworden was, niet
Gg2
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genieten, en met treurig verlangen haakte hij naar ern zeker en omstandit,,, berigt van IV/ LLEM ' S flood. Eerst de
wapenstilstand, die nu weldra volgde, verschafte hem hiertoe gelegenheid. WILLEM'S regement lag niet ver van
het dorp, waar het stork versmolten huzarenregement kantonneerde. FERDINAND nam voor eenen dag verlof en reed
naar het stadje.
.Kapitein is to Gorschen gevallen," verzekerden al
de officieren van het regement, nals braaf soldaat gevallen,
want de aangeboden lijfsgenade hecft hij, met koelbloedigen cooed, van de hand gewezen ; dit moet men hem tot
eer van zijnen naam en van ons regement nageven. Vraag
slechts de fuseliers, die met hem in het dorp geweest zijn,
heer kameraad ; zij zullen u verhalen, hoe het er toegegaan is." Tien of twaa/f wilde knapen, de eenigen, welke, bij het bloedbad to Gorschen, door de klingen der
vijandelijke ruiters gespaard geworden waren, werden gerocpen en verzekerden hetzelfde. Een oud onderoffieier
voegde er nog bij : .Ik heb digt nevens rnijnen goeden
Kapitein gestaan, toen de Beijersche oflieier hem den kop
kloofde, en mijn bajonet heeft er den Beijerman voor geteekend; bijna geheel de kompagnie is met den Kapitein
gesneuveld; wij overigen waren even gaarne met hem gestotven, en dat zon ook wel geheurd zijn, hadden de dragonders er ons niet uitgehakt ; — waren die maar vijf minuten vroeger gekomen, zoo was de Kapitein gored geweest. Ja, ja, kameraad, ik heb hem zien valien, en zoo
veel tijd niet gehad, dat ik hem ter zijde heb kunnen dragen, want de Beijerschen hebben ons, met de dragonders,
die ons waren komen helpen, wedcr uit het dorp geworpen, en daarna hebben de Ponimerschen het genornen."
Troosteloos keerde FERDINAND naar zijn regement terng,
en bragt den ouden ridmeester het treurige nienws, hetwelk hij opgedaan had. Bij denzelven vond hij zijnc benoeming tot °Meier in het regement liggcn, en werd, als
zoodanig, nog dienzelfden dag gekommandeerd, om met een
klein detachement naar Pruissen te gain, ten einde er de
landweer to helpen inrigten, zoodat horn naanwelijks tijd
overbleef, om met weinige regels den zijnen tijding van
zich te geven. Van wr LLEM schreef hij niets, daar hij den
ongelukkigen te !leis geene hoop kon geven, en hun tech
ook het laatste vonkje daarvan door zijne maar al te zekere
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narigten ttiet ontrooven wade. Uit Tilsit schreef hij vervolgens anderntaal, en ()raving aldaar ook, door brieven van.
zijnen varier en van zijne AK ALIA, kennis van den treurigen
toestand, waarin zij alien, en inzonderheid zijne ongelukkige
nester, zich bevonden.
De wapenstilstand was ten einde, en daags voor bet weder
uitbarsten der vijandelijkheden was FERDINAND met een aanvullingscommando bij het regement teruggekomen.
ERDINA ND, " zei de Ridmeester, na de eerste begroetingen, .veel tijd, om van den marsch uit te rusten, kan ik
niet laten. Nog dezen avond rukken wij uit naar de keten
der voorposten, en met het slaan van middernacht wordt de
vijand aangegrepen. Van elk eskadron moet eene afdeeling
voorwaarts rijden en zoo mogelijk de vijandelijke veldwachten verrassen, terwijI de overige manschap, voor het geval
van nood, tot een tweede treffen bespaard blijft. Maak u
derhalve gereed, mijn noon, want ook gij met uwe schaar
moet voorwaarts !"
FERDINAND, door den vurigsten ijver voor het welzijn
van zijn lijdend vader/and bezield, en daarenboven wel bekend met de grondstelling van ieder wakker soldaat : ',hoe
meer dienst, hoe meer eer," verblijdde zich innig over het
bekomen bevel en gunde nick naauwelijks zoo veel tijd, om
slechts eenige rust en verkwikking na den zoo even ten
einde gebragten marsch te genieten. Met het slaan van
elven stond hij nevens zijne manschap op de loopplaats in het
dorp, en ontving hier nogmaals de tot den overval noodige
bevelen. Van elk eskadron werd eene afdeeling gedetacheerd
en rukte zoo stil mogelijk uit ; ook FERDINAND met de zijnen , hebbende hij eenen Boer te paard naast zich, die als
wegwijzer dienen moest en eene lantaren onder zijnen mantel droeg. Ondcrweg werden de ruiterwachten, welke men
geposteerd vond, medegenomen, tot dat men tot de uiterste
derzclve gekomen en des den vijand zeer nabij was. Ongeveer duiiend schreden van een dorp, hetwelk , volgens verklaring van den hoer, door Beijersche ligte kavallerij bezel
was, werd aehter eon boschje halt gehouden. De hoer moest
bijlichten en FERDINAND zag op zijn horologie. Het was
kwart voor twanlven. Nog vijftien minuten, en het bepaalde
oogenblik was daar! Allen klopte van verwachting het hart
bong en steeds hooger, naar mate de eene minuut na de
andere vervloog.
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Zeer digt voor ons, beer Luitenant," fluisterde de huzaar, dien men, als verloren post, zoo even opgenomen
had, n mocten de vijandelijke vedetten staart ; ten minste heb
ik "heden, Wen het nog dag was, twee Beijerschen hier bij
dit boschje gezien."
Zoo zacht inogelijk onderzochten de huzaren hunne pistolen , haalden de patroontasschen naar voren, ear verbeicklen,
aldus voorbereid, het verlangde en geduchte oogenblik. De
naan was bewolkt, en slechts dan, wanneer het voorbijdrijvend zwerk gedoogde, dat een harer stralen op den troop
der gewapenden kon FERDINAND zijn yolk overzien.
Do blanke doodshoofden aan de schakos schenen alsdan
grijnzend naar den /cant te staren, waar hun bait to zoeken
was. Iloe nader de tijd kwam, des te stiller werd het;
geen man, geen paard verroerde zich. Juist wilde FERDINAND andermaal op zijn horologie te zien, toen de torenklok
in het dorp begon twaalf ure te slaan.
In Gods naam, voorwaarts !" kommandeerde FERDINAND
half laid en zwenkte zijne zwarte strijders orn den hoek van
het boschje. Naauwelijks was de halve troep het mod, of
het quinice! der vijandelijke vedette liet zich hooren.
ti Marsch, marsch !" riep FERDINAND, en een kogel van
den nu vurenden vijand vloog hem fluitend langs het oar.
Snel waren de vlugtenden ingehaald, en FERDINAND ' S sabel
wierp den canon derzelven van het paard, terwijl de ander
door eenen onderofficier, die naast den luitenant reed, neergehouwen werd. In een oogenblik was het dorp bereikt ,
waarin echter de trompetter reeds alarm blies. Een troep
ruiters, waarschijnlijk de veldwacht, die aan het uiterste
einde van het dorp gelegen had en op het hooren van het
door de vedette geloste schot snel te paard gestegen was,
sprang den binnendringenden Pruissen te gemoet, doch word
met gemak en snel overhoop geworpen, zoodat het oponthoud, door doze ontmaeting veroorzaakt , naauwelijks merkhaar was. Pipsnel vloog men nu het dorp binnen, waar
alles nog in verwarring door elkander joeg. Midden in hetzelve storinde een in der haast bijeengeraapte hoop den
aanrennenden huzaren tegen; vooraan een, die op een'
grooten sehimmel zat, Welke door het halfdonker van den
naeht FERDINAND tegcnschemerde en terstond daarop met
diens zwarten ruin zamentrof.
Halt, Pruissische hondsvot !" brulde de sehirnmelruiter,
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maar liet er oogenblikkelijk een klagend .Ach, God!" op
volgen, toen FERDINAND ' S kling hem door het aangezigt joeg.
De ontruiterde Schimmel rnaakte regtsomkeer, en stormde
te gelijker tijd met F EE Dr NAND en diens huzaren op de aanrennende ligte kavallerij. Zonder moeitc word deze overhoop geworpen, daar, na den val van hunnen aanvoerder,
want dit was de door FERDINAND gevelde schimmelruiter,
do hoop niet meer to ordenen noch to houden was. In
wilde vIngt renden de Beijerschen naar het andere eind van
het dorp, om aldaar in het mime veld to geraken; maar
ook hiervoor was gezorgd, vermits', volgens vroeger gemaakte
sehikking, een wakker onderoilicier met twintig ruiters het
plaatsje rondgereden was en thans ook van dien kant de
vlugtenden te gemoet drong.
Vreeselijk ging men nu onder hen te werk ; dock spoedig
klonk nit het midden van den onasingelden hoop de kreet :
Pardon! pardon !" Zit of !" riepen van hunnen kant
de zi,varten. Dit barsehe bevel word door de beangste vijanden zoo snel mogelijk gehoorzaamd en op deze wijs geheel
de troep gevangen genomen.
FERDINAND deed de buit gemaakte paarden zamenkoppelen , de gevangenen in het midden nemen, en draafde vervolgens, zonder zich hanger op te houden, naar de plaats
terug, die tot het herzamelen der uitgerukte troepen bestemd
was, en waar het achtergebleven gedeelte van het regement
geschaard stond.
Hier aangekomen, deed FERDINAND rapport van de welgelukte verrassing, en zorgde vervolgens, zoo good zulks goschieden kon, voor zijne gevangenen, die verder achterwaarts gebragt moesten worden en alvorens een icre
0 verversching behoefden, hetgeen des to noodiger was, daar de
meesten dier ongelukkigen gekwetst en nog niet verbonden
waren. Tot den morgen wilde men hier blijven 8taan, omdat sem-lige detaehementen nog terug verwaeht werden.
Middelerwiji hielden de huzaren zich bezig met de mantelzakken te doorzoeken.
Kijk eens !" riep een flinke borst nit FERDINAND ' S afdeeling, .daar heeft mij die weergasche vent een Pruissische
sjerp in zijn' mantelzak !" en met doze woorden haalde hij
het uniformstul , waarvan hij sprak, nit den buitgemaakten
zak te voorschijn. Andere huzaren waren er bij gekomen,
en alien bekeken, zoo good de doorbrekende schemering

456

in SLAG BU LUTZLN

toeliet, den buit van hunnen karneraad, zij hadden diem
geheel ontrold, toen FERDINAND op de groep oplettend word
en insgelijks toetrad.
s Eeht is ze," zei een huzaar, de sjerp op de handen wegende, terwijl hij haar den Luitenant toereikte, „want zij is
drommels zwaar!" FERDINAND streek onnadenkend fangs
de blinkende strepen, toen hij plotseling in het midden eene
dikte voelde. Het was de digt ineengeknoopte strik van een
zijden lint. Een duister voorgevoel doortintelde hem. s Om
Gods wil, laat mij zien!" riep hij; s die sjerp, dunkt mij,
ken ik!"
Ilij bezag haar nader, en herkende, bij het nog flaauwe
schemerlicht, de sjerp van zijnen vriend, WILLEM, welke
zijne zuster MARIA gevlochten had. VOUr wit LEM'S in:tmarselt
had hij ze bezien, en hij wist ook, hoe MA RI A met den
vuurklenrigen strik gedweept had. Geen twijfel bled hem
over, het was de sjerp van zijnen wiLLEN. De mogelijkheid,
om door dit middel iets naders omtrent zijnen gesneuvelden
-vriend to vernemen, kwam hem levendig voor den geest.
',Rica TER, " dos heette de huzaar, die de sjerp gevonden
had, s zie dat gij den Beijersman vindt, Welke deze sjerp in
zijn bezit gehad heeft; — er is mij veel, er is rnij a pes aan
gelegen, hem to spreken , want dit mensch moet mij narigten kunnen geven. God , als hij hem maar niet neergesabeld heeft!"
Leeft de herd nog, beer Luitenant, zoo zal ik hem u
spoedig leveren. her, van dit bontje is de mantelzak gekornen , en onder den geheelen hoop is maar een zoo'n paard.
Wie bontje bereden heeft, moet ook van de sjerp weten !"
En hiermede liep RI CHTER achter het front naar de gevangenen. Vol angstige verwaehting zag FERDINA ND hem na,
en hoorde duidelijk , hoe hij onder den hoop der gevangenen
vroeg: s Kameraden , wic van u heeft den bonten bereden ?"
Geen antwoord. Mistroostig drukte FERDINAND de sjerp van
zijnen wiLLE111, van zijne MARIA, aan zijn hart, want hij
dacht niet antlers, dan dat de meester van het honte paard
onder de gesneuvelden zijn moest. Nog eenmaal hoorde hij
arca TER zijne vraag herhalen , en eon flaanw: s1k !" drong
hem in het oor. Ppm] vloog hij naar de plaats, waar
AI cm TER bezig was eenen ligten dragonder van den grond te
Wiens hoofd verbonden en die zoo zwak was, dat
bij zonder hulp niet staan Lon.

/157
kanieraad!" riep FERDINAND hem toe, . waar hebt gij
die sjerp gekregen ? Om. Gods wil spreek !"
. Bij Lutzen," antwoordde met naauw hoorbare • stem de
man, aan Wien de vraag, gedaan was, — bij Lutzen,"
—nicerkohjtubgnezokhalfmtig
II I C II T E s armen.
',FREDERIK !" ricp rEaniN AND, en de geroepen oppasser
snelde naderbij. FERDINAND ontrukte hem de matten Ilesch
welke hij aan een koord om het lijf droeg, en reikte die
den gekwetsten Beijer toe. Het arme mensch dronk, en,
door den wijn verkwikt, was hij nu stork genoeg om te spreken en antwoord te geven.
.Bij Lutzen," zeide hij, .word mij, aan het uiteinde van
con dorp ik geloof het ding beet GOrschen — waaruit
wij zoo even uwe dragonders verjaagd hadden, bet paard
onder het lijf doodgeschoten. Ik ging terug, en kwam aan
cene plaats, waar wij kort te voren eon' troep infanteric
onder de klingen gehad hadden, en waar dooden en gekwetsten nog hageldigt op elkander lagen. Een Jong ollicier lag
met gekloofde schedel aan eene tuinschutting."
.Hemel, mijn WILLER ! - was hij dood ?" riep FERDIN A ND sidderend.
Ja , zoo kwam het mij voor, De sjerp king hem over den
sehouder, en hij had ze trampachtig met de eene hand gegrepen, — een oogenblik staarde ik hem aan — daar zag
ik, dat zich de hand bewoog. Ik kreeg innig inedelijden,
en ik dacht : Korn, bier moet gij tens een good work doen,
wanneer het nog mogelijk is — wie weet, of gij in deze
wereld er wel weder gelegenheid toe zult vinden ! Ik hief
dan den gekwetste een weinig op, bond hem eerst een' dock
over de gapende wond in zijne hersenpan, en liet hem toen
eenige druppels rum uit mijue veldflesch in den mond
vloeijen."
. God Toone er a voor, kameraad , — God Toone u! Verder !"
.Nu sloeg hij de oogen op, zag in het rond, drukte de
s. jerp, welke hij nog steeds in de hand geklemd Meld, aan
de ,bleeke lippen, hief de oogen naar den borne!, en keel:
mij toen aan met een' blik — heer Luitenant , met een'
blik, dien ik voor geen koningrijk geven zou, en die mij in
inijn laatste unrtje nog eons troosten en versterken zal! Zie,
beer, ik ben een nude kerel ; reeds v6Or dertig jaren 110)
ik kogcls li ooren fluit en, — con lafaard hen ik niet — maar
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toen ik daar zoo dien gekwetsten Kapitein in mijnen arm
had en hij mij zoo aankeek, zie toen liepen mij de zilte tranen over de wangen — want zOO was ik nog nooit te moede
geweest, en — doch gij wilt eerst weten, hoe het verder
ging — gered is hij."
leeft hij ?"
.Gered?
.Ja, ja, heer Luitenant, daarop kunt gij u verlaten, gored is hij, maar gevangen. 1k dacht: half gedaan is
niets gedaan; dus gaf ik mijnen LAZARts eerst nog een' slok
rum, liet hem toen weder voorzigtig tegen de schutting
leunen, regt voorzigtig; — want de arme man was deerlijk
toegetakeld; — de arm was hem ook verbrijzeld, en nog
daarenboven had hij een paar steken in de Borst. Vervolgens
liep ik naar eene boerenwoning, en, ranselde met mijne
klieg zoo lang onder de boeren, die zich daar verscholen
hadden, in het rond, tot dat eindelijk twee van hen besloten
eene ladder te halen en den gekwetste er op weg te dragen. Zoo kwamen wij te Lutzen. Hier was een gewemel
van gekwetsten, dat er naauwelijks doorkomen aan was.
1k liep om een chirurgijn op te zoeken, en liet zoo lang
eenen ligt gekwetsten kameraad van mijn regement bij den
Kapitein. Eindelijk had ik een' veldscheer bij de lurven gekregen, die bewilligde met mij te pan en mijnen officier te
verbinden. Teen ik bij den Kapitein kwam, was juist een
Fransche voltigeur bezig hem de sjerp af te nernen, zonder
zich door de beden van mijn' geblesseerden kameraad te willen laten gezeggen. Maar ik pakte het mannetje, en wierp
het zoo, een stop of wat ver, tegen eenen muur, dat het
schreeuwend en vloekend wegliep, zonder onzen gekwetste
verder overlast aan te doen. Deze werd good verbonden, en
nu poogde ik hem op een' der wagens to krijgen, van welke
er verscheidene gereed stonden, om de gekwetsten naar
Wcissenfels to brengen. Zoo als ik er juist een' gevonden
had wenhte mij de Kapitein tot zich, en zeide toen .Kameraad, gij hebt den zegen van God almagtig aan mij verdiend , — ik Lan het u niet vergelden ; maar zie hier, neem
mijne beurs, horologic en sjerp; de twee eerste voor u,
de sjerp, kameraad, ik stel innig vcrtrouwen in u," —
(hij noemde mij vervolgens zijnen naam en den naam der
plaats, waar hij te huis hoorde , en verzocht mij, zoo het
gesehieden Lon, den sjerp daarhenen aan den Predikant te
bezorgen.) .De Franschen nemen ze mij anders toch af,"
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voegde hij er bij. a MO verzoek zult gij, hoop ik, mij niet
afslaan. Bezorg het zoo als ik gezegd heb, en meld daarbij ,
hoe het met mij gesteld is, — misschien hebt gij er spoedig
gelegenheid toe; ik wenschte zoo gaarne, dat zij vernamen,
dat ik nog leef!" Met deze woorden drukte hij mij nogmaals
de hand. horologie en sjerp nain ik aan, met oogmerk om
beide aan zijne verwanten te bezorgen ; dock zijne beurs
weigerde ik. Regt hartelijk zeiden wij elkander yaarwel ;
ik hief hem op den wagen, en ging Wen weder naar mijn
regement. De plaats, waar de Kapitein woonde, lag niet
ver van Berlijn ; daar wist ik den weg, alzoo ik eigenlijk
een Pruis van geboorte en eerst in 1806 onder de Beijerschen
gekomen ben. 1k besloot dus, zoodra ik in den omtrek der
plaats gekomen zou zijn, mij bij de verwanten van den Kapitein zoo long op te houden, tot dat ik Pruissische dienst kon
krijgen, — want het leven onder de Franschen gevalt mij
Met meer, en daarenboven vie/ het mij hard, tegen mijne
landlieden te vechten. Gaarne had ik dit besluit op stel en
sprang uitgevoerd ; maar, de mensch wikt , God schikt ! —
bij Bautzen werd ik door het been geschoten en lag tot nu
omtrent voor acht dagen in het hospitaal — toen eerst ben
ik weder bij het regement gekomen; nu, in dezen nacht
hebben de Pruissen mij gehaald, zonder dat ik de moeite
behoefde te nemen om bij hen te komen! — en dat is goed
cok , want wie weet, of ik wel zoo gelukkig bij des Kapiteins familie gekomen zou zijn, als ik dacht. Gij zijt zijn
bloedverwant; gij zult dit iiu wel bezorgen, hier is het
horologie, hetwelk ik zorgvuldig verborgen heb, zoodra de
trompetter alarm blies, want ik verwachtte er terstond al
niets goeds van."
Innig verblijd en gelukkiger, dan hij immer gedacht had
te worden, door de van nieuws ontstane hoop op WILLEM'S
leven, had FERDINAND den eerlijken Beijersman voor zijne
go ede boodschap wel willen omhelzen. D Braaf, braaf mensch !"
riep hij, .waarmede kan ik u beloonen? Het horologie moot
gij behonden; het is het uwe, naar den wil van den Kapitein
zelven het uwe; de sjerp neem ik, — maar ik betaal ze
u — dear, neem!"
.Ei wat, beer Luitenant," hernam de Beijer, u beloonen
hoeft gij mij niet; oak kunt gij dit niet doen, want de Mk
van den Kapitcin heeft mij gcnoeg beloond. lk ncem noch
horologic noch geld, -- God zij dank, heb ik beide niet
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noodig; (loch, wilt gij mij regt gelukkig maken, zoo bezorg
mij dienst in nw regement. De wond aan mijn hoofd is van
Greene beduidenis, en had mij slechts zoo aangedaan, omdat
ik van de vorige nog zwak was. Een paar dagen rust en
wat oppassing, zoo ben ik weder een duchtig ruiter."
Dienst zult gij hebben, kameraad. Daarvoor laat mij
slechts zorgen!" — 9Ja, broeder ," riepen eenige officieren,
die gedurende het verhaal er bij gekomen waren, odien braven kerel moeten wij bij het regement hebben!"
Ja, ja !" riepen de huzaren door elkander, 9stijg maar,
hoe eer hoe beter, weer op je bontje !"
De goede man was buiten zichzelven van vreugde, en,
in spijt van zijn nu verbonden hoofd, reed hij, bij het opbreken van het regement, op zijn trouwe bontje naast PERDINAND, die hem in zijne afdeeling behield. Uit zijn naaste
)(warder schreef doze naar huis, en meldde aan zijne hedroefde verwanten het blijde nieuws, dat hij opgedaan had,
om door dezen verkwikkenden straal van hoop alien op te
heuren, en om inzonderheid de smart zijner arme zuster
te lenigen.
(Het versolg en slot hierna.)

POPE ALS SCIIILDER.

O

mstreeks het jaar 1720 kreeg POPE zulk eenen hartstogtclijken lust in het sehilderen, dat hij begon te weifelen, of
hij zich aan het penseel of aan de schrijfpen behoorde te
wijden. Ilierdoor leverde hij een nieuw bewijs, hoe zelfs de
verstandigste menschen niet zelden door hunne drift verblind
worden, om aan cone . grit of eene lief hebberij de voorkenr
te geven boven de strekking van hun genie en het oordeel
hunner gezonde redo. Deze dwaasheid van POPE deed zijnen
eerwaardigen vriend, den ouden JoNATH AN RICHARDSON, do
aanmerking maken : 9 Welke eene wonderlijke anomalie ! welk
eene verdooldheid van den menschelijken geest ! Deze voortreffelijke dichter geeft zich alle bedenkelijke moeite, om voor
den slechtsten schilder van zijnen tijd gehouden to warden,
en spant met onzinnigen ijver al zijne krachten in, om in
bet slijk der kunst rood to woolen !" RICHARDSON sprak
dit corded als con bevorg,d regt.cr, ais een man van het vak ,
want ook hij weal door dczclfdc dwaasheid aangestoken;

dock hij tounde voor verbetering niet onvatbaar to zijn, zoodra hij bemerkte, als schilder geene nitstekende rol to zullen
spelen: hij erkende volmondig, dat hij gcen A p ELL Es was,
en zijn brief, welken hij, met betrekking daartoe, aan
SWIFT geschreven heeft, is cone regtstreeksche satyre op
zijne eigene pogingen als schilder. Hij zegt daarin: .Ik heb
vijf a zes Madonna's neergeklad en ook eenige engeltjes, die
er uitzien zoo als de Indianen zich hunnen dnivel zouden
hebben kunnen voorstellen." Het is almede bekend, dat
SWIFT driemaal gezeten heeft, om zich door hem te laten
portretteren, en dat eon dier afbeeldsels voor Miss vAx umEtna bestemd was. Dikmaals beproefde hij ook, de trekken
zijner aangebedenc Miss MARTHA BLOUNT na te bootsen,
maar merkte zelf te dien opzigte al Iagchende aan : ,Zeker
zal zij mij in dit Leven den smaad niet vergcven kunnen,
then ik door mijn portretteren barer uitnemende sehoonheid
heb aangedaan."

SPAANSCHE LOGEMENTEN.

ontvangst en het onthaal, welke den reiziger in cell
Fransch of Engelsch logement to beurt vallen, zijn zeer onderscheiden van die, welkc hem in eene Spaansche herberg
wachten. In eene posada wordt men door gem' dienstvaardigen tafelknecht, met het servet over den arm, onder diepe
buigingen het huis binnengeleid ; geen aardig jufferije ontvangt u al neigende, en verwe/komt u met den vriendelijkett
blik harer sehitterend zwarte oogen. In Span je ontvangt
en verwelkomt den reiziger geen menseh ; niemand vraagt
naar zijne bevelen of zijne wensehen ; men laat het aan hemzelven over, al tastende langs de donkere steenen muren
zijnen weg to zoeken, tot dat hem eindelijk cone liehtschemering van bet op den grond ontstoken y awr naar de kcuken
wijst. Geene mindere opmerking verdient bet dat de rang
des reizigers niet het geringste onderseheid in deszelfs behandeling to weeg brengt. Haar ontmoet men geene bijzondere gebruiken tot het verwelkomen van den met extrapost
reizenden gentleman, van den gewonen reiziger met de diligence, en van do gasten eons nog minderen rangs. In eene
Spaansche posada zijn alle Standen gelijk: geene afzonderlijke
tafels worden er aangeregt, geene bijzondere eer bewezen;

SPAANSCHE LOGEMENTEN.

er is geene rangorde, er bestaan geene beleefdheicIsformulieren ; de caballero, de koopman, de muilezeldrijver worden,
de een als de ander, aan zichzelven overgelaten.

VISITES EN CONTRA-VISITES.

O

nlangs herstelde een oude zonderling, in eene kleine stad
in Engeland, van zijne vrij gevaarlijke ziekte. De heelmeester van het plaatsje, die, gelijk in de Eng,elsche provinciesteden menigmaal het geval is, te gelijk ook apotheker is,
zond hem door eenen leerling de rekening wegens de visites,
welke hij bij hem afgelegd en de artsenijen welke hij hem geleverd had. Nadat de oude man de rekening zorgvuldig had
nagegaan, zei hij met veel ernst tot den discipel van Eskulapius : n Zeg uwen meester, dat ik hem de geleverde geneesmiddelen zonder eenige korting betalen zal; maar dat,
wat zijne visites betreft, ik niet in gebreke b1ijven zal, mijne
contra-visites bij hem of te leggen."

SCRIBE.

S

cat BE , dat gelukskind van het Fransche drama, heeft
onder alle schrijvers wel het best verstaan, nit inkt gond te
maken. Sedert zijn eerste stuk ten tooneele verscheen,
houdt hij naauwkeurig bock van de vertooning en de opbrengst zijner fabrikaten. Het is titans dertig jaren geleden,
(in 1811) sints zijn eerste stuk in den vaudeville-schouwburg
gegeven werd; dit, met de meeste daarop in den eersten tijd
gevolgde, reeds lang vergeten product heette de Dersisch.
Den 31sten December van het jaar 1840 vertoonde de schrij
ver van het Verve d'eau zijn rekenboek aan eenige vrienden ;
blijkens hetzelve, heeft SCRIBE, tot op die dagteekening,
uit de opbrengsten der rransche schouwburgen, niet minder
dan 2,102,000, zegge twee tnillioenen eenmaal honderd en
twee duizend francs, in den zak gestoken!

TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST.

G

USTAAF WAS A, de bevrijder en /Coning van Zweden , had
zijne gemalin KATHARINA, met welke hij Been gelukkig /evert geleid had, door den dood verloren. llij ging tot een
tweede huwelijk over, en koos nu eene dame, die jong en
schoon was, MARGARETHA , de dochter van eenen voormaligen Rijksraad. Zij was vroeger reeds met den jongen ST UR E,
eenen Zweed van voorname gehoorte, verloofd geweest, en
werd door hem allerteederst bemind; desniettemin beslisten
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de verwanten der braid en hare eigene staatszucht, door
den glans eener kroon verlokt, ten voordeele van GUSTAAF.
MARGARETHA werd Koningin, en de echtvereeniging in October 1536 te Stokhobit voltrokken. Voor altijd was nu voor
ST U RE de geliefde bruid verloren. Teeder had hij haar bemind; teeder had zij zijne min beantwoord. Nu was zij
Koningin en zijne Heide hopeloos. Desniettemin wenschte
hij vurig, bear nog eenmaal te zien. ]Viet Lang na haar huwelijk begaf hij zich naar het koninklijk paleis, en wist
zich met haar, die zijne bruid geweest en thans zijne Koningin geworden was, eene geheime zamenkomst te verschaffen. Bij lag juist, door zijnen hartstogt vveggesleept, voor
haar op de knieèn, toen de Koning onverwaeht in de kamer
trad. .Wat beteekent dit tooneel?" vroeg GUSTAAF op
forschen toon. Zonder de tegenwoordigheid van geest der
Koningin zouden beide waarschijnlijk verloren geweest zijn.
Bedaard nam MARGARETHA het woord en zeide: a STURE
verlangt mijne zuster M ARITA ten huwelijk, Sire!" De Koning gaf oogenblikkelijk zijne toestemming, en STEER kreeg
op deze wijs eene vrouw, aan welke hij nimmer gedacbt
had. De echtverhindtenis was gelukkig, en dertien kinderen zijn daarvan de vrucht geweest.

GODDELOOZE HOOP, HET U1TWERESEL VAN ANGSTIGE BESCHROOMMIEID.

T

oen eens, in zeker gezelschap, het gesprek under anderen viel op de zonderlinge uitwerkingen, welke sums vrees
en angst kunnen to weeg brengen, gaf een hooggeacht Godgeleerdo de meening te verstaan, dat zij bij anders brave
lieden zelfs misdadige wensehen kunnen verwekken. Als
bewijs zijner stelling verhaalde hij het volgende: Toen ik
nog te E. woonde, had ik eenen amanuensis, die een goed
maar uiterst bedeesd jong mensch was. Na veel en aanhoudend aansporen van den kant zijner vrienden, had hij eindelijk bet heldhaftige besluit genomen, om te wagen, eens
op een naburig dorp, war des zomers vele aanzienlijken,
die in den orntrek Ininne buitenplaatsen hebben,' ter kerke
gaan, te prediken. De predikant nam het aanbod van den
jongrnan aan, en Het hem zelf den zondag kiezen , waarop
hij zijne preek wenschte te doen. Vlijtig arbeidde hij nu
aan zijn opstel, en gaf ,mij hetzelve vervolgens ter beoordeeling. Ik vend de preek, met eenige kleine veranderingen, niet onwaardig our aldaar gehouden te worden, en
deelde den jongen man nog eenige raadgevingen mede, ten
cinde daarvan, bij het van buiten leeren en uitspreken zijner redo, gebruik te maken. De bepaalde zondag kwam
inmiddels steeds nader. Eensklaps begun het jonge mensch
mij to klagen, dat hij van angst over de preek, welke hij
houden west, bijna niet wist, wat hij deed. Ik Meld hem
A

wat geschikt kon zijn, ont beet van die sclimoiii.
Ru es
valligheid te ontheffen, en indcrdaad scheen hij col: lets geruster to worden; dock vrijdagavond vOUr den bepaaldett
zondag komt hij weder bij mij, en•verzekert mij, dat zijne
benaauwdheid zoo groot geworden was, dat hij duidelijk
voorzag, de preek nict to zullen kunnen houden. Daar ik
nu wel bemerkte, dat hij vooralsnog geen' meester over zijnen angst zou kunnen worden, herinnerde ik hem alleenlijk
zijnen pligt, om in dat geval den predikant, voor wien hij
het prediken op zich genomen had, onverwijld door eenen
bode te doen weten, dat hij verhinderd was de preek tc
doen, ten einde alzoo die geestelijke gelegenheid hebben
mogt, zich nog eenigermate voor te bereiden, om zelf te
prediken. s Ach !" zei de schroornvallige, s ook dat zou ik
niet gaarne doen." s Wel," vroeg ik, waarop wilt gij
dan wachten? Iloopt gij misschien, zaturdagavond of zondagochtend van uwe angstvalligheid bevrijd te zullen zijn?"
— sDat niet... maar," (al stotterend kwamen de woorden
er uit)* het blijft toch altijd mogelijk, dat in den nacht
voor zondag.... de kerk afbrande." — Ik (dus ging de
verhaler voort) schreef nu zelf aan den predikant, en berigtte hem, dat, tot mijn leedwezen, mijn amanuensis door
eene onoverkomelijke verhindering helet word de preek te
houden."

TE LA AT.

tlet gesprek van den dag liep te Parijs op den Ilden April
1. 1. over de tragi-komische verrassing van den bankier N**op de Chausde d'Antin, toen hij bij eenen man, die geld op
onderpand schiet, de diamanten zijner vrouw, welke 120,000
francs gekost hadden, voor 50,000 francs beleenen wilde.
s Neem er de echte steenen nit ," zei hij tot den woekeraar ,
s en zet valsche daarvoor in de plaats, want ik zon heist
niet willen, dat de zaak rnehtbaar wierd." — s Gij komt
to laat, Nijnheer," antwoordde de ander ; s uwe vrouw is u
te gaauw geweest: reeds eon jaar geleden heb ik de echte
steenen van Naar gekocht."

LETTERKENNIS GEEN VERNUTT.

M

en wilde eens eenen letterkundige aan iemand voorstellen als een' man van vernuft, zijner kennismaking wel waardig ; s want," voegde de voorsteller er bij, shij kent den
geheelen M ON T AIGNE van buiten." Dan behoeft gij zoo
veel moeite niet to nemcn," was het antwoord; ik bezit
het work zelf.''

MENGELWERK.
GISSING NAAR DEN OUDERDOM VAN HET HOER JOB.

O fschoon eenige geleerden het bock

JOB onder de jongore voortbrengselen van den alouden letterkundigen akker
rangschikken, en hun gevoelen vooral daardoor trachten
te staven , dat MOZES het niet schijnt gekend to hebben,
en DAVID en SALOMO de cersten zijn der gewijde schrijvcrs, bij wie men sporen van bckendhcid met dit, bock
aantreft; de meesten nogtans, en onder anderen ook dc
Ilooglceraar VAN DER PALM, (*) komen met elkander
overeen, dat dit bock het oudste dichtstuk der wereld is,
en op het tooneel der aartsvadcrlijke eeuw te huis behoort.
de innerlijke, uit de taal en zeden ontleende, bewijzen voor dit laatste gevoelen waagde ik eerie gissing te
voegen , waartoe ik bij het lezen van twee Chaldeeuwsche
opschriften in de stad Palermo , op bevel van wiLLEM
in het Latijn vertaald, aanleiding kreeg. Het cerste luidt
aldus: »Toen IZAa/C, de zoon van ABRAHAM, in de
»vallei van Damas (-r) heerschappij voerde, en EZAU, de
zoon van IZARIL, in Idumea regeerde , landden verschei»dene Hebreeuwen en een groot aantal inwoners van Da))1nas en Phenicie op dit driehoekig eiland, en kozen
»hunne vcrblijfplaats in doze schoone streck, aan welke
»zij den naam gaven van Panormus." (§) — Hot tweede
opschrift, op de poort der stad, luidt volgender wijze:
» Er is goon andere God dan God alleen; geen andere

(*) Verhandelingen, Eedevoeringen en losse Geschriften, D. I, N. 88.
(t) Denkelijk het dal Guta, bij Damaskus,
(§) Panormus of Panormos is een Grieksche imam, en
beteekent veilig voor alle schepen. De Latijnen vertaalden
het Totus portus, d. voor alle nation. Zie Voyage en
Sicile, 1836, en SAINT-NON, Voyage pittoresque.
H h
MENGELW. 1841. NO. 10.
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»mogendheid dan deze zelfde God ; goon andere heerscher
» (gebieder) dan de God, dien wij aanbidden. Dc bevel»hebber van dozen toren is SEPHO, zoon van ELIPHAZ,
s den zoon van EZAU, brooder van JACOB, den zoon van
»IZA g E., den zoon van ABRAHAM. De naam van dezen
»toren is Baych, en die van den naburigen toren is
N Pharat."
Wij laten het gevoelen omtrent den tijd der stichting
van Palermo en den ouderdom der opschriften daar. De
schrijver der Reis naar Sicilie (*) stelt dat doze stad gesticht is door cone Grieksche kolonie, derwaarts gelokt
floor de schoone verhalen van AR en] AS van Corinthe, in
het derde jaar der vijfde Olympiade, of in 758 voor onze
jaartelling; terwijl er zijn , die meenen , dat de opschriften hun aanzijn zouden to danken hebben aan den hoogmoed der Saracenen, die in de negende eeuw Sicilie innamen. (±) Zeker gaat het , dat Palermo of Panormus
onder do oudste steden behoort , (S) en de inhoud althans
der opschriften geschiedkundig niet onecht kan zijn. In het
tweede der opschriften komt de naam voor van EL IP HA Z ,
den zoon van EZAU, en negen malen vindt men dozen
naam in het bock Genesis en der Chroniken (,,) aan den
zoon van EZAU gegeven. Bekend is het ook, dat EZAU
verschcidene zonen bad, waarvan de oudste ELIPHAZ
heette, gewonnen bij zijne vrouw ADA; dat de oudste dier
zonen , dat is ELIPHAZ, mode verscheidene zonen had,
waaronder TEMAN en z p ill of zEPIIo voorkomen, en dat
zij vorsten waren in het land Edom df Idunzda, in het gebergte van Seir. In het bock JOB komt viermaal de naam
voor van ELIPHAZ den Temaniter, en wordt daardoor
steeds dezelfde persoon aangeduid , gelijk in het bock Genesis en der Chroniken altoos van slechts êênen EL ir AZ,
(*) Voyage en Sicile, 1836.
(t) Zie de Notes historiques van I. DE LAVAL , in zijn
Comte de Nety, 1074-1086. Tom. 2.
MELA, II. 7. Sit. It. XIX. 262. Zie J. LEMPRIERE,
Class. Dictionary, ad voeem.
(*)
XXXVI: 4, 10, 11, 12, 15, 16, I Chron. I:35, 36.
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namclijk den oudsten zoon van EZAU, gesproken wordt.
Er zijn derhalve, naar het bij den eersten opslag schijnt,
twee personen in het gansche 0. T. onder den naam van
ELIPHAZ bekend. Nemen wij nu aan, hetgeen niemand
zal willen afraden, dat ELIPHAZ ' S oudste zoon, t. w. TEMAN, aan een' zijner zonen den naam van zijn' vader ,
of ELIPHAZ, gegeven heeft , dan wordt het niet onwaarschijnlijk , dat deze jonge ELIPHAZ het epitheton of den
bijnaam moest krijgen van den Temaniter, of den :won
van TEMAN, (of wel tot het gezin van TEMAN behoorende) om hem van zijnen grootvadcr ELIPHAZ, den vader
van TEMAN, te onderscheiden. (*) Ik vertaal hicr met
opzet zoon van TEMAN, en geloof nict , dat men die vertaling zal verwerpen. Het is Loch onbillijk , dat men Temaniter,, Suhiter, Jebusiter enz. altoos zou willen vertalen : afstammeling, of tot den slant van TEMAN, s URA,
JEBUS enz. behoorende. Wanneer de nakomelingschap
van iemand reeds een slam geworden was, zou het moeijeNk geweest zijn, den leden van den slam dan eerst den
naam hunner afkomst to geven. Men deed dit dus noodwendig dan al, wanneer de nakomelingschap nog maar cen
gezin of familie uitmaakte. En als men ons dit wil toegeven, dan zou ik het bijkans voor uitgemaakt durven
houden , dat de oudheid van het bock JOB tot de tijden
van JACOB en EZAU opklimt.
Bij deze gissing waag ik nog eene tweede , welke aan de
cerste niet weinig waarde schijnt bij te zetten. De naam
van JoB komt nergens anders in den Bijbel voor. Hieruit
zou ik opmaken, dat dezelve bij de Israeliten niet bekend
was , maar eene verkorting is van den naam JOBAB; en
deze JOBAB is weder cen afstammeling van Ez Au en ecn
(*) In de Maleische taal ton men zeggen ELIPHAZ bestir,
d. i. den ouden, (eigenlijk den grooten) en ELIPHAZ kitjil,
d. i. den jongen, (eigenlijk den kleinen). Maar van milk
eene spreekwijze vind ik althans gem spoor in het 0. of N.
Testament.
Hh2
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der Koningen van Edom ! (*) De opsieller van het bock
JOB heeft misschien JOBAB in J OB veranderd , of omdat
hij eene toenmalig gebruikelijke verkorting van dien naaru
volgde , of omdat hij den naam van den hoofdpersoon zijner
geschiedenis wilde bedekt houden , zonder dien nogtans
geheel to verzwijgen. En op doze wijze zou de naam J Oa,
zoowel als E L z , voor het aartsvaderlijk tijdperk dozer
geschiedenis pleiten.
\Vat den derden hoofdpersoon der geschiedenis aangaat,
namelijk BILDAD den Suhiter. Wij weten , dat een van
ABRAHAM ' S zonen uit KETURA SHAH genaamd (-1-) en
woonachtig was in Woest-Arabic. Deze SHAH was mede
vader van een' grooten stam , die naar zijnen naam genoemd werd ; en als men nu de bijvocging van den Suhiter
eenvoudig vertaalt : den zoon of kleinzoon van SHAH, en
de gedachte varen laat, dat men juist een' nakomeling in
eon' reeds verren graad van verwantschap op het oog moet
houden , dan moet ook deze B ILDAD in den aartsvaderlijken tijd zijne plaats vinden , ofschoon zijn naam n A n)
nergens elders dan in Jos voorkomt. — Voorts verschijnt
nog z OPR AR de Nadmathiter. De naam z OPHAR komt
wederom nergens in het 0. T. voor , dan alleen in het
bock JOB. Misschien echter biedt dezelve ons daarom
juist gelegenheid aan tot cone welligt geoorloofde gissing ,
dat namelijk de laatste -letter van het woord, de Resch,
door de haast of onnaauwkeurigheid der afschrijvers , in de
plaats gesteld is van de Chet ; eene onnaauwkeurigheid ,
welke ten aanzien van andere letters meermalen begaan,
en door de groote overeenkomst van gedaante der beide
letters Chet en Resch niet geheel onwaarschijnlijk is. (§)
( S ) Genesis XXXVI: 33. Jo B A B , de zoon van z ERAn
van EOZ RA.
(t) Genesis XXV: 2.
(§) Zie MUNTI N G E, Grit. Vet. Food., pag. 47 7 48 en
50. En vergelijk EICRllonN, Einleit. in das A. T., Tom. 2.
§ 87. BAUER, Grit. s. V. T. , pag. 201 tot 203. CAPEILUS , Grit. I., Lib. IV. P A REA U, Inst. Interpr. V. T. ,
72 seqq.
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Het laatste been der letter Chet door een' der afschrijvers
in de haast weggelaten , words dczelve al dadelijk een
Daleth; en de gelijkenis van doze letter aan den Resat is
zoo groot , dat zij ligt met elkander kunnen vcrwisseld
worden. Wil men nu doze veronderstelling toegeven, dan
words ZOPHAR ZOPHAH, en deze ZOPHAH was een der
nakomelingen van A s ER. (*) Doch die naam staat te ver
in de gcslachtslijn van ASER, dan dat wij er voor ons tegenwoordig oogmerk ons voordcel mcdc docn kunnen; bchalve dat ook de Septuaginta, of de vertaling der zeventigen, van het 0. T. overal SOOPHAH heeft. (±) Intusschen is het juist gcen vereischte, dat dezelve in do vroegste Mozaische geslachtsregisters voorkome , en niets belet
ons tc gelooven, dat ZOPHAR of ZOPHAH ten tijde der
Aartsvaderen geleefd hebbe, en wel toen JACOB met zijne
zonen in Kanaiin woonde. De naam van den Nacimathiter,, welke met die van Namiter niet verward moot worden, zal hoogstwaarschijnlijk aanduiden , dat hij van Nailma , cone stad in Juda , geboortig was. (§) NAgMA.,
do mocdcr van Koning REHABEAM, bijgenaamd de Ammonitische , kan wel in geen aanmerking komen , dewijl
ik mij niet herinner,, ergens in den Bijbel eon voorbeeld
gevonden to hebben , dat eene vrouw haren naam aan
cenen stam of nakomelingschap gegeven hebbe. (,)
Eindelijk treffen wij nog den naam aan van ELI den
zoon van BARA cHEeL den Buniter. (4.) Ook doze behoort
tot de aartsvaderlijke tijden. BARACHEeL toch was de zoon
of kleinzoon van Buz ; en deze was de zoon van N. & non, den
brooder van ABRAHAM. (**) Wij vinden van hem aange(*) I Chron. VII: 35, 36.
(t) Zie DAT nit S, versio Latina V. T. ad 1.
JGSITA XV: 41.
Co) Zie G. T. SEILER, das Buch Hiob, bl. 3. Over de
ligging van de landstreek Uz Zie nAzatus, 1. c. in notis ad
Cap. I: 1.
(1) Jos XXXII: 2, 4, 5, 6.
(**) Gen. XXII: 21. lk begrijp niet regt, waarom er
Lijn, die ELIRU voor BILEAM houden, Xam. XXII: 5.

470

GISSING NAAR DEN OUDERDO1I VAN HET BOER JOB.

teekend, dat hij was van het geslacht RAM s. Dozen naam
houden eenigen voor eene verkorting van ARAM, den naam
van cenen Syria • , naar wien eon huisgezin of geslacht van
Syriers , waaruit ELIHU gesproten was , zou toegenaamd
zijn. Anderen houden RAM voor den vader van AMINADAB, (1 Chron. II: 9, 10) die Ook ARAM genoemd wordt
(MATTH. I: 4.) Anderen weder houden hem voor ABRAM,
(Gen. XI:. 27) die vervolgens ABRAHAM genoemd werd
(Gen. XVII: 5.)
Batavia , 26 Aug. 1840.

Dr. s.

A. BUDDINGH.

MADAME MARA.

E r bestaat cone opmcrkelijke omstandigheid , die noodwendig de aandacht van elken beminnaar der kunsten moet
treffen , en van welke men tot nog toe de ware reden niet
doorgrond heeft; to weten , dat heden ten dage de theatrale loopbaan der groote kunstoefenaars veel minder langdurig is, dan zij het eertijds was. Madame vas
rasTA keert
in den bloei harer jaren tot het afgezonderde leven terug;
Madame MALIBRAN sterft, neergedrukt onder den last
harer lauweren ; het publiek to Londen en te Parjs
schijnt Mejuffer GRIST reeds moede te worden; RUBINI is
voornemens het tooneel te verlaten; terwijl daarentegen de
BILLINGTON, de MARCHESI, DAVID, de vader, en zelfs
Madame CATALANI, hunne kunstgaaf eene kwarteeuw
behouden hebben , en terwijl BRAHAM, en bovenal Madame MARA, Wier kunstleven waarlijk bijna een wonderverschijnsel geweest is , hunnen room nog veel langer hebben mogen genieten. Is het de aard der hedendaagsche
muziik, waaraan men dit vcrschil moot wijten ? Is het
rnisschien de steeds toenemende wuftheid des publicks ,
hetwelk behagen schijnt te scheppen, de tooneelmonarchen
even gemakkelijk van den troon te bonzen, als die, door
welke het bestuurd worth? Of zou het ook wel de overmatige hoogte der bezoldigingen wczen, welke men tegenwoordig aan groote kunstenaars toekent , en die, hen to
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vroeg naar het dolce far niente doende haken , hun het
verlangen ontneemt van gedurig nicuwe pogingen to doen
om te behagen? Wij zouden bijna overhellen om to gelooven , dat alle drie doze oorzaken zich vereenigen , om
het door ons opgemerkte uitwerksel te weeg to brengen ;
cone opmerking , ons ingeboezemd door de herinnering van
Madame MARI ' S levensloop , van welke wij voornemens
zijn, onzen lezeren hier eon beknopt overzigt te geven.
GERTRUDE ELISABETH SCHMAL werd in 1749 te Kassel geboren. Zij was de eenige dochter van JOHANN
SCHMAL, toonkunstenaar en herstellcr van muzijkinstrumenten. Reeds van hare vroegste jeugd of aan toonde zij
zulk cen vurig verlangen om de viool to leeren bespelen ,
dat haar vader bewilligde , haar eenige lessen op dat instrument to geven , en indcrdaad maakte, zij daarop weldra
buitengewone vorderingen. Daarenboven was zij met eene
stem begaafd , welker streelende zoetheid en groote omyang opmerkelijk waren. Tien jaren oud zijnde, verzelde
zij hares vader, cerst naar Frankfort, vervolgens zelfs
naar Londen , waar zij in de taverns speelde en zong , met
dankbaarheid ontvangende , wat de toehoorders haar wel
wilden geven. Nogtans bleef haar room niet lang binnen
dien nederigen, en engen kring beperkt. Zij werd in cenige
voorname gezelschappen voorgesteld, en inzonderheid hare
stem word het voorwcrp der algemeene bewondering. Men
deed den ouden SCHMAL begrijpen , dat zijne dochter de
viool mocst laten varen , welker beoefening hindcrlijk voor
do ontwikkeling van haar zangtalent kon zijn, en die daarenboven gem bevallig instrument was in do handen eener
17011W. In haar geboorteland teruggekomen , nam zij er
eenige zanglessen van eenen ouden Italiaanschen maestro,
PARADIS1 geheeten.
Daar SCHMAL wensehte , aan zijne dochter een nicer
vast bostaan to verschaffen , deed hij pogingen om haar
eene plaats onder de muzijk des Konings van Pruissen to
verschaffen, en FREDERIK gelastte zijnen eersten zanger
MORELLI, hem cen rapport in to lcveren over de soort van
talent, hetwelk de j011ge SCHMALIN hezat; want dus noem-
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de men haar , volgens het toenmalig gebruik der Duitschers , om aan de geslachtsnamen van vrouwen eenen
vrouwelijken uitgang to geven. M DRELL! antwoordde den
Koning, dat zij zong als eene Duitsche; en dit allecn was
genoeg, om FREDERIK tegen haar voorin to nemen ; ook
word haar aanzoek van de hand gewezen. Alstoen begaf
zij zich naar Leipzig, waar zij zich met zoo veel bijval op
een Concert liet hooren , dat zij eene vcrbindtenis aan het
kleine Duitsche tooneel verwierf. Te gelijker tijd legde zij
zich toe op de studio van het klavierspel , en maakte daarin
zulke snelle vorderingen , dat zij eerlang in staat was, publieke concerten te geven. Van Leipzig ging Mejuffer
SCEMAL naar Dresden , waar haar kunstroem bleef aangrocijen ,' en alstoen besloot haar vader , andermaal cone
poging bij den Koning van Pruissen to doen ; maar op alle
aanzoeken, welke men hem deed, gaf PR EDER IR steeds
niets anders tot antwoord , dan » Eene Duitsche range-.
res! .... ruim zoo gaarne zeu ik mijn paard hooren hinniken." Eindelijk echter kreeg nieuwsgierigheid bij den
Koning de overhand, en hij deed haar bij zich in de zoogenaamde kleine vertrekken ontbieden. Toen zij binnenkwam, zat FREDERIK voor het klavier,, nam haar, met
zijnen scherpen blik , zwijgende, eon tijdlang op, gelastte
haar vervolgens te naderen , en zeide min of meer barsch :
» Gij komt om iets voor mij te zingen »Wanneer
zulks uwe Majesteit behaagt," antwoordde Mejuffer s ofINIAL;
en, zich aan het klavier plaatsende, zong zij eene aria ,
zonder zich evenwel bijzonder vecl moeite te geven, want
het paardengehinnik lag haar nog altijd op het hart. Toen
zij geeindigd had, vroeg de Koning haar, of zij in staat
was op het eerste gezigt van het blad weg te zingen. Toen
zij dit met ja beantwoordde, trok hij een geschreven zangstuk van zeer groote moeijelijkheid uit den zak , en met
eon voorkomen van ongeloovigheid legde hij het haar voor.
De jonge zangeres , er nu hare kunsteer in betrokken ziena
de, nam het manuscript, en voerde het stuk met zulk eene
volkomenheid uit, dat de door haren zang bekoorde FRE.
REItirr Beene andere proeve vet langdc, maar haar op staan-
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den voet , met den rang van prima donna , aan de groote
Opera verbond.
Te Berlin in eene zoo luisterrijke betrekking gevestigd,
en op het toppunt van haren roem, zag Mejuffer sCHMAL
zich weldra door eenen zwerm van aanbidders omringd ,
die naar hare hand dongen. Zij gaf de voorkeur aan JA.N
BAPTISTA MARA, een' kunstoefenaar van geene geringe
bekwaamheid op de violoncel , maar van een' ruwen aard
en een niet zeer geregeld gedrag. De Koning , die hem
kende , deed de jonge zangeres waarschuwen voor de
dwaasheid , welke zij op het punt stond em te begaan ;
maar haar besluit was genomen. Zij huw de MARA, en
weldra had zij er berouw van. De wonderlijke luimen van
haren man en de ondeugd van dronkenschap , waaraan hij
zich gedurig overgaf , maakten haar uiterst ongelukkig.
Nogians verdroeg zij hem verscheidene jaren lang. Straks
zullen wij zien, bij welke gelegenheid deze echtelingen
zich gescheiden hebben. Middelerwip willen wij opmerken , hoe de lompheid van MAR A's manieren zoo algemeen
bekend was , dat zij hem nict zelden zeer scherpe antwoorden op den hals haalde. Op zekeren avond zong zijne
vrouw in het geestelijk Concert te Paris. Een liefhebber,
zeer gevoelig voor het bekoorlijke der muzijk , maar naar
het schijnt niet zeer ervaren in de Italiaansche taal, ricp
uit al zijne magt: »Bravo! bravo !" De Heer MARA, die
naast hem zat, maar niet dacht dat hij hem kende , veroorloofde zich , hem , op eenen toon welken hij nog al
beleefd poogde te maken , toe te voegen : »Mijnheer zal
gelieven op te rnerken , dat men in Italie bravo aan de
mans en brava aan de vrouwen toeroept." — » Ik begrijp
, Mijnheer," hernam de liefhebber; » en het is ongetwijfeld om dezelfde reden , dat Mevrouw uwe echtgenoote
Madame MARA is en UEd. Mijnheer ra A.R 0 " (maraud.) (*)
Madame MARAA bleef drie jaren lang te Berlin. Na
(*) Eon zoogenaamde Calembourg of klankspeling, die,
even als eene andere, welke later volgt , onmogelijk in de
daartoe gelukkiglijk minder geschikte Hollandsche taal over
to brengen is. Vert.
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verloop van dicn tijd , daar eenige reizende Engelscheu
haar verhaald hadden , hoe gemakkelijk vreemde kunstenaars in Engeland hunne fortuin maakten, kreeg zij eenen
sterken lust, om Grootbrittanje te bezoeken. Maar, hoc
zou zij uit Pruissen geraken ? Zij moist , dat het vruchteloos zijn zou , daartoe verlof van den Koning te vragen ,
want dat hij het nimmer verleenen zou. Zij veinsde derhalve, de buitenlucht te moeten genieten, orn van de gevolgen eener ziekte te bekomen , die niets minder dan geveinsd geweest was; en, toen zij hiertoe een verlof bekomen had, maakte zij daarvan gebruik , om naar Weenen
te gaan. Hare vlugt vernomen hebbende , zond FREDERIK
in aller ijl eenen koerier aan zijnen Ambassadeur, met last
mu de uitlevcring der zangeres van den Keizer te vragen;
maar JOSEPH, die zelf een groot bewonderaar van hare
begaafdheden was , waarschuwde haar , zoo snel mogelijk
Weenen te- verlaten, opdat hij den Koning mogt kunnen
autwoorden , dat deszelfs aanzoek te laat kwam. Werkelijk hidden MARA. en zijne vrouw zich eenigen tijd verborgen , en, then FREDERIK ' S toorn bekoeld was, keerden zij naar Weenen terug, waar zij twee jaren vertoefden ,
alzoo de v8orslagen , die hun uit Londen gedaan waren ,
zonder gevolg bleven. Van Oostenrijk begaf Madame
MARA zich naar Frankrijk , alwaar zij zich herhaalde malen in het geestelijk Concert liet hooren , maar waar zij
cent geduchte mededingster vond in Madame TOD I. Men
verhaalt bij die gelegenheid , dat, een liefhebber aan een
ander gevraagd hebbende , W elke der beide zangeressen hij
boven de andere verkoos , doze ten antwoord gaf: 9411,
c'est bientOt dit." (bien Toni.)
Het was den 29sten Maart 1781, dat Madame MARA
voor het ecrst te Londen in het Pantheon zong. Zij debuteerde met cone grootc aria van PUONANI , en zong in
het tweede gedeelte van het Concert cone aria van NAUMANN. De bijval , dien zij won , was kolossaal. Van dat
oogenblik of werd Engeland , vele jaren lang , haar gewoon verblijf. Maar zoo, van den eenen kant, haar verwonderlijk talent cr haar talrijkc eerekroonen en nog tal-
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rijker guinjes vcrwierf, had zij er menigen smaad te verduren, welken deels haar weinige cerbied voor het publiek
haar berokkende, deels de niet zecr handelbare luim van
datzelfde publiek. Het eerste krakeel had plaats bij het
gedachtenisfeest van IiiiNDEL in de abdij van Westminster.
Nimmer nog had Madame mARA bewonderenswaardiger
talent aan den dag gelegd, dan in het lied : » Want ik
weet , min Heiland leeft ," en in dat : » Looft den
Heer I" Niettegenstaande den verbazenden omvang van
het kerkgewclf, trilde hare stem door hetzelve met zulk
Gene kracht en zoetheid tevens , dat zij haren toehoorders
onwillekeurige tranen uit de oogen perste. Doch , gelijk
wij gezegd hebben , dcze dag was haar, in een ander opzigt , noodlottig. Daar zij onvoorzigtig genoeg gcwcest was
van, terwijl de koren zongen , te gaan zitten , niettegenstaande al de toehoorders en zelfs Hunne Majesteiten stonden, word deze onvoegzaamheid haar in de dagbladen van
dicn tijd scherp verweten. Vervolgens beging zij andermaal een' dergelijken misslag bij de muzikale plegtigheid
te Oxford, daar zij na het zingen van haar solo ging zitten. De Vicekanselier haar hebbende doen aanzeggen van
op te staan , stond zij op , maar om heen te gaan. Alstoen deed de Vicekanselier haar verwittigen , dat zij niet
behoefde terug te kornen , en verbood haar tevens voortaan
te Oxford te zingen. Madame MARI verontschuldigde
zich in de dagbladen met te zeggen, dat, sedert cene pleuris , welke zij in Duitschland gehad had, haar eene gedurige pijn in de zijde was overgebleven, welke haar niet
veroorloofde lang te blijvcn staan. Ongelukkiglijk bezigde
zij in haren brief uitdrukkingen, die voor den Vicekanselier
zecr honend waren; zoodat hare regtvaardiging haar meer
schaadde dan baatte. Na dien tijd was haar verblijf in
Engeland niet dan eene voortdurende reeks van aanvallen ,
tegenbeschuldigingen en kleine twisten tusschen haar en de
dagbladen. De bijzonderhedcn van dit gekrakeel zouden
tegenwoordig van gering belang zijn; maar, om de aardigheid, zullen wij een enkel der tegen haar in het Licht
gegevene artikels overschrijven; het is uit the World van
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Maart 1792. Dit uittreksel kan tevens cen denkbeeld geven van den stijl der Engelsche dagbladen in dien tijd.
»Aan Madame

MARA.

» Zeg mij , Madame, of gij in 1781 , bij het gedachtenisfeest van n d NDEL niet den eerbied , dien gij aan de
koninklijke familic verschuldigd waart , op de lompste wijs
geschonden hebt , door gedurende de koren te gaan zitten ,
en heen te gaan, teen gij gezongen hadt ?
»Hebt gij te Oxford niet even zoo geheel de Universiteit belcedigd ? en hebt gij daarover gcen verwijt ontvangen , met het bevel om niet weder op te treden?
»Hebt gij , bij het Concert van S A L 0 MON het publiek
niet langen tijd op u laten wachten? Werdt gij daarna bij
uwe verschijning niet uitgefloten ; en werd nict uw man ,
om zijn onbcschoft gedrag te dezer gelegenhcid , van de
trappen geworpen?
» Zijt gij niet, in den loop van het jongste tooneelsaizoen , herhaalde malen in de groote Opera uitgefloten,
omdat gij geweigerd hadt, aan de redelijke verlangens des
publicks te voldoen , van welks goedheid gij leeft?
» Zijt gij niet uitgefloten geworden om uw onvoegzaam
gedrag gedurende de plegtigheden van de vasten , en was
niet bovenal laatstleden Woensdag dat gedrag hoogst ergerlijk ? Hebt gij de bestraffende afkeuring der aanwezigen
niet gebraveerd , tot dat cen boodschappende chinasappel
u de'treffende bcwijzen hunner gramschap kwam overbrengen , en u dwong, te midden van het gefluit, het gejouw
en de verwenschingen van een icgelijk , te vertrekken?
»Doet gij niet bij handenvol vrijbiljetten uitdeelen , om
u te ondersteunen tegen het publiek, dat betaalt, en het
regt heeft , uwe onbeschoftheid en oneerbiedigheid te
straffen?
»Ziin dit geene voldoende antwoorden op de nietige redenen , Welke gij geeft, waarom het u zou vrijstaan , naar
welgevallen , cen Engclsch auditorium te honen ? Zulks
is ten minste het gevoelen der genen , die van gedaelite
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zijn, dat ieder bij zijn gedrag de regelen in acht meet
nemen van- de betamelijkheid en van bet
» Gezond rerstand."
Madame MARA, ontdekt hebbende, wie deschrijver van
dit artikel was , tastte hem voor de regtbanken wegens
laster aan. Zij verkreeg eene uitspraak to baron voordeele ,
maar slechts een' schelling aan vergoedingsgeld. Diezelfde
schrijver werd ook door den Directeur der Concerten van
Coventgarden in regten aangegrepen , die beweerde , dat
het tegen Madame MARA in het bat gegeven honende artikel hem aanmerkelijke schade toebragt , alzoo die zangeres , uit vrecs voor beleedigingen , weigerde op zijn benefict te zingen. Hem word cchter zijn eisch ontzegd.
Wij komen nn tot het oogenblik , waarop het ongelijk
in Madame in A,RA ' S huiselijke oneenigheden nict meer uitsluitend aan den kant van den man was. In het jaar 1794
verliet Madame MA RA , destijds 45 jaren oud , de echtelijke woning , om den jongen FLORIO, eenen fluitspeler,
naar Bath to volgen. Geweldig was in den beginne de
thorn van den Heer MARA; maar bet sehijnt , dat liefde
daaraan minder dee! had dan geldbelang; ongetwijfeld
vrecsde hij , dat zijne vrouw hem niet meer zou willen
laten deelen in de winsten , welke haar talent haar vcrschafte. Toen immers Madame MARA zich verbonden
had , een onderling vastgesteld gedeelte der bezoldiging ,
Welke zij trok , aan hem nit te keeren , liet hij haar voile
vrijheid, om haren smaak vow den schoonen fluitspeler te
volgen. Maar het huiskrakeel werd weldra ernstiger,, en
niet lang duurde het, of de zaken liepen uit op eene volslagene scheiding tusschen MARA en zijne vrouw. Zij
bleef met haren beminden FLORIO in Engeland. De man
stak over naar Holland , waar hij , van de cone plaats naar
de andere zwervende, en zich gedurig meer en nicer aan
zijne drift voor wijn en sterke dranken overgevende , eindelijk in eenen staat van volstrekte verstandeloosheid verviel. Om te leven , was hij er op het laatst toe gebragt,
in kroegen cii speelhuizen de viool te mocten strijken;
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eindelijk in 1808 , stierf hij aan de hoofdbron van den
jenever, to Schiedam.
In 1802 ging Madame MARA naar Pars, waar zij in
tegenwoordigheid van den eersten Consul zong en ook twee
Concerten gaf. Van daar begaf zij zich naar Berlijn ,
waar het verlangen om haar to hooren zoo stork was , dat
de parterrelootjes, tot voor drie Friedrichsd'or verkocht
werden; zij was destijds vierenvijftig jaren oud. Op uitnoodiging van Keizer ALEXANDER ging zij over naar Rusland, en bleef te Petersburg tot in 1807. Het volgende
jaar begaf zij zich naar Moskou. Hier word FLORIO , bij
vergissing, in de plaats van eenen ander, die denzelfden
geslachts– maar eenen anderen voornaam droeg, gevat.
De Keizer echter, zoodra men de dwaling ontdekt had ,
haastte zich, al de kosten te vergoeden, welke die onaangename zaak hem veroorzaakt had, en deed daarenboven ,
bij wijs van schadeloosstelling, cone aanzienlijke som aan
hem uitbetalen.
Gedurende do elf jaren, welke Madame MARI en FLORIO met elkander to Moskou woonden , vielen er tusschen
hen menigvuldige krakeelen voor, to weeg gebragt door
de ongetrouwheden van den muzikant ten opzigte zijner
weldoenster. FLORIO stierf in 1819, in eenen staat van
krankzinnigheid. Tegen het cinde van datzelfde jaar kwam
Madame MARA, na cone afwezigheid van achttien jaren,
in Engeland terug. Zij gaf er een Concert in de zaal van
de groote Opera , en zong er verscheidene stukken, onder
anderen eon , de aria: » What, though I trace," met
Gene kracht en gemakkelijkheid , allerverbazendst in cone
vrouw van moor dan zeventig jaren. Vervolgens verliet zij
Engeland weder en keerde naar Rusland. In 1824 zette
zij zich to Reval neder,, waar zij door eon rijtuig, dat
haar onderstboven reed , bijna verpletterd zou geworden
zijn. Den dag , toen zij haar tweeentachtigste jaar ten
cinde bragt, kwam eon talrijk gezelschap der aanzienlijksten van Royal bijeen , om haren geboortedag to vielen.
Bij doze zamenkomst werd' cone Cantate van c ()ETRE
uitgevoerd , welke HUMMEL voor vier stemmen had gezet ,

MADAM: MARA.

479

en waarin Duitschlands beroemde Dichter de schitterende
toejuiching herinnerde, welke de groote zangeres veertig
jaren geleden verworven had, toen hij haar in het.Oratorio
van Santa Elena al Calvario voor de eerste maal had
mogen hooren. Zij overleed to Reval, op den 20sten Ja
nuarij 1832 , in den ouderdom van drieentachtig jaren.
Madame MARA was klein van gestalte; zonder fraai te
zijn , waren hare trekken bevallig , en hadden vooral eene
uitdrukking van vrolijke luim, die onweerstaanbaar was;
haar glimlach was bekoorlijk. Zij had ver vooruitstekende
en onregelmatig geplaatste tanden. Hare houding was
edd , en in hare oogen schitterde het vuur van genie en
gevoel. Hare stem was vol , hclder klinkcnd, van eene
volmaakte zuiverheid en juistheid. Om derzelver buigzaamheid to vermeerderen, was zij gewoon , onder het
zingen, in hare eenzaamheid, de moeijelijkste ligchaamsocfeningen to nemen , hetzij met dansen , hetzij met opzcttelijk de geweldigste gebaren to maker]. Zij was eene
zeer goede toonkunstenares en componeerde zeer bevallig.
Aan hare eerste studien op de viool schreef zij de gemakkelijkheid toe , waarmede zij allcs op het eerste gezigt Lon
zingen. Hare gesprckken waren aangenaam en geestig,
en gedurende do laatste jaren van haar leven nerd haar
omgang door lieden van alto rangcn gezocht. Zij woondc
de zittingen der zangakademie to Reval regelmatig bij , en
gaf aan de kunstoefenaars menigmaal goeden raad, Won zij
volijverig volgden. Ongelukkig was zij in de noodzakelijkheid , tot haren dood toe, van anderen onderstand te
ontvangen; want bij den brand van Moshou had zij haar
geheele vermogen verloren.
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FRAGMENTEN UIT WALTER SCOTT ' S RRIEFWISSELING OVER EN MET
MISS CARPENTER, NADERHAND LADY SCOTT.

(Vervolg en slot van bi. 397.)
Brief van

WALTER SCOTT

aan eene zijner Tallies.

Aan Miss c IIRISTIAN RUTHERFORD, Ashestiel,
bij Selkirk.

I

s het u, lieve Miss caBISTY niet wel eens in uw leven
gebeurd, van, hoe driftig gij het ook wildet, eene lade
niet te kunnen opener', omdat zij te overvol was? Is u dit
ooit overkomen, dan moge deze gelijkenis u de reden van
mijn stilzwijgen doen begrijpen. Ik had n zoo veel te verteller' , dat ik niet wist, waarmede ik beginnen zou. Wat
mijne liefde en achting jegens u betreft, geloof mij, want
ik meen het opregt, deze slapen nimmer, ja zelfs sluirneren
niet ; en alleen uwe kwade vermoedens hieromtrent zijn instaat geweest mij te bewegen, u over iets te schrijven,
waarin ik hoog belang stel, doch dat nog zeer onzeker is.
Hem ! hem ! Maar lomaan, laat ik maar met de deur in
huis vallen en er alles in eens uitrammelen. Ik ben druk
aan den gang, om een zeer beminnelijk meisje te trouwen,
waarvoor_ ik gedurcude mijne reis naar de Clemberlandsche
meren genegenheid heb opgevat. Zij is in Frankrijk geboren, doch, daar hare ouders van Engelsche afkomst waren,
is haar geslachtsnaam C ARPENTER. Vroeg reeds ouderloos
gebleven, is zij in Engeland opgevoed geworden, en thans
toevertrouwd aan de zorgen van zekere Miss NICHOLSON,
ciochter van wijlen den Deken van Exeter. Miss CARPENTER
is meerderjarig, enz.
Wat aangaat hare persoonlijke hoedanigheden, zoo zal ik
u alleen zeggen, dat zij een uitmuntend oordeel en een voortreffelijk karakter bezit, hetwelk ik menigmaal op harde
proeven gesteld heb gezien. Ik moet u voor haar om uwe
welwillendheid en vriendschap verzoeken ; want ik reden op
u en op Miss IL, om haar, bij hare komst te Edinburg, de
hart van het land te geven. Ik moet u zeggen, dat er
niets romanesks in haren geest is. Ofsetoon in Frankrijk
geboren , heeft zij de denkwijs en manieren eener Engelsche,
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en het zou haar zeer spijten, indien men meende te vinden ,
dat zij er andere had. Voor het oogenblik bevindt zij zich
te Carlisle, waar ik mij bij haar vervoegen zal, zoodra onze
sehikkingen in orde zullen zijn. Eenige zwarigheden zijn
door mijnen vader geopperd, nit hoofde van zekere vooroordeelen, welke gij wel begrijpen kunt. Eene zijner tegenwerpingen was de onzekerheid harer inkomsten; die moeijelijkheid is ten deele nit den weg geruimd door de aankomst
harer renten voor dit jaar , tevens met de verzekering, dat
dezelve regelmatig betaald en zelfs bij vervolg van tijd vermeerderd zullen worden. Eene andere tegenwerping was
hare geboorte: D Kan er iets goeds voortkomen nit Nazareth?" Maar daar het niet de geboorte alleen en op zichzelve genomen was, die het bezwaar uitmaakte, is de tweede hinderpaal met den eerste vervallen. Miss CARPENTER
'weft zich in deze geheele zaak met eene gepastheid gedragen , die op beide mijne ouders, ondanks hunne vooringenomenheid, grooten indruk gemaakt heeft. Zij is Beene
schoonheid; daaraan ontbreekt veel; maar haar persoon en
voorkomen zijn zeer innemend. Het is eene brunette met
levendige manieren, maar die, als het te pas komt, ook
ernstig wezen kan. Zij is in het Anglikaansche Protestantismus gedoopt en opgevoed. lk geloof u genoeg gezegd to
hebben, enz.
WALTER SCOTT.

Brief van Lord DOWNSII
Aan WALTER

SCOTT ,

Mijnheer !

IRE.

Esq., Advocaat te Edimbury.
Londen, 15 October 1797.

Verre van uwen brief als ongepast te beschouwen, heeft
de ontvangst daarvan mij genoegen gedaan. Een eenig punt,
meer volledig opgegeven, zou lien zelfs geheel en al voldoende gemaakt hebben, te weten de aard der inkomsten,
welke gij reeds nu bezit, en de soort van douaire, welke
Miss CARPENTER, in redelijkheid zou kunnen verwachten,
indien gij veer haar kwaamt te overlijden. Ofschoon zij de
jaren heeft, om, zonder mij to raadplegen, voor haarzelve
te kunnen beslissen, heeft zij niettegenstaande hare keus wel
aan mijne goedkeuring willen onderwerpen. Mijne dubbele
betrekking als voogd en als vriend verpligt mij dus, alle
zorgen aan te wenden om haar gelnk te verzekeren, zoo
1i
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door haar voor het oogenblik cen aangenaam levenslot to
verschaffen, als door to beletten, dat zij, bij eenig onverhoopt foetal, in belemmerde omstandigheden kwame to
geraken. Haar verstand en hare opvoedifig zijn haar grootste
vermogen ; zij kan dus, om de taal der wereld te spreken,
geen mr hooge aanspraken maken. Maar haar broeder,
die mode aan mijne vongdijschap toevertrouwd geweest is,
bemint haar hartelijk en , hbeft geen huisgezin. Ilij zal ontwijfeibaar in staat zijn haar ruim te verzorgen, want in
de Indien, waarheen ik hem *nor eenige jaren gezonden
heb, ,en waar ik met genoegen zeggen kan, dat hij eene
hooge mate van aehting geniet, gaat het hem zeer voordeelig. Ik maak hiervan geen gewag, om u aan te sporen, jets meer te doen, dan hetgeen verstand en voorzigtigheid u veroorloven; maar ik hoop, bij ommegaanden
past, iets van u te vernemen, vermits, van het eene oogenblik tot het andere, zaken mij verre van London roepen
kunnen. Daar ook doorgaans kinderen het gevolg eener
gelnkkige Intwelijitsrereeniging zijn, zou ik wel wenschen,
Uwe bedoelingen en verlangens te dien opzigte te mogen weten. Ik hoop, dat gij mij geenen te onbeseheiden vrager
zult achten; zelfs mag ik mij hiervan verzekerd houden,
wanneer gij bedenkt, dat ik slechts pogingen doe, om het
geluk en de welvaart te verzekeren van een achtingwaardig
meisje, voor hetwelk gij genegenbeid betuigt en voor hetweik ik van mijnen leant hoogachting en eerbied koester. —
Ik ben, Mijnheer, uw nederige en gehoorzame dienaar
DOWNSIIIRE.

Brief van Miss

CARPENTER

aan wALran SCOTT.

Uw laatste brief, Mijnheer, behelst eene zoo fraaije reeks
vart• petit-titres en zulke aardige gissingen, dat men, zonder
u to vleijen, u verzekeren kan, dat gij in de kunst van
zelfkwellerij een uitgeleerd meester zijt. Voor het overige
hat gij, in al uwe ondersteliingen, den bal allerdeerlijkst
rnisgeslagen. was den brief van Lord D. wachtende,
om vollediglijk op al uwe zeer gepaste vragen ten opzigte
mijner familie te antwoorden. Miss NICHOLSON zegt, dat,
then zij aanbood u eenige berigten to geven, gij dezelve
geweigerd: hebt, en raadt mij thans Lord D.'s antwoord of
to wachten. Denk niet, dat ik de . Inije gespeeld heb. 1k
heb zeer lange brieven aan mijnen voogd gesehreven ,
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alle hadden zij Mijnheer, ten onderwerp. Hoe kunt gij
verlangen, dat ik u over het huis antwoorde, voordat ik
nog berigt nit Londen heb? Dit is volstrekt onmogelijk;
en ik zou haast denken, dat het u een weinig in het hoofd
schortte, met u te verbeelden, dat ik vOOr den 12den der
volgende maand te Edimburg zou kunnen zijn. 0 neen,
mijn waarde Meer, daaraan is in lang nog niet te denken.
Ik gevoel mij zeer gestreeld, dat uwe moeder wel aan mij
heeft willen denken ; bied haar mijnen eerbiedigen groet.
Gij schrijft mij niets van uwen vader; ik hoop dat bet beter
met hen gaan mag. Van den eenen dag tot den anderen
wacht ik tijding van mijnen broeder. Gij kunt uwen own
zeggen, dat hij handelsresident te Salem is. Ilij zal den
naam van CHARLES C. op de lijst van de ambtenaren der
Compagnie vinden. Mijne complimenten aan Kapitein SCOTT.
Sans adieu !
C. C.
Van dezelfde aan denzelfden.
Waarlijk, Mijnheer SCOTT, dat gedurige schrijfgekrabbel
is mij geene aangename bezigheid. Ik heb u gezegd, dat ik
er niet van hield, en evenwel blijft gij telkens aanhouden,
dat ik u schrijve, en dat wel per ommegaanden. Het kan
niet anders zijn, het moet u in het hoofd schorten. Zeker
zou ik uwe gril niet to wille geweest zijn, zoo gij mij niet
te verstaan gegeven hadt, dat mijn zwijgen het voorkomen
had van iets geheimzinnigs. Ik heb geene reden hoegenaamd, om u de afkomst mijner ouders te verbergen; beide
waren Franschen ; hun naam was CHARPENTIER, en zij
woonden te Lyon, alwaar men u, indien gij naar hen mogt
willen vernemen, berigten zal, dat zij de algemeene achting
genoten en dans un três-bon style leefden. Rijn vader bekleedde een' regeringspost. Ik heb het ongeluk gehad hem
te verliezen, voordat ik nog al de grootte van zulk een verlies gevoelen kon. Bij zijn' flood werden wij aan de zorgen
van Lord D., die zijn baezemvriend geweest was, toevertrouwd ; en kort daarop had ik ook de smart, mijne moeder te verliezen. Wij namen den naam van CARPENTER
aan, toen mijn broeder naar Indie vertrok , ten einde de
kleine moeijelijkheden te voorkomen, welke een Fransche
naam hem zou hebben kunnen berokkenen. Zijt gij nu voldaan ? Lord D. zou u al de verlangde inlichtingen hebben
1i2
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kunnen geven, want hij heeft mijne familie gelend. Cij
zegt, dat gij hem presque bemint; maar tot dat ditpresque
een tout-d -fait geworden zal zijn, kan ik u niet beminnen,
dat zeg ik Voordat ik nu dezen langen epistel eindig ,
zoo veroorloof mij nog u een' kleinen raad te geven. Gij
zet veel te veel it fauts in uwe brieven. Dat is wat al te
vroeg begonnen; en luister, op uwe it fauts neem ik de
vrijheid niet veel acht te slaan, maar de mijne, hoop ik,
zult gij eerbiedigen en nakomen. Il faut zorg voor u dragen ; it faut aan mij denken; it faut overtuigd zijn, dat ik
opregtelijk ben uwe
C. C.
Van dezelfde aan denzelfden.
Carlisle, 26 October.
lk heb, voor het vertrek.yan den post, slechts een oogenblik , om u te verzekeren, beste vriend, dat de vreemdeling
eene hartelijke ontvangst gevonden heeft. (*) Zijne groote
gelijkenis met een' mijner vrienden zal hem mij dierbaar
maken. Hij zal mijn onafscheidelijke gezelschapper zijn.
Het eenige, dat mij spijt, is, dat hij mij de duizend vragen , die ik hem zou willen doen, moet onbeantwoord laten, en vooral deze: welken grond heeft uwe vrees? zijn
uwe vrienden van gedachten veranderd? Ik smeek u, doe
mij daaromtrent de waarheid weten. Misschien is het hen
niet naar den zin, dat ik eene Fransche ben. Schrijf mij
terstond; tracht wat opgernimder to zijn, en geloof, dat
ik steeds ben uwe opregte
C. C.
Dezelfde aan denzelfden.
31 October.
. . . . Uwe gedurige vrees omtrent hetgeen uwe vrienden
betreft ontrust ook mij niet weinig. Op de jaren van uwen
vader laten vooroordeelen niet gemakkelijk los. Oude lieden, dit weet gij, hebben zoo veel wijsheid en ondervinding, dat men zich door hen behoort to laten Leiden. Beeft
hij er lets tegen, dat ik eene Fransche ben, zoo verontschuldig ik hem van ganscher harte, want ik zelve ben
(*) WALTER SCOTT

had haar zijn portret gezonden.
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niet zeer Franschgezind. 0, wat veroorzaakt dat alles mij
een kwelling! Wanneer zal bet toch een einde nemen?
En, om de maat der ellende vol te maken, spreekt gij om
naar de Westindien te gaan. 1k ben zeker, dat uw vader
en uw oom u een' jongen, koppigen losbol noemen, en dat
doe ik ook. Om ingang aan zulk eon denkbeeld, als dat
van eene verhuizing naar de Westindien, te geven, moot
gij zeker besloten hebben, alle denkbeeld aan mij te laten
varen. Ik begin reeds berouw te gevoelen, dat ik uw
portret heb aangenomen. Ik zend liet u terug, zoo gij nog
eenmaal aan de Westindien durft denken. Waarlijk, dat
zou bet regte middel zijn, om mij de genegenheid uwer
vrienden te verschaffen! Hen verlaten om den wil van eene
vreemde, om iemand, die niet de helft der bekoorlijkheden
en der goede hoedanigheden bezit, welke gij u verbeeldt, —
mij dunkt ik hoor, hoe uw oom u een' koppigen knaap
noemt ; ik ben er zeker van, en zelden nog heb ik mij in
mijne gissingen bedrogen. Wat zegt uwe zuster van dit
alles ? Ik vermoed, dat zij er over denkt, zoo als ik in
hare plaats zou doen. Zij siddert zeker van ongerustheid
voor het geluk van haren broeder. Doe mijne complimenten
aan uwe moeder, zoo gij denkt dat zij haar aangenaam kunnen zijn en niet to onpas komen. Herinner mij bij gelegenheid aan mijne oude kennis, den Kapitein SCOTT. Heden
avond hebben wij hier het eerste bal. Zoudt gij niet gaarne
bij ons wezen? Ik kan uw antwoord raden : .Dat zou mij
groot genoegen doen." En attendant celui de vous revoir,
je suis toujours votre constante
CHARLOTTE.

Brief van Lord

DOWNSIII RE

aan

WALTER SCOTT.

Kasteel Hartford, 29 October 1797.
Mijnheer! Uwen geeerden brief heb ik wel ontvangen.
Ilij was zoo mannelijk , zoo hraaf, zoo rondborstig, zoo verstandig , dat Miss C A RPENTER ' S vrienden tegen de door u
voorgeslagene huwelijksverbindtenis niets kunnen hebben.
Tijd en plaats tot de trouw zullen van haar afhangen, en
nog heden avond zal ik haar schrijven. Gij verzekert dus
aan Naar en aan hare kinderen al wat haar van haren breeder kan toekomen. 1k hoop , dat gij bij haar alle mogelijk
geluk dozer aarde smaken mogt. Steeds zal ik mij gelukkig
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achten, tijding van u te ontvangen en mij uwen getronwen
vriend te mogen noemen, als ook uwen nederigen en gehoorzainen dienaar
DOWN SHIRE.

Op hetzelfde blad.
Gisteren avond heb ik den hier ingesloten brief van Lord
ontvangen. Draagt hij uwe goedkeuring weg,
dan zal het mij aangenaam zijn, u zoodra mogelijk te zien:
ik heb u duizend dingen te zeggen; maar wat ik u bidden
mag , denk nog in langen tijd aan geen huis. Ik ben zeker,
dat ik slagen zal in u te overtuigen, dat vvij behooren te
wachten tot dat uw vader de dingen meer naar uw genoegen
geschikt zal hebben, of dat ik tijding krijg van mijnen broeder. II faut van mijne meening zijn. Adieu.
DOWNSIIIRE

C. C.
SCOTT gehoorzaamde de hevelen van zijn meisje en vertrok naar Carlisle, alwaar hij bleef tot de opening der Session, die steeds op den 12 November bepaald waren. Ziet
hier nog eenige der brieven, welke hem zijne bruid vOer de
voltrekking des huwelijks geschreven heeft.
AMT. W. SCOTT,

Esq., Advocaat, te Edimbury.
Carlisle, 14 November.

liw brief kon op geen gelukkiger oogenblik aankomen.
Het leedwezen, hetwelk gij mij te kennen geeft, dat gij
Carlisle hebt moeten verlaten, verwondert mij zeer. Waarlijk , ik kan niet gelooven, dat het om mijnentwille zij: ik
ben al den tijd, dat gij hier watirt, zoo zwaarmoedig geweest. 1k weet niet, wat mij schortte, maar ik voelde mij
neerslagtig en inderdaad ongesteld: het was mij zeifs pijnlijk , te moeten spreken. De regeling onzer kleine plans,
alles nam eene zoo ernstige wending, dat ik meer begon
na te denken, dan ik anders gewoon ben of gaarne doe.
lk voor mij geloof niet, dat lieden, die veel denken, regt
van harte gelukkig kunnen wezen. Mijn zetregel is: Weg
met peinzen en mijmeren! en reeds vooruit heb ik het besluit genomen, om met alles en alien, wat ik te Edimburg
vinden zal, tevreden te zijn ; dit is een verstandig uitgedacht plan, is bet niet ? Hier ingesloten de haarlok. Zij
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hebben mij- bijna al mijn haar afgesneden. Miss sic HOLSON
heeft er een deel van genomen en zendt het naar Londen,
um er iets van te tnaken; maar dit moogt gij niet weten,
want bet moet eene verrassing voor u zijn. Het doet mij
veel pleizier, dat uw vader over de geldzaken beter tevreden is. Dat zal zich wel sehikken: laat die kleinigheid u
niet ontrusten.
Adieu, Monsieur, j'ai l'honneur d'être votre tres-humble
et tres-obdissante
C. C.
hobt mij den geheelen dag regt droevig gemaakt. Otn
'shemels wil klaag toch niet meer, dat gij arm zijt ! Zijt
gij niet tienmaal rijker dan ik ben ? Reken tech ook op
uzelven en op uw beroep. Ik twijfel er geen oogenblik
aan, of gij zult het ver brengen en eindelijk use homme
riche worden; maar vooralsnu, zie op de genen, die beneden u staan, leer daaruit met uw tegenwoordig lot tevreden
te zijn, en verban alle kwellende gedachten. Wij mitten
met hetgeen wij hebben regt goed leven. Het spijt mij te
vernemen, dat gij une mauvaise tete hebt. (*) Ik hoop u
van al nwe smarten te genezen. Ik geloof, dat gij te veel
werkt ; hen ik eenrnaal meesteres, dan zal ik u dat niet toelaten. 1k zou het u ook niet vergeven, dat gij u van Leonore (t) ontdeedt. Denkt gij, dat mij eenige uitgaaf als
overbodig kan voorkomen, wanneer uwe gezondheid en uw
genoegen er mede gemoeid zijn? Dat kan ik van u niet
gelooven, en het verheugt mij, dat gij de dienst bij de ruiterij niet verlaat ; want ik bond van alles, wat onderscheiding heet. Vergeet niet ergens eene plaats voor de (rude
koets te vinden. Ik zon die gaarne, voor het geval eener
mogelijke reis, behouden; zulk een rijtuig is oneindig gemakkelijker dan de postehaizen, en zal ons kunnen dienen
tot dat wij equipage houden. Welk denkbeeld ism in het
hoofd gekomen van de plaats to willen bepalen, waar uw
gebeente rusten moot! Waren wij getrouwd, zod , zou ik
denken, dat gij mij moede waart. Een fraai compliment,
waarlijk, kort voor ons huwelijk. Ik reken wel, dat ik
(lien dag niet beleven zal. Hebt gij altijd zulke verheugende
had over hoofdpijn geklaagd.
(t) 7.ijn cente paard bij de vrijwillige ruiterij.
(*) WALTER SCOTT
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denkbee/den, wat moet uw omgang dan vermakelijk en vrolijk wezcn !
Vaarwel, mijn hartevriend; draag goed zorg voor uzelven,
zoo gij m0 bemint, want ik ben er maar niet in het minste
belust op, dat gij die schilderachtige en romaneske plek,
het kerkhof, gaat bezoeken. Vaarwel nog eens, en geloof,
dat gij opregt bemind wordt door
C. C.
10 December.
Kon ik inderdaad gelooven, dat mijn brief u slechts de
helft van bet genoegen verschaft heeft, hetwelk gij zegt,
zoo zou ik eindelijk, mijn waarde se OTT, nog eene onvermocide Ocriveuse worden, al ware het alleen om u te behagen. Dit is veel gezegd. Gij zult, hoop ik, gevoel hebben voor het compliment, dat ik u maak ; maar vlei u niet,
mij altijd zoo verpligtend to vinden. — Verlaat a op mij,
liefste vriend, dat ik den vroegstmogelijken tijd voor ons
geluk bepalen zal ; en is dit niet zoo vroeg, als gij het wel
gewenscht zoudt hebben, meet gij daarom niet boos op mij
worden. Ilet komt slecht uit, dat gij geen goede huishouder zijt, want ik van mijnen kant ben de beste huishoudker
niet ; ik zal mijn best doen. 1k hoop u spoedig to zien, en
u mondeling te verzekeren, dat ik u hartelijk liefheb. Maar
ik wenschte wel, dat het eerste paar weken al voorbij was.
Ontvang mijn' liefdegroet en al die fraaije dingetjes. Adieu
CHARLOTTE.

P. S. Beoefen uw Fransch, en vergeet niet, dat gij mij
weerkeerig Italiaansch moet leeren; gij zult eens zien, welk
eene damme scholier gij krijgt. Aimez CHARLOTTE.
Carlisle.

Ik heb gisteren avond Wing van mijne vrienden uit Louden gekregen; zonder font zal ik nog daze week het contract hebben. Ik zal het u oogenblikkelijk toezenden; maar,
om zoo veel tijd niet to verliezen als gij schijnt to vreezen
dat al het been en weder schrijven kosten zal, wit ik vooruit dat alles afsnijden met te bepalen, dat gij vrijdag aanstaanden hier zult zijn en dingsdag den 21sten dingsdag,
o! mijn hove SCOTT, dan word ik voor altijd de uwe.
C. C.
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P. S. Schik de zaken zoo, dat wij op den dag uwer aankomst niemand van uwe familie zien. Ik zal zoo moede en
zoo onthutst en verlegen zijn, dat ik mij aan haar niet tot
mijn voordeel vertoonen zon.
Mistriss SC OTT, gelijk men nit deze brieven kan afnemen,
stelde zich somwijlen wel eens aan verwijt bloot, wegens
wat al te veel vrouwelijke ijdelheid; doch ge]ukkig de mans,
wier vrouwen geen ander gebrek hebben ! Hare voorspelling heeft zij vervuld gezien. SCOTT bragt het ver ; maar
het was niet in zijn beroep. llij werd een rijk man, of ten
minste hij kon veel geld verteren, en niet alleen een eigen
huis , maar ook zijn kasteel hebben en equipage houden.
Het is waar, dat al de adellijke luister van Abbotsford als
een Broom verdween na het bankroet van c oNsT ABLE, bij
hetwelk de verantwoordelijkheid van den vrijheerlijken Itomanschrijver voor 120,000 p. st. betrokken was, gelijk hij
zelf bet berekende, doch zoo het schijnt inderdaad voor
eene nog zwaardere som. Van dat oogenblik of aan moest
hij alle uiterlijke praal vaarwel zeggen en in afzondering
lever"; maar Lady SCOTT werd op deze proef niet gesteld,
want zij stierf in het jaar, dat op die groote lotsverwisseling
volgde, te weten den 15 Mei 1826. Een van SCOTT'S levensbeschrijvers zegt, dat men in gemoede dit verlies voor
hem als geen ongeluk beschouwen kan in de omstandigheden, waarin bij zich alstoen be yond, daar hij zich afbeulen
moest, om zijne schulden te betalen, en de wereld vaarwel
moest zeggen, welker sieraad hij geweest was. Dat zijne
vrouw met minder moed, dan hij, den tegenspoed verduurd
zou hebben, dit is jets, waaraan nog getwijfeld mag worden ; maar is het niet een schoon grafschrift voor haar :
n Hier ligt Lady SCOTT, geboren Miss CARPENTER, die dertig
jaren lang het huiselijk geluk van haren onsterfelijken gernaal heeft uitgemaakt." ?

DE KLEINE REDDER DES VADERLANDS.

(Zwitsersche Geschiedenis.)
't Was een schoone herfstmaand in het jaar 1332; de
lucht was zacht, de hemel holder; de zon, die tegen den
middag den nevelsluijer had doorgebroken, zonk schitterend
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achter de bergen, en kleurde de rotsen, de wateren, de
bossehen en de toppen der oude torens met gedurig liefelijker glans. Op eenigen afstand van Lucerne stond een knaap
van oogenschijnlijk twaalf jaren op een stuk rots to hengelen. Zich buigende over de wateren van de Reuss, stond
hij daar stokstijf als een beeld, met de oogen op de plaats,
waar hij zijn dobber had uitgeworpen. Het hart klopte hem
ieder oogenblik , als hij een van de gouden forellen, die in
de stralen der ondergaande zon dartelden, den angel zag naderen; maar telkens scheen de visch zich weder te beraden,
raakte het snoer met een zijner vinnen aan, zwom weg, en
nam de hoop van den knaap mode.
Nadat hij eenigen tijd in deze vcrmoeijende hooding was
gebleven, stond de kleine visscher eensklaps op, en, zijne
hengelroede met een verdrietig gezigt op den oever werpende, zeide hij: .Niets, volstrekt niets, zelfs niet tens een
van die kleintjes, die daar springen, alsof zij den gek met
mij steken! 't Was wet de moeite waard, om, vent' dat ik
begon, een gebed te doen aan den heiligen LEGER! 'k Had
maar moeten weten, dat hij me zoo weinig zou hooren !"
De knaap mompelde nog eenige onverstaanbare woorden, en
bleef toen plotseling staan, alsof zijn geweten hem zijne oneerbiedigheid verweet, en maakte driemaal ootmoedig het
teeken des kruises. Hij bukte zich daarop, om zijne hengelroede op te rapen, lei die over zijnen schouder, nam zijn
ledig vischkorfje in de hand, en wandelde langzaam, langs
den oever der rivier, naar de stad terug.
Het gelaat van ERITS, den kleinen visscher, behield nog
eenige oogenblikken de uitdrnkking der teleurstelling, die
hij had ondervonden. Dien avond niets te huis te brengen,
was hem een groot verdriet. 't Was de geboortedag van
zijnen vader, dien hij innig liefhad, en de knaap had in
het geheim voorgenomen, hem op een schotel visch te onthalen. Then hij zijne taak had afgewerkt, had hij schielijk
zijne hengelroede en zijn vischkorfje gehaald , en nadat hij
zijn plan aan zijne moeder had medegedeeld en het kleine
K A AT J E op de rozenwangen gekust had, was hij naar eene
diepe en vischrijke plek van de Reuss gesneld, waar hij
met vertrouwen zijn snoer had uitgeworpen, vromelijk den
heiligen LEGER biddende, dat die zijne vangst mogt zegenen.
hen slechtc dag !" herhaalde de knaap bij zichzelven,
terwijl hij met acciergeslagene blikkcn voortging, A cett
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slechte dag !... En toch had het goed moeten gaan. 't Is
bet feest van twee heiligen, van Sint PETER en Sint PAPLIIS. En dan is het de dag, waarop mijn vader geboren
is, en ik had zoo gehoopt van daag jets. voor hem te doen!
Helaas, wat kan ik voor hem doen , behalve wat visch vangen ; ik ben zoo klein en zoo zwak !"
FRITS was inderdaad klein en zwak. Eene ziekelijke
kindschheid had hem dat voorkomen van kracht en frischheid onthouden, hetgeen men anders bij knapen van zijnen
leeftijd vindt. Hij scheen ter naauwernood twaalf jaren
oud, schoon hij reeds veertien telde. Zijne makkers ontzagen hem in hunne spelen, en zijn vader, die meermalen
gevreesd bad hem te zullen verliezen, legde hem in zijnen
timmermanswinkel enkel gemakkelijken en dikwijls afgebroken arbeid op. Doch FRITS, naar het ligchaam weinig
ontwikkeld, was het veel meer naar de ziel; hij vreesde
God, had zijne ouders lief, was innig gehecht aan zijn
zusje, dat naauwelijks vijf jaren oud was, en zijne jonge
horst klopte met geweld, als hij voor de honderdste maal
hoorde vertellen van het toen nog niet oud verbond op den
Grutli, van den slag van Morgarten, en van den heldenmoed van TELL van Burglen en zijnen zoon WALTER.
De kleine visscher intusschen wandelde voort, denkende
aan zijnen varier, aan den heiligen LEGER, en aan den
visch, dien hij niet gevangen had, toen hij, bij eene kromming van den weg, eensklaps den top van den Pilatusberg
in het oog krecg, die tot dusverre voor zijne blikken was
verborgen geweest door de hooge en boschrijke heuvelen,
die den linkeroever van de Reuss omboorden. lionderdmalen had FRITS met verbazing dien zonderlingen berg aansehouwd ; honderdmalen had hij met eene soort van bijgeloovige Trees de omtrekken gadegeslagen van het reusachtige
aangezigt, aan deszelfs top geplaatst (*), als ware het een
wachter of een booze geest des lands; maar op het oogenblik, waarvan wij spreken, gevoelde de jonge visscher eene
nog sterkere verbazing dan gewoonlijk. De purperen glans
Tan de prachtig ondergaande zon wierp zulk eenen gloed op
(*) De top van Mont Pilate, ten zuiden van Lucerne,
vertoont het beeld van een menschelijk gelaat in liggende
bonding. Deze bijzonderheid heeft in die streken aanleiding
gegcven tot het bijgeloof, waarop bier wordt gedoeld.
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de rotspunten van het steenen gelaat, en deed op znlk cone
scherpe wijze neus en voorhoofd uitkomen, dat het geheel
kleur en leven scheen te hebben, en nooit hadden de sombere bosschen, die de kin en de bovenlip bedekken, zoo
zeer het denkbeeld opgewekt van eenen baard en snorren.
Dat gezigt veranderde den loop der denkbeelden van den
knaap. Hij herinnerde zich, hoe hij dikwijls, op de knieên
van zijne grootmoeder gezeten, de onde vrouw had hooren
verhalen, terwiji zij met den vinger op den berg woes, hoe
PILATUS, de goddelooze landvoogd der Joden, daarboven
blootgesteld aan de bliksemstralen en de strengheid der koude, voor het onregtvaardige oordeel boette, dat hij eens
over den Zaligmaker der rnenschen had uitgesproken. Dat
denkbeeld, hetgeen het hart van den knaap deed verstijven,
deed hem zijne schreden verhaasten en het hoofd afwenden ;
maar weldra bragten het verwijderd gelnid der schelletjes
en het gezigt van een vreedzaam landscbap zijnen geest we•
der tot kalmte; aangenamer herinneringen drongen zich aan
hem op, en voor dat hij de eerste huizen had bereikt, was
hij verdiept in de overpeinzing der bekende geschiedenis van
WILLEM TELL en zijnen zoon.
Zelf bij den boom te
), Welk een rimed!" dacht FRITS.
gaan staan, met den appel op het hoofd, en tegen zijnen
vader to zeggen Schiet ; uw zoon is gereed!" Zou ik in
zijne plaats even moedig zijn geweest?" vroeg de knaap
zichzelven plotseling af. Op het eigen oogenblik stond de
gedaante van den Gouverneur GESSLER voor zijne verbeelding ; zij had een Lang zwaard, een hoed met pluimen, en
het gelaat geleek volkomen naar dat van PILAT us op den
berg met de flikkerende wangen en den vreeselijken baard.
FRITS beefde; bet antwoord op zijne eigene vraag bestierf
hem op de lippen; na eenige oogenblikken te hebben nagedaeht, mompelde hij zachtjes, het teeken des kruises makende : D0 heilige LEGER, maak mijnen arm en mijn hart
sterk, opdat ik eenmaal nuttig moge zijn aan het vaderland,
gelijk WALTER TELL van Burglent"
Het werd intusschen laat, en de sehemering, die in den
herfst zoo stork afsteekt bij den glans der ondergaande zon,
wierp eon' somberen sluijer over alle voorwerpen, toen
FRITS de plaats bereiktc, waar de molens hem verhinderden
den oever van de Reuss verder to volgen. Op dit oogenblik
begonnen de klokken voor het avondgebed te luiden.
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Het is laat," zei de knaap bij zichzelven. .Als ik de
stad doorga, dat houdt mij nog lang op, en mijne moeder
is misschien reeds ongerust. Ms ik het molenaarspad eens
ging? Eenige steenen overspringende, kom ik bij de nieuwe huizen; van daar ben ik gaauw bij de brug, en ik zal
t'huis zijn voor dat de vesperklok ophoudt."
Zoo sprekende, liep de kleine visscher weder naar den
oever der rivier. Weldra kwam hij aan eene plaats, waar
weder huizen stonden. Daar was hij genoodzaakt langzamer
te gaan; de schaduw der huizen en de duisternis van den
avond, die geheel gevallen was, noodzaak ten hem, op het
gevoel den weg te zoeken. Eensklaps, terwijl hij zijne handen vooruitstak, om zich niet to stooten, wijkt eene deur,
die op eerie reet stond, Your zijne aanraking, en eene stem
in de duisternis doet hem eene vraag, waarvan de knaap
niets begreep. Op hetzelfde oogenblik, en voor dat hij nog
over hetgeen er gebeurde kon nadenken, antwoordden twee
of drie andere personen, die achter FRITS liepen, en die
hij niet had bemerkt, op de geheimzinnige vraag met even
onverstaanbare woorden ; zij drongen vervolgens voort, om
binnen te treden, en stuwden ook den knaap verder, dien
zij waarschijnlijk voor een der hunnen hielden.
De eerste gedachte van FRITS, aldus opgesloten, was,
om te schreeuwen: .Laat mij er nit! Ik wit er nit!"
Maar de komst van andere personen, met dezelfde omzigtigheid binnengelaten, en het weinig bemoedig-end 'voorkomen van hen, die hem omringden, deden hem de woorden
op de lippen besterven. De vrees, dat hij geslagen en mishandeld zou worden, indien hij zijne tegenwoordigheid te
midden van menschen liet bemerken, die g ich schenen te
verbergen, deed hem besluiten, om zich verborgen te houden , tot dat hij onbemerkt kon ontsnappen, en, stilletjes
achter eene vooruitstekende punt van den muur sluipende,
bleef FRITS een onzigtbaar toeschouwer van het tooneel,
dat wij zullen besehrijven.
In eene soort van kelder, die geene andere opening had,
dan de deur, waarvan wij gesproken hebben, was een
twintigtal mannen vereenigd, van het hoofd tot de voeten
in donkere mantels gewikkeld. De digte duisternis van de
plaats werd sleehts ten deele weggenomen door den flaauwen scbijn van drie hoornen lantaarns, die aan haken in
den mum. hingen. De bleeke stralen van deze lichtcri ver-
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ineerderde den angst nog van den armen knaap, omdat zij
hem hier een Meek gezigt, daar een paar woeste oogen,
elders een groep onbewegelijke beelden toonden, die op ieder geluid van buiten schenen acht to geven en met geheimzinnige teekenen met elkander spraken.
Dat stomme tooneel duurde eenige oogenblikken, tot dat
er, na het binnentreden van nog een paar personen, eenige
woorden op zachten toon werden gewisseld met den man,
die voor portier gespeeld bad. Deze wierp een' vorschenden blik op de vergadering; vervolgens ging hij naar de
deur, draaide den sleutel om, schoof er nog twee zware
grendels voor, en voegde zich toen bij het overige gezelschap.
,Broeders," begon daarop een van de laatstaangekomenen
met eene zware stem, wij zijn alien hier, geloof ik. Het
oogenblik is gekomen, waarop wij ons aan elkander moeten
vertoonen, omdat wij malkaar kennen." Na het spreken
van doze woorden sloeg,de spreker zijnen mantel open, ligtte zijne muts af,, en de verbaasde knaap zag bet gelaat van
een der eerste regeringsleden van Lucerne. Naauwelijks had
FRITS den tijd gehad, om hem to herkennen, of de geheele
vergadering gehoorzaamde aan het geuite verlangen, en ieder wierp op eene tafel, die in het diepste van den kelder
stond, de kleederen, die hem onkenbaar maakten. Toen
zag de knaap, in plaats van onbekende gestalten, met toenemende verbazing een aantal edelen en ridders, de aanzienliijksten van het land, gewapend met zwaarden of dolken, alien zonder uitzondering eene roode mouw hebbende
aan den regterarm van hun wambuis. Nadat zij elkander
eenige oogenblikken hadden aangestaard bij het licht van
eene fakkel, die eon van alien aanstak, gingen zij op banken in eenen kring zitten, en de eerste spreker vatte in
dezer voege het woord weder op : Mijne heeren, gij ziet
het, wij zijn alien vrienden en broeders, voorstanders van
dezelfde zaak. Die zaak, de Hemel beschermt haar en geeft
haar den steun van den zeer magtigen Heer van Aargau,
dien gij daar ziet, afgezonden door onzen gemeenschappelijken Heer, den Hertog van Oostenrijk, om onze grieven to
hooren tegen de gemeene burgers, die onze plaatsen innemen , en om ons met zijnen raad en zijne magt to dienen bij
de poging, die wij willen in het werk stellen, om onze regten to herwinnen."
A

DES V A

LAN DF.

'19.5

Zoo sprekende, was de magistraatspersoon opgestaan. Hij
nam eerbiedig een' heer, die aan zijne zijde zat, bij de
hand, en stelde hem, onder bet noemen van zijnen naam en
iijne titels, aan de vergadering voor. Het was iemand van
een fier uitzigt, eene trotsche en edele bonding. Zijne kostbare en kenrig gemaakte kleedij getuigde, dat hij gewoon
was am het hof te verschijnen, en de adelaar van Oostenrijk, met kostbare gesteenten versierd, was op zijn fluweelen
wambuis gestikt. Hij sprak op zijne beurt eenige oogenblikken, en, nadat hij aan de voornaamsten de hand had
gegeven, ging hij weder zitten en liet bet woord aan den
eersten spreker.
Is het niemand mijner lezers ooit gebeurd, dat hij zich in
een van die toestanden be yond, wier hooge belangrijkheid
het hart als met verdubbelde snelheid doet kloppen, als het
ligchaam zich schier niet doet gevoelen en alleen de ziel
schijnt to leven, wier vermogens door de grootheid van het
gevaar schijnen verdubbeld? FRITS, de jonge visscher, beyond zich in een van die toestanden. Zonder bij den eersten
opslag den geheelen omvang van het gevaar te kunnen begrijpen, dat hij in deze nachtelijke bijeenkomst liep, had
toch eene sport van instinktmatige vrees zijne leden verstijfd
en zijne lippen gesloten; later vermeerderden de rang der
mannen, de sombere uitdrukking van hun gelaat, het gezigt
hunner wapenen zijne vrees. Maar toen de knaap, na aandachtig te hebben geluisterd naar de woorden van den magistraat van Lucerne en die van den heer van Aargau, het
doel der bijeenkomst begon to begrijpen, trof de grootte van
het gevaar zijnen geest zoo geweldig, dat zijn verstand als
eensklaps buitengewoon werd ontwikkeld, en hij den zin
van woorden leerde verstaan, die antlers voor hem onbegrijpelijk zouden geweest zijn. Arme Fairs, wat zouden de
timmerman R roar en zijne vrouw NAstIEBEN gezegd hebben, indien zij hadden geweten, dat hun kind daar stond
met gerekten hats, gebogen lijf, ter naauwernood durvende
ademhalen, schoon het hem was, of het hart hem uit de
borst wilde springen, met de oogen gevestigd op mannen,
op wier gelaat de wreedheid was te lezen, die maar weinige schreden van hem verwijderd waren, en voor wie hij
slechts door den vooruitspringenden muur was verborgen!
De beraadslagingen waren afgeloopen; er was een plan
beraamd en goedgekeurd, dat weinige men later zou wor-
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den volvoerd. Men sprak niet nicer, en nog luisterde de
knaap; hij kon schier niet gelooven, wat hij gehoord had.
Eindelijk kon de natuur, door overspanning uitgeput, deze
niet !anger dragen. Het hoofd van den kleinen FRITS begint
te duizelen; hij voelt zijne knieen knikken ; hij poogt zich
aan den muur vast te 'louden, en die beweging verraadt
hem; hij is bernerkt.
zijn niet alleen, wij zijn verraden !" riep eene vreeselijke stem. Oogenblikkelijk worth de knaap gegrepen, uit
zijnen sehuilhoek gerukt, naar het midden van den kelder
gesleept ; toornige stemmen ondervragen hem, dolken staan
hem op de keel. 't Was te veel voor den armen FRITS;
zijne oogen sloten zich ; zijne wangen werden met eene doodelijke bleekheid bedekt, en hij viel bewusteloos neder,
zonder een enkel woord te hebben gesproken.
.Houdt op !" riep de magistraatspersoon, zijnen arm boven
den bewnsteloozen knaap uitstrekkende, wiens bleek hoofd
op zijne knieen rustle, n houdt op, en bedenkt, wat gij
doet, veOr gij u wreekt ! Wilt gij uwe zwaarden met het
bloed van een kind bezoedelen ?"
Wcrpt hem in de Reuss !" riep een der zaamgezworenen. .Komt hij weder bij, dan kan hij althans niet klappen."
' t Is een spion, en als spion moet hij behandeld worden,"
riep een tweede.
Zou men hem hier niet tot morgen kunnen opsluiten ?"
vroeg een derde. .Ik zou ongaarne het bloed storten van
een kind, dat hier welligt bij toeval is gekomen."
FRITS intusschen kwam langzaruerhand weder bij zijne
lennis. Eerst opende hij de oogen en sloot ze weder ; hij
zag vervolgens verbaasd rondom zich heen, en hief eindelijk zijne gevonwene handen tot deft magistraat op, die hem
nog altijd ondersteunde. Het hart van den man werd bewogen ; hij was zeif vader, en de herinnering van zijnen
cigen zoon vervulde hem met medelijden voor den armen
knaap. IIij deed FRITS zachtkens eenige vragen , zette hem
toen op eene verwijderde bank neder, en nam weder plaats
onder de zaamgezworenen.
Vrienden en broeders !" sprak hij op zachten toon, nadat hij hun een teeken had gegeven om naderbij te treden,
. van onze bijeenkomst is gindsche knaap getuige geweest,
maar zonder het te willen. Ik heb er mij van verzekerd
door zijne antwoorden, en door het vischtuig en korfje, dat
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hij nog bij zich heeft. 't Is zeker te betreuren, dat andere
ooren, dan de onze, onze beraadslagingen hebben gehoord;
maar het zou nog meer te betreuren zijn, indien wij onze
onderneraing aanvingen met eene nuttelooze en hatelijke
misdaad, die het yolk, dat wij aan ons willen onderwerpen, later tegen ons in het harnas zou jagen. 't Zou onverstandig zijn, den knaap te dooden; nog onvoorzigtiger,
hem bier opgesloten to laten. Zijn geschreeuw zou kunnen
worden gehoord in de zaal van het kleedermakersgild, die
boven dezen kelder is. Mijn raad is, dat men den knaap
oogenblikkelijk loslate, maar zijne tong door eenen eed
binde. Overigens is de schrik van den armen knaap zoo
groot geweest, dat zijn geheugen in de war is; hij schijnt
naauwelijks iets van het gebeurde of van zijnen toestand to
begrijpen. Wij hebben niets van hem to vreezen."
Er werden eenige bedenkingen tegen dezen rand ingebragt, maar ten laatste werd het plan goedgekeurd. Men
liet FRITS in bet midden van den kring treden, en de
voornaamste der vergadering sprak hem op strengen toon
aldus aan : .Luister, knaap, en onthoud, wat ik u zeg !
Het toeval en uwe onvoorzigtigheid hebben u op eene plaats
gebragt, waar gij niets te maken hadt. Weet, dat de Bingen, die gij gehoord hebt en waarvan gij zeker niets hebt
begrepen, betrekking hebben op een groot feest, dat wij
binnen kort moeten geven, en waarop ieder zal worden
gevraagd, ook de kinderen. Maar dat best kan nog geen
plaats hebben; 't moot nog worden klaargemaakt; zoolang
moet het voor iedereen geheim blijven. De edelen, die
hier vergaderd zijn, vergramd omdat gij hen beluisterd
hadt, wilden u dooden. God heeft hun hart tot medelijden gestemd. Gij kunt van hier weggaan, zoodra gij voor
het beeld des Verlossers den eed zult hebben uitgesproken,
dien ik u zal vOOrzeggen."
F R I T s werd bevende voor de tafel gAragt, waarop een
kruisbeeld stond, en daaronder lagen kruiselings twee dolken. De spreker greep hierop de ijskoude hand van het
kind, legde die op de scherpe dolken, en zeide hem, met
eene plegtige en sterke stem, den eed voor, dien de knaap
moest nazeggen: n Ik zweer voor God .den Vader, den Zoon
en den Heiligen Geest, voor de Heilige Maagd MARIA, en
den beschermheilige onzer goede stad en al de heiligen van
het Paradijs, dat ik aan geen mensch neck levend schepsel
Kk
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zal vertellen, wat ik hier gezien en gehoord heb. Als ik
dezen eed breek, dan moge de toorn van God en van Zijne
heiligen op mijn hoofd nederdalen !"
Na doze woorden met eene gesmoorde stem te hebben gestameld, sloot F RITS, to zwak om dit tooneel langer door
to staler , andermaal de oogen en viel bewusteloos neer.
Teen hij weder tot zichzelven kwam, lag hij aan den oever
van de Reuss, verre van de plaats der zamenzwering. In
het eerste oogenblik herinnerde hij zich niets van het gebeurde en luisterde gedachteloos naar het ruischen der golven. Spoedig evenwel riep het geluid van de klok der
hoofdkerk hem tot zichzelven terug. Hij stond schielijk op,
wierp vreesaehtige blikken in de duisternis, uit angst dat
hij vervolgd word, vloog teen de brug over, en beyond
zich weldra voor de deur der woning, die a U o NI, do timmerman , bewoonde.
Teen hij de keuken binnentrad, hoorde hij zijne moeder
bij de wieg van KA ATJE een siaapliedje zingen. Zijt gij het
F at T s ?" vroeg zij, teen zij de deur hoorde sluiten.
FRITS Hep zonder to antwoorden naar de wieg der kleine,
die half sluimerende hem de armen toestak en zijnen naam
noemde, en, zijn gelaat in het dek verbergende, poogde hij
zijne geweldige aandoeningen meester te worden. o Ik ben
t'huis," zei hij bij zichzelven, de wieg, zijne moeder en
zijn znsje aanrakende, o ik ben t'huis; zij kunnen mij niets
doen, en het is voorbij."
Stoute knaap," zei eindelijk MA SLIEBEN, die zijne gejaagdheid niet bemerkte, gij spreekt geen woord, omdat
ge knorren verdiend hebt. Al zoo lang ben ik ongerust
over u geweest. 'k Was bang, dat ge in de Reuss waart
gevallen, en als de kleine had wilien slapen, was ik u pan
zoeken. Maar laat uw korf eens zien ; brengt gij een good
zoodje ?"
'k Heb niets gevangen, moeder," zei FRITS met eene
zachte stem.
o Niets? Wat ? Geheel niets?" hernam MA SLIEBEN lagchende. Durfdet ge daarom niet t'huis komen ? Kontaan,"
ging zij voort, hem op de wang tikkende, otroost ik heb
niet al te veel op uwe vangst gerekend. De pot, die daar
ginds te vuur hangt, zal ons eon goed maal verschaffen, en
ik zal een flesch oud bier gaan halen, om op de gezondheid
van uWen jarigen vader to drinken."
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Farr s sidderde, dock zijne moeder merkte het niet ; zij
was in de keuken gegaan en hield zich daar met de toebereidselen tot den maaltijd bezig, toen FRITS haar volgde.
.Moeder," vroeg hij met eene stem, die hij vruchteloos
kalm wilde doen schijnen, waar is vader toch van avond?"
De toon van den knaap was zoo ongewoon, dat MASLIEDEN
er door getroffen werd. Wat scheelt u?" riep zij met
schrik , en liet het licht der lamp op zijn gelaat wallen.
.Wat scheelt u, FRITS? Wat is u gebeurd ? Zijt gij in
de rivier gevallen? Neen, uwe kleederen zijn droog. Heeft
sleeht y olk u geslagen ? Zeg mij spoedig, wat u overkomen is !"
DNiets, moeder, niets," antwoordde FRITS, en deed zijn
best om te glimlagehen, hetgeen pijnlijk in strijd was met
zijne bleekheid; Dmaar ik won vader spreken."
.Hij zal wel gaauw t'huis komen," zei lEASLIEB EN. .11ij
is daar aanstonds naar de zaal der slagters gegaan, waar
eene vergadering is van verscheidene gilden, om over de
zaken van de stad te spreken ; maar hij heat beloofd, v6Or
den avondmaaltijd t'huis te komen."
0, dan is het goed," hernam de knaap op eon' toon,
dien hij onverschillig wist te maken ; en toen bukte hij zich
naar het vuur, als om zich to warmen, maar 't was opdat
zijne moeder zijne gemoedsbeweging niet zou bemerken.
.Moeder," zei hij op eens, opstaande en met vastheid,
Dik wil mijn avondgebed gaan doen in de kapel der Heilige
Maagd, hier vlak bij." En toen, ziende dat zijne moeder
zich tegen zijn verlangen wilde aankanten, voegde hij er
bij : »1k moot; ik heb het beloofd."
MA SLIEBEE maakte nu geene bedenking ; zij vermoedde,
dat haar zoon eene of andere geringe font had begaan, en
daarvoor op die wijze moest boeten. Na gezien te hebben,
dat KAATJE sliep, en na het vuur wat to hebben aangestookt, nam zij haren zoon bij de hand, en beide gingen
te zamen naar de kapel der Heilige Maagd , die digt bij hunne mooning stond. FR ITS was liever alleen gegaan ; maar
hij onderwierp zich, nit vrees dat hij zijne moeder ongerust zoude maken. De kapel binnentredende, die slechts
door eene enkele lamp flaauw werd verlicht, wierp de knaap
zich voor con kruisbeeld neder , en mAst rEB E x knielde op
eenigen afstand naast hem.
.Almagtige God!" bad de knaap, zijne handen IvringenKk2
D
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de, n en gij, heilige Maagd, wier Zoon voor de zonden der
menschen zoo veel geleden heeft, hebt medelijden met den
kleinen Zwitzer! Zegt, o zegt, wat hij doen moet, en
geeft hem kracht , om u te gehoorzamen !"
Na eenige oogenblikken vurig te hebben gebeden, stond
F airs bemoedigd op. Hij zag, dat MA SLIEBEN druk in
gesprek was met twee vrouwen van hare kennis. De knaap
ging naar haar toe, en zeide halfluid en lagchende: I, Moeder , wees niet ongerust ; ik ga vader halen ; denk maar
om ons maal!" En voor dat MAS LI EDEN had kunnen antwoorden , liep hij snel weg, trad de kapel uit, twee straten door, een plein over, en stond voor de deur van de
zaal, waar het slagtersgild bijeen plagt te komen.
In eene groote zaal, wier ruwe muren geen ander sieraad
hadden, dan eenige hellebaarden, die op koppels gezet waren , bevonden zich op dit oogenblik twaalf of vijftien burgers, eenigen leden van het slagtersgild, anderen behoorende
tot de overige gilden van Lucerne. Tafels en houten banken, die op verschfflende plaatsen van het vertrek stonden,
dobbelsteenen en drinkbekers toonden, dat deze plaats dikwijls tot uitspanning werd bezocht ; maar op het oogenblik,
waarvan wij spreken, vormden de verzamelde burgers slechts
eene groep rondoin eene groote tafel, waarop verscheidene
bierkannen prijkten. Twee mannen, in het kostuum van
de herders van Unterwald, schenen het voorwerp te zijn
van de voorkomende beleefdheid der burgers; zij onderhielden zich met dezen, beantwoordden hunne vragen, en
sehonken hen dikwijls in.
Ja, bondg,enooten ," zei eindelijk een man met witte
kruin, deken van het slagtersgild, .wij zouden vroeg of laat
uwe hulp weer noodig kunnen hebben. Oostentijk is op
ons zeer gebelgd, sedert wij, door de hulp van God en door
uwen bijstand, overwinnaars zijn gebleven in den krijg tegen Arrgau. Vruchteloos hebben wij het regt der verdragen geéerbiedigd; men zal ons zeker niet met rust laten,
en, zoo wij worden aangevallen, de edele lieden van onze
streek zullen ons niet bijstaan."
.Ik meende," zeide een der herders, ,dat uw verbond
met onze kantons en het later gebeurde hun alle middelen
ontnomen had, om u te schaden."
.Gij hebt gelijk , vriend," riep driftig een jong mensch
van het gild der smeden ; wij hebben ze tot zwijgen ge-
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bragt. llij Onze Lieve Yrouw van Einsiedlen, ze zouden
nu moeite hebben, om ons den kleinen vinger to buigen !"
.Ik heb dezer dagen een kostbaar zwaard gemaakt voor
den oudsten zoon van het adellijk huis van w o ot A uss
zei een wapensmid, .en toen ik het hem heden bragt, zei
hij mij, dat hij het spoedig ten nutte van het land hoopte
to gebruiken."
De deken schudde het hoofd met de bonding van iemand,
die niet overtuigd is. .God geve, dat het zoo zij !" sprak
hij. .Ik drink op onze duurzame verbindtenis met onze
vrienden van Scloveitz, Uri en Unterwald! Ilunne vriendschap sta ons bij, als de nood het vordert ! Moge hun bondgenootschap ons in deszelfs schoot opnemen, en hun lot eens
het onze worden !"
Het geheele gezelschap stemde met dezen wensch in, en
met hunne hoornen bekers elkander aanstootende, bragten
zij die aan hunne lippen, toen de groote zaaldeur plotseling
werd geopend door een' knaap, die met haastige schreden
het vertrek binnentrad.
.Wat wil die knaap?" vroeg de eerste, die hem bemerkte.
ext. .Wat wilt gij? Laat
.'t Is mijn FRITS, " zei
uwe moeder mij halen ?"
De knaap scheen te hooren noch te zien ; hij sloeg het
oog op den grond, en scheen bang te zijn, om de mannen
te zien. Zoo bleef hij eenige oogenblikken staan, en Coen,
alsof hij plotseling een besluit genomen had, keerde hij
zich eensklaps naar eene groote kagchel, die in het midden van het vertrek stond, boog de knie, maakte acne
beweging met de hand, als om de opmerkzaamheid te vestigen, en sprak met eene zachte, maar duidelijke stem de
volgende woorden: .Kagchel, gij, die gemaakt zijt van
dingen, die geen leven hebben, tegen u mag ik spreken,
en gij moat naar mij luisteren; want de arme FRITS weet
verschrikkelijke dingen, en hij heeft een Zwitserseh hart,
al is zijn ligehaam klein en zwak."
.Wat seheelt het kind?" riep RUONI, ontsteld van de
tafel opstaande..Zoo de booze geest in hem gevaren zijn?"
illoor mij, hoor mij, kagchel, ik bezweer het u!" ging
de knaap voort, alsof hij niets had gehoord; .gij zijt geen
mensch, en u mag ik zeggen, wat ik gezien heb."
.Stil," fluisterde de deken der slagters, en dwong RUON r,
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om weder te gaan zitten.
Stil ; laat ons ten einde toe
hooren !"
.De arme FRITS had van avond in de Reuss gevischt,"
ging de knaap op dezelfde wijze voort, .en kcerde naar
huis terug. 't Was donker ; de vesperkiok luidde; de
knaap was bedroefd, want hij had geen Tisch gevangen,
en de PILATUS van den berg zag er dreigend uit, alsof hij
zeide : Wee het land !"
.De knaap bazelt," mompelde een der aanwezigen tegen
zijnen buurman. AtuoNI moest hem wegbrengen; wij hebben geen tijd, out zulke zottepraat aan te hooren."
Stil, zoo gij uw leven liefhebt !" zei de deken der slagters, wiens oog met levendige belangstelling op den knaap
was gevestigd.
.En toen de arme knaap," ging r R I T s met eene bewogene stem voort, de oogen altijd op de kagehel gevestigd
houdende, .tangs den oever ging digt bij de zaal van het
kleedermakersgild, hebben mannen, die haastig voortliepen,
hem in een' donkeren kelder gedrongen, waar eene menigte
andere slechte menschen waren. Eerst wou hij vlugten ;
maar God en de Heilige Maagd hebben het niet gewild, omdat er iemand zijn moest, die de woorden dier slechte menschen moest hooren, welke de burgerij haten en haar den
dood zweren."
Eenigen der aanwezigen huiverden bij deze woorden ; allen zagen elkander ontsteld aan, maar geen woord werd er
gesproken.
.Die mannen ," ging de knaap voort, . waren Messire
RUDOLPH PFEIFFER, het regeringslid, de edele Baron van
THORBERG, de hoer RANSCHWAG VAN ROTHERBURG, de
ridder van WOLHAUSEN en zijn zoos, en nog vele andere
groote en aanzienlijke mannen; maar de kleine FRITS kent
hunne namen niet. Er was ook bij hen een edele Graaf, die
van Aargau kwam, die in dienst is van den Ilertog van
Oosteurijk, en die geld en soldaten beloofd heeft. En al
die mannen, geen enkele uitgezonderd, hadden aan den
regterarm eene roode mouw, en waren in dien kelder gekomen met zwaarden en dolken onder hunne mantels, om
met elkaar te bepraten, hoe men de burgers moet dooden
en weer meester van de stad worden."
De aandoening van den kleinen visscher benam hem een
oogenblik de spraak ; hij drukte zijne beide handen tegen
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zijn vcorboofd, als om zich a pes te herinneren, en ging
then langzaam voort, met nadruk sprekende : Nog in dezen nacht , als wij nog drie uren ouder zijn, zullen zij, met
hulp van hunne bedienden en vazallen, bij al de hoofden
der gilden hinnendringen en hen op hun bed vermoorden.
Dan zullen zij gaan Haar de poorten der stad en de schildwaehten dooden, zich van het stadhuis meester maken, van
de gevangenis en de torens, en dan zullen zij morgen ochtend alien ophangen, die zich niet willen onderwerpen. En
over weinige dagen, als de soldaten, door Oostenrijk heloofd , zullen zijn gekomen , zullen zij het verbond met de
kantons verbreken, en de lasten en heerendiensten weder
herstellen, om het arme yolk te verdrukken."
Een verward gedruisch ontstond in de zaal, en meer dan
Celt mond opende zich, om den knaap te ondervragen.
Yrienden ," fluisterde de deken, op FRITS wijzende, .geloon gij , dat die knaap -deze dingen liever aan die kagchel
zou willen zeggen, dan aan zijn' eigen vader, als hij niet
door een' eed gebonden was?"
De knaap hief het hoofd weder op. A God en de Heilige
Maagd mogen den armen FR/is bijstaan!" ging hij met diepe
aandoening voort. A 1k meende te sterven van angst. Ik
ben gevallen, en zij hebben mij gezien. Toen zijn de zwaarden der goddeloozen op mijne horst geweest, en hun mond
en hunne oogen waren vol toorn. Toen is mij als een slaap
overvallen, en toen ik weder wakker werd, hoorde ik Messire RUDOLPH PFEIFFER zeggen: AGij meet hem niet dooden ; gij moet hem niet opsluiten; gij meet hem laten gaan."
0, Messire PFEIFFER is veel beter dan de anderen, want
hij heeft den armen FRITS het Leven gered. Toen hebben
zij hunne dolken kruiselings ender het kruisbeeld gelegd,
en hebben den knaap met de hand op die dolken laten zweren , dat hij het aan geen levende ziel zou vertellen. 0
God, o JEZUS, onze Heer, en gij, Heilige Maagd A at
ltebt medelijden met den kleinen Zwitser! En gij, o heilige
LEGER , patroon van onze goede stad, bid veer hem!"
Toen hij deze woorden had gesproken, waggelde de knaap ;
RUONI ving hem op in zijne amen, en drukte hem, zonder
cen woord te spreken, diep bewogen aan zijn hart. Op
hctzelfde oogenblik hoorde men eene vrouwenstem aan de
deur : mijn FRITS hier niet ?" vroeg zij angstig ; .hebt
gij mijn kind nict gezien ?"
A
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De deken der slagters stond op ; hij sprak eenige woorden
fluisterend tegen de mannen, die hem omringden, en over
wie hij zeker gezag scheen te oefenen. Vervolgens nam hij
den knaap uit de armen van zijnen vader, drukte hem in de
Vrouw," zei hij
zijne, en geleidde hem naar de deur:
tegen stt E E , neem uwen zoon mede naar huis, zonder tegen iemand te spreken. Breng hem naar bed en verlaat hem nict; hij heeft rust en oppassing noodig. Zoo gij
ziet, dat hij ontsteld is, doe hem geene vragen ; hij zou u
niet kunnen antwoorden. Wacht uwen man niet zoo spoedig te huis; de belangen des lands vorderen zijne tegenwoordigheid hier. Vaarwel; stilte en rust; morgen zult gij
meer weten."
Na een' nacht van onrust en alarm, dien de meeste burgers van Lucerne niet in hun bed doorbragten, bestraalde
de eerste dageraad de zegepraal der goede zaak en der vrijheld ; eene zegepraal, die door gematigdheid en menschelijkheid stond gekenmerkt. In alle striten der stad zag
men groepen van mannen, vrouwen en kinderen, sommigen
gewaperd, anderen half gekleed ; terwijl de eersten, met
vuur, de bijzonderheden, die er in dien nacht waren gebeurd, verhaalden, de laatsten die met verbazing en blijdschap aanhoorden. Afdeelingen van gewapende burgers
hidden de wacht bij de gevangenis en de torens, die tot
verdediging der stad dienden; anderen stonden als schildwachten voor de huizen der edellieden. Langzamerhand
echter verstrooiden zich de groepen, en de grootste menigte
stroomde de stad uit naar den linkeroever van het meer.
Daar lagen twee visschersvaartuigen, gereed om te vertrekken, en de rocijers schenen vol ongeduld, om van den gunstigen wind gebruik te maken en daardoor hun work te verligten. Een weinig ter zijde spraken de eerwaardige deken
der slagters en twee andere hoofden der gilden, wier ijver
en voorzigtigheid veel hadden toegebragt, om de genomene
maatregelen to doen slagen, met eenige burgers, die in
reisgewaad waren, en onder welke men ook de beide vroeger genoemde herders van Unterwald zag. Weldra vestigde
zich de aanclacht met belangstelling op eene groep, die uit
de stad kwam en zich naar de booten begaf. let was s u o
die mede afgevaardigd was naar de drie kantons van het
Zwitsersche eedgenootschap, om de tijding van het gebeurde
over to brengcn en hulp te vragen ; het was BUONI, die

505

DES VADERLANDS.

zijnen ' zoon aan de hand had, en wiens hellebaard MASLIEdroeg. Het gelaat van FRITS, nog bleeker dan gewoonlijk , vertoonde de sporen van den schrik des vorigen
avonds en de onrust van den nacht ; maar eene innige vreugde straalde van zijn gelaat, en scheen als 't ware zijne krachten to verdubbelen.
Toen de knaap, aan den oever van het meer gekomen,
zag, dat aller oogen op hem gevestigd waren, bedekte zijn
gelaat zich met een' hoogen blos ; hij Moog het hoofd verlegen naar den grond. Doch toen velen hem en zijnen vader de hand kwamen drukken, toen hij zijne moeder geluk
hoorde wenschen, en de deken en zijne beide ambtgenooten
hem op het voorhoofd kusten, toen hief FRITS bewogen het
hoofd omhoog; zijne oogen, vochtig door vreugdetranen,
waren beurtelings gevestigd op de vrienden, die hem omringden , op zijnen vader, op het meer, op den top van
den Pilatus, die door de stralen der morgenzon was verguld, en, zijne handen vouwende, fluisterde hij, met een'
glimlach van geluk op de lippen: Lof en dank zij Gode,
Sint PETER en Sint PAULPS en der Heilige Maagd en den
heiligen LEGER onzen patroon ! 't Was geen onheil voor
het vaderland, dat de PILATITS van den berg gisteren voorspelde ; 't was onheil over de boozen, verlossing voor onze
vaderstad, vrijheid voor de burgers, en mood voor den armen ruts, die, al is hij klein en zwak , toch ook iets
voor zijn vaderland gedaan heeft, even als WALTER, de
zoon van WILLEM TELL van Burglen
BEN
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et leger der bondgenooten behaalde nu, onder des Allerhoogsten bijstand, het eene voordeel na het andere op de
Fransche krijgsdrommen en op die van derzelver vrienden,
en drong steeds dieper het schoone Saksen in, den ouden
_Rijn al gedurig nader komende; terwijl FERDINAND ' S regement dien voorttogt onafgebroken verzelde. In de bloedige
dagen van den Leipziger slag hadden onze zwarten het hard
to verantwoorden. FERDINAND vocht gelijk het eenen Duitscher betaamde, en in het digtst van het gedrang bleef de

506

DE SLAG EU LUTZaN

dit was de naam van WILLEM ' S redder —
nude W ERNER
tronw en wakker aan zijne zijde, den jongen waaghals nimmer uit het oog verliezende. Bij Mockern hieuw hij eenen
Franschen dragonder-officier, die door FERDINAND geweldig benaauwd geworden was, en in het wegrijden zijn pistool
op den wakkeren jongeling wilde lossen, zoo duchtig in de
vuist, dat het juist zoo even losgedrukte wapen hem uit de
stuk gehouwen hand viel en het schot in den grond ging.
Wegens deze en meer andere bewijzen der innige en ijverige
toegenegenheid van WERNER voor FERDINAND, had de laatste den braven ouden krijger zoo lief gekregen, dat hij hem
niet meer van zich verwijderde. Op elke veldwacht, die
hij betrok, was w ERNER bij hem, en op elken togt, waartoe hij gekommandeerd werd, vergezelde hem WERNER; in
elk kwartier woonde hij bij hem, naar den uiterlijken schijn
als oppasser, maar inderdaad als vriend, — als vaderlijke
vriend. WILLEM'S sjerp had FERDINAND hehouden, en hij
beschouwde die dikwerf, wanneer hij en de oude alleen tc
huis waren, met weemoedige herinnering aan alles, wat
hem op aarde lief en dierbaar was, maar ook met blijde en
vertrouwende hoop, dit alles, zijne AMALIA, zijnen wi
zijne MARIA, zijnen geliefden vader — alien weder to
zullen zien. Alsdan zag hij, in zijne verheelding, het oogenblik daar, waarop hij in WILLEM ' S gezelschap het lieve
dorpje, dat al wat hun heiden het waardst was omvatte,
het eerst zou wederzien, het mu bereiken, en dan
onbeschrijfelijke wellust! zich in de armen der zijnen
zou werpen. Doch dan stoorde hem ook menigwerf in zijne
mijmering het gezigt der bloedvlekken op de sjerp, als wilden zij hem herinneren, dat WILLEM den dood zoo nabij
geweest, en dat bet nog onzeker was, of hij daaraan wel
had kunnen ontsnappen. Onrustig sprong hij dan van zijne
zitplaats op, en wist in den angst zijns harten niet, waarbeen hij zich zou wenden.
Heer Luitenant," zei dan de oude %VERNER, n onze oude
steiregel mag niet falen, God zal het good maken ; zeker
vinden wij den Kapitein nog."
Net elken dag had FERDINAND dit gehoopt, maar met
elken dag to vergeefs. In iedere stall, waar een hospitaal
was, won hij berigten in ; maar gcen derzelve was dat,
betwelk hij wenschte. Reeds lang zou hij alle hoop, um
immer den vriend zijns harten weder to zien, hebben opge-
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geven, zoo niet w ER NER door zijn vast vertrouwen hem versterkt en staande gehouden had. Nen had zich nu den
overtogt over den _Rijn gebaand ; het Pruissische leger
drong voorwaarts, en kwam in het nieuwbegonnen jaar de
hoofdstad van het groote Keizerrijk steeds nader. De 30ste
l'ilaart was de beslissende dag, op welken dit middelpunt
van bet dwanggezag bezweek, en met hetzelve de magt
van den dwingeland te gronde ging. De zegevierende legerscharen der bondgenooten trokken over den geduchten
Montmartre de Boulevards op, en paradeerden, in militairen blister, op de schoone en hooggeroemde pleinen, waar
de oude en jonge garden voormaals hunne revuen hielden.
Een wapenstilstand, ditmaal de onbedriegelijke voorbode des
vredes, werd gesloten. Alles in het leger der bondgenooten
gaf zich aan de uitbundigste vreugde over, en ieder hoopte
nu spoedig, zeer spoedig, weder te huis, in het lieve,
vrijgevoehten vaderland te zijn.
FERDINAND echter kon men niet onder de hoogverheugden tellen. p God weet," zeide hij, wanneer zijne Iustige
kameraden hem aanspoorden deel in hunne vrolijkheid te nemen, — ',God weet, dat ik diep en innig gevoel, welk een
heil wij bevochten hebben, en dat oak ik met wellust het
oogenblik verbeid, waarop ik mijn trouwe meisje, in de
blijdschap van het wederzien, aan mijn hart zal drukken,
waarop ik verheugd al de mijnen weder begroeten zal; —
maar , broeders, ik kan mij over geen geluk van harte verbeugen, voordat ik weet, waar mijn w I L L E m zich bevindt.
Leeft hij ? en zoo ja, waar leeft hij? deze vragen ontrusten mij te zeer, dan dat ik mij, ook slecht voor een
oogenblik, aan dezelve onttrekken en van ganscher harte
vrolijk zou kunnen zijn. Hoe zeer ik ook naar huis verlange, bij God ! zonder w IL L E m kan ik niet gaan."
In zij nen brief had hij mAatA met tie gewisse hoop, om
weldra WIL LEN te zullen wedervinden, getroost: wat zou
hij haar schrijven, nu deze hoop zich niet verwezenlijkte ;
wat haar zeggen, wanneer zij ganschelijk verijdeld was? —
Het regement kreeg zijne kantonnementen aan de noorderoevers der Loire. FERDINA ND, zoo nabij de afgetrokken
Fransche armee, won overal berigten in. Bij elk transport
Pruisen, die van den kant der Spaansche grenzen nit de
gevangenschap terugkeerden, deed hij zorgvuldige navraag
naar den Kapitein ; maar niemand kende hem, niemand wist

508

DE SLAG BU LUTZEN

van hem eenig berirgt te geven. In dozer voege hop de
eerste 'will der maand April voorbij ; vele vrijwilligers, van
hunnen krijgspligt ontslagen, namen den blijden terugweg
naar het vaderland aan. Met een verlangend oog zag FER DINAND hun achterna; zijn oom gaf hem verlof om insgelijks te vertrekken, mar zijne verkiezing, met verlof of met
zijn afscheid. Veriangend en met tranen in de oog,en keek
hij naar den hem als toewenkenden gezigteinder heen ; het
werd hem zoo beklemd, zoo ondragelijk in het vijandelijke
Fransehe land, en evenwel was het hem niet mogelijk hetzelve te verlaten. Eens, het was op eenen helderen lentemorgen, reed hij met den ouden WERNER naar Orleans, in
de nabijheid van welke plaats het regement gekantonneerd
lag. Digt voor de stad ontmoette hem een stork commando
krijgsgevangen geweest zijnde Pruisen, die zingend en jnichend den breeden rijweg langs kwamen. Zij gingen in onderscheidene hoopjes. Het voorste bestond nit Pommersche
landweer, kenbaar aan de witte kragen.
.Waar zijt gij gevangen geraakt, kinderen?" vroeg FEE..
DINA riD. v Bij Rheims, heer Luitenant," antwoordde een
onderofficier.
Allen?"
.Ja, ten minste grootendeels; er zijn van ons bij Rheims
twee bataijons gevangen genomen, louter Pommeren."
Juist wilde FERDINA ND, die zich in zijne blijde verwachting al wederom bedrogen zag, met WERNER verder rijden,
toen twee vrolijke knapen met roode kragen, arm in arm,
hen voorbijslenterden, en een derzelven den anderen zijn
brandewijnfleschje toereikte, met den uitroep: .Vivat het
lijfregement."
Als een elektrieke schok doortintelde dit woord geheel het
wezen van FERDINAND. n Zijt gijlieden van het lijfregement ?"
vroeg hij, bevend van verwachting.
Ja, heer Luitenant, — van het fuselier-bataljon."
.Waar zijt gij gevangen?" vroeg WERNER snel daarop.
Bij Lutzen! — maar,, waarom.. . ."
Zegt mij, om Gods wil, kent gij Kapitein R., en wat is
er van hem geworden ?"
:Wel ja, dien kennen wij goed; het is immers onze Kapitein, en hij is met ons gevangen genomen to Garschen,
waar de Beijersehen...."
Maar, in 's hemels naam, waar is hij thins."
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kan misschien nog wel daar in de stad wezen — do
rijtuigen met de officieren stonden voor het logement, toen
wij uitrnk ten."
Dat onze twee ruiters nn in vollen ren naar de stad ijlden, behoef ik wel niet te zeggen. De marcherenden stoven uit elkander, toen FERDINAND ' S ros door hen heenstoof, en zonden hem vloek op vloek achterna. Aan de
poort reed WERNER nog eene oude Francais° overhoop, die
met heesche stem haar : boire la goutte! riep, en met haar
vaatje zoo snel niet nit den weg kon komen, als de wilde
ruiters en door wilden. Zoo ging het de stad in, zoo de
straten door naar de markt, waar, voor een groot huis, de
oflicieren joist in hunne rijtuigen wilden stijgen. Juichend
vloog FERDINAND hun te gemoet , en — een oogenblik daarna lag hij snikkend in de armen van zijnen WILLEM! Lang
en vast hielden beiden elkander omstrengeld, zonder een
woord te kunnen uitbrengen; de oude WEn NE ft , die mode
afgesprongen wis en de paarden hield, bad en weende te gelijk. Innig aangedaan stonden de Duitsche oflicieren, stonden de Franschen zelve rondom deze groep.
Eindelijk werden de vrienden hunne zinnen weder magtig,
en nu kwam het tot nadere verklaringen en tot de beantwoording der vragen: hoe is het u gegaan? — hoe gaat
het te huis? — hoe maakt het MARIA ?"
Allen gingen in het huis terug. Nog eer men binnen was,
riep FERDINAND aan WERNER toe: ' Geef de paarden aan
eenen jongen over, en kom oogenblikkelijk bij ons !" —
Hij kwam.
— kent gij dien ouden knevelbaard niet
meer ?"
WILLEM keek WERNER aan, en bedacht zich.
Aan wien hebt gij
horologie en uwe sjerp gegeven ?"
* God in den hemel !" riep WILLEM nu, 1, dan is het de
brave Beijer !"
Nieuwe vreugde, nieuwe verrukking. WILLE M drukte
WERNER aan zijne borst.
Na weinige uren waren de vrienden in FERDI NA ND's kwartier, en terstond daarop bij den ouden Ridmeester. Slechts
eenen dag vertoefden zij; den volgenden ontving FER DIN A ND
zijn ontslag van het regement, en snelde nu, in gezelschap
van WIL LEM, en den ouden WERNER, met. extrapost naar
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huis. Een rijknecht bragt de paarden in korte marselien hun
achterna.
Te Parijs stond WI LLEM ' S regement, bij hetwelk hij zich
aanmeldde. Tot verdere dienst was hij volstrekt onbekwaam, daar hem de eene arm geheel lam geschoten was.
De chef van bet regement overhandigde hem de voor hem
bestemde orden, het kruis en die van Wladimir, beloofde
hem zijn afscheid te zullen bezorgen, en veroorloofde hem
gaarne, terstond huiswaarts te reizen.
Nog eenmaal trad R. voor het front zijner kompagnie.
De brave jongens, die nog te zamen met hem gevochten
hadden, snelden toe, druk ten en kusten hunnen dapperen
aanvoerder tot afscheid de hand, en wilden naauwelijks gedoogen, dat hij hen verliet. R. was door zoo veel liefde
innig aangedaan, zeide hun een hartelijk vaarwel, en snelde
vervolgens met FERDINAND, die nu in het geheel geen geduld meer had om in de woelige Frattsche hoofdstad to vertoeven, zonder rust of verwijI naar de vaderlijke streken.
Den eersten Mei des avonds kwamen zij te Berlijsx aan. —
Nog vier mijlen waren zij van B. verwijderd. Daar zij in
den nacht niet wilden aankomen, besloten zij een paar uren
rust te nemen en vervolgens verder te rijden, om den anderen morgen, met het aanbreken van den dag, in de armen
hunner geliefden te zijn.
Reeds vroegtijdig waren, op den tweeden Nei, WILLEM's
moeder en zuster naar de pastorij gegaan, wel bewust, welk
eene sehrikkelijke herinnering voor hen alien aan den dag
van heden verbonden was, en voor de arrne MARIA, die pas
hersteld was, eene wederinstorting vreezende. — Weemoedig vriendelijk vonden zij den ouden Predikant en innig bedroefd zijne dochter.
Geen van alien waagde het, den anderen te herinneren,
wat, nu een jaar geleden, op dezen dag was voorgevallen;
en tech zag ieder het den anderen aan i dat hij het niet vergeten had. Wanneer de Domino de spoedige terugkomst der
verdedigers van het vaderland gedenken wilde, viol zijnblik
Op MARIA ' S bleeke wangen en in tranen , zwemmend oog, en
de woorden bestierven hem op de tong.
In deze gemoedstemming hadden de twee familien eene
poos gezeten, teen de hofhond, door zijn luid geblaf, do
aankomst van oenen vreemdeling verkondigde.
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»Goede Cod," riep Am ALIA, »daar komt een huzaar van
' regement !"
Allen sprongen naar het venster. Met een vriendelijk golaat en oogen, waarin de blijde boodschap, welke hij bragt,
reeds bij den eersten blik te lezen was, trad de oude WERNER snel het voorplein over. De Predikant ijlde hem te gemoet, doch reeds stond hij in de kamerdeur, en bragt met
moeite, op den toon alsof hij rapport deed, maar met ontroerde stem, de woorden uit : Zij komen beden nog ; beiden komen zij !"
Een llide schreeuw der meisjes antwoordde hem.
Beyond nam de Predikant zijn fluweelen kapje van het
hood, vouwde eerbiedig de handen zamen, en hief de oogen
naar boven. Sidderend vloog Mevrouw VAN R. op den huzaar toe.
Doch, eer het nog tot verklaringen komen kon, kletterden sabels en sporen door de achterpoort van het huis, de
kamerdeur vloog open, en WILLEM en FERDINAND stoven
binnen, de eerste met MARIA ' S sjerp, nog door zijn blood
geverwd, over den schouder.
Het tooneel des wederziens te beschrijven, is mij niet mogelijk ; iets dergelijks moet gevoeld, kan niet geschilderd
worden.
Na eene korte poos lagen alien op de knieën, en dankten
Hem, die zoo groote dingen aan hen gedaan had.
Toen MARIA het breede likteeken op haars WILLEM ' S voorhoofd kuste, en deze, op WERNER wijzende, riep: »Dat is
de brave Beijer uit den slag bij Lutzen !" vloog het geheel
verteederde meisje naar den ouden toe, en kuste hem, in
spijt van zijnen knevelbaard, de bruingebrande vvangen.
Na verloop van ecnigen tijd bekwam R. zijn afscheid met
rang van Majoor, en bleef nu voortaan op het slot zijner
voorvaderen. WER NER woonde bij hem. FERDINAND werd
nog in dit jaar zijns vaders adjunct.
Kort daarna sierde WI L LEM ' S moeder de twee bruiden met
den mirtekrans; de Predikant legde zegenend, voor Gods
oog, de handen der jonge paren plegtig in elkander, en beiden sleten voorts den zaligsten ouderdom in den kring hunner gelukkige kinderen.
Eenige jaren later be yond ik mij in het liefelijke D., om
mijne vrienden in hunnen huiselijken gelukstaat te hezoeken.
Ik vond geheel de vereenigde familie in do pastorij bijeen.
FER DI N AND S
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MARIA, dat zachte, hemelsche wezen, zat aan het venstcr ,

en wiegde op haren schoot een' kleinen angel, in welks aanminnige trekken het volkomen evenbeeld der moeder te herkennen was. R. stond naast haar, en zag met wellust op
moeder en dochter neder. FERDIN AND zat, met zijne ANALI A in den arm, aan het andere venster; voor hen stond
een tweejarige, fiksche knaap, en dreigde op eene kluchtige wijs den vader met een blinkend huzaren-doodshoofd,
dat hij met beide handjes omhoog hief. De oude Predikant
vatte WER NER , die mij van het slot derwaarts geleid had,
bij de hand, en wees hem de gelukkige groep, als wilde hij
hem zeggen: Zie, dat is uw werk !" Doch de oude huzaar vouwde vroom de handen zamen en zeide: .Wanneer
ik eens het eeuwige hoofdkwartier binnenruk, moge dan de
Hear der heirscharen, bij de groote parade hier namaals,
over mij Beene al te strenge monstering houden !"

DE CAMELLIA'S.

Niet alle lezers en lezeressen weten misschien, dat de Camellia,

die bloem, welke thans zoo zeer de gunst der mode
geniet, in Japan, China en Indie te huis behoort ; nog
minder is het waarschijnlijk bekend, dat LINNAEUS haar dezen naam gegeven heeft uit dankbaarheid jegens Pater C ANEL LI , eenen Jezuit, die haar in 1739 uit Japan naar Europa gebragt had. De bloem versierde eerst de tuinen van
Engeland, doch ging spoedig van daar naar Italie , vervolgens naar Frankrijk en eindelijk naar Duitschland over. De
thans nog zeer geliefkoosde soort, Camellia Japonica, was
.47 jaren lang in Europa de eenige; van haar verkreeg men,
door kunstige bevruchting, andere, bastaard-soorten, die
langen tijd in groot aanzien stonden. In het jaar 1792 eindelijk verschenen de witte, de gevulde ronde, enz. en met
deze verminderde de voorkeur voor de eerste. Japan en
China hebben sedert nog andere soorten geleverd, die in
onze tuinen weder bastaard- soorten voortgebragt hebben,
van welke men op nieuw bastaarden beliomen heeft, zoodat
er tegenwoordig 'neer dan zeshonderd verscheidenheden van
Camellia's bekend zijn.

DE BARMECIDEN-STOKJES.
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A HARPE ' S treurspel de Barmeciden was op het Theatre
Francais niet wel opgenomen. Kort na dit hem overkomen
ongeluk ging de hierover natuurlijk niet zeer gestichte dichter met zijne vrouw op de kermis wandelen. Uit eene marktkraam riep hun de koopman toe: . Barmeciden-stokjes, fleeren en Dames! schande-koop! de nieuwste mode!" Toen
Mevrouw LA H A RP E dit hoorde, dacht zij, dat de openbare
meening haren echtgenoot eene ruime vergoeding verschafte
voor de onbillijkheid der kritiek. .De kooplieden," sprak
zij tot hem, newn den titel van uw treurspel te hulp,
om onder deszelfs bescherming hunne nieuwigheden aan den
man te brengen." Ilet gelukkige paar trad aan de kraam,
en de vrouw vroeg, wat een Barmeciden-stokje kostte; te
dien tijde namelijk droegen de dames wandelstokjes. .Twaalf
sous," was het antwoord. .En van waar hebben zij dan
Loch hunnen naam?" — .0, druk maar eens op den knop ,
Madame, en gij zult het terstond begrijpen." Madame drukte, en oogenblikkelijk liet zich een schel gefluit hooren.
k

DALAYRAC ' S EERSTE VIOOL.

H et was in het jaar 1767.

PIERRE DALAI RAC , subdelebestuurde
met alle zorgvuldigheid de
Languedoc,
gaat van
opvoeding van zijnen zoon NI c o LAS doch niet dan met tegenzin leerde deze Latijn en Grieksch. Om hem eene uitspanning te verschaffen, nam de vader eenen muzijkonderwijzer voor hem aan. De eerste meester van dezen naderhand zoo beroemden.componist was een arme vioolspeler, die
eerst in den schouwburg Petit Bourbon, to Pars, een'
tijdlang onbeduidende muzijk afgezaagd had, en daarna in
de provincien gegaan was, geen ander vermogen medenemende dan zijn strijkstok en viool. JOSEPH JOUVENEL, zoo
heette hij, was over de snelle vorderingen van zijnen jongen scholier zoo verbaasd, dat hij den vader Tied, hem naar
Parijs te zenden, waar hij onmisbaar spoedig eenen grooten
naam zou maken. .Mijn lieve JOUVENEL, " zei BALA YRAC
.ik ben subdelegaat , en mijn zoon zal mijn opvolger zijn; ik
wil geen muzikant van hem maken." — Zijn talent zal
L1
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over uw voornemen zegevieren !" ',Dan zult gij de goedheid hebben, van heden of uwe lessen te staken," hernam
de oude heer, die over de voorspelling van den violist in
geenen deele gesticht was. — »Zoo als gij verkiest; maar
uw zoon is tot toonkunstenaar geboren, en zal het worden ,
hoe gij er u ook moogt tegenkanten." — De oude JOUVENEL
kwam nu niet meer in het huis van nALAYRAC maar dagelijks bezocht de jonge NICOLAS zijnen leermeester, die
met hem steeds van LULLS, QUINAULT, LAMBERT, RAMEAL
en so N n o N VILLE sprak. .0 mijn lieve kleine NICOLAS,
wat beklaag ik u; uw vader zal u dwingen, afstand te doers
van den roem, die u .y acht; gij zult eens een obscure subdelegaat moeten worden." — .Neen, JOUVENEL, ik zal
mijn' vader daarin niet gehoorzamen," hernam de jonge
DALAYRAC; D ik word muzikant." — .Nu, dan geef ik
mijne beste viool tot geschenk," sprak de oude JOUVENEL;
,wanneer hare snaren eens onder uwen krachtig gevoerden
strijkstok trillen, zult gij u misschien uwen eersten leerincester herinneren." — D Nooit zal ik u vergeten, mijn
Weldra mogt NICOLAS, ingevolge
waarde JOUVENEL! "
een verbod van zijnen vader, zijnen ouden muzijkmeester niet
sneer bezoeken. llij troostte zich daarmede, dat hij eenige
door dezen nit Parijs medegebragte opera - stukken speelde. Op zekeren dag zeide zijn vader tot hem: .Mijn zoon,
gij zijt nu veertien jaren ond; het wordt tijd, dat gij it
cen beroep kiest." — D Ik wil muzikant worden;" en met
deze woorden opende hij een kastje en nam er de viool van
den ouden JouvENEL uit. n Ziedaar mijn' trouwen vriend,"
riep hij met geestdrift ; .hij zal mij in het ongeluk troosten,
en mij de dagen van geluk nog gelukkiger maken." Zijn
vader rukte hem de viool nit de hand. .En ik zal het N eryloek te ding verbrijzelen!" Bit zeggende, hief hij reeds
den arm op, om het instrument tegen den muur te slaan. —
.Vader, houd op," riep de jonge DA L A Y,R AC , D of ik stoot
mij dezen dolk in de borst! Geef mij mijne viool; zonder
haar kan ik niet Leven; zij heeft aan Jo u vENEL, mijnen
ouden leermeester; behoord; ik heb hem beloofd, haar, als
een pand zijner opregte vriendsehap, in waarde te houden." —
De onstuimigheid en ongeveinsde wanhoop van den zoon
sloegen den toorn des vaders neder, die eindelijk begreep,
dat hijN I C O L A s van zijne roeping tot de toonkunst niet kon
afhouden, en beloofde, aan zijne neiging geene verhin-
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dering meer in den weg te leggen ; ook heeft hij woord
gehouden.

LETS RAKENDE ROSSINI.

lie aanvankelijk in twijfel getrokkene tijding heeft zich nu
toch bevestigd, dat a o ss I NI werkelijk 600,000 francs tot stichting van eene wijkplaats voor oude en zwakke toonkunstenaars
gegeven heeft. Daarenboven sticht hij in zijne geboortestad Bologna eene openlijke school, op welke kosteloos onderwijs in het zingen gegeven zal worden; hij zelf neemt er
het bestuur van op zich. In alien gevalle is dit eene daadzaak, welke veel van hetgeen omtrent het karakter van
dien merkwaardigen man gezegd is weerlegt.

ANECDOTE VAN DEN GENEESIIEER FRANK.

O

m het sterfbed van den beroemden, in 1820 te Weenen
overleden arts FRANK zaten acht zijner collega's, en hielden
consult. Op eenmaal begon de patient overluid te lagchen
en zeide: .Mij valt de Fransche grenadier op het slagveld
van Wagram in, die, met acht kogels doorboord, lag to
sterven. Morbleu, riep hij, er zijn dan acht kogels noodig,
om eenen Franschen grenadier het leven te benemen!"

KAMERAADSCHAP.

E en Parijzer dagblad verhaalt het volgende voorval: Onlangs werd zeker schrijver, een man van veel moed en koelbloedigheid, des avonds door eenen woesten knaap aangevallen, die hem met ontblooten dolk zijne beurs afvorderde.
.Wel duivels," riep hij, .ik was juist op het punt om
hetzelfde request bij' u in to leveren ; doch daar ik zie, dat
gij een kameraad van mij zijt, zoo kom met mij, en onder
een glas wijn wil ik den buit, dien ik daar zoo even op
cen' ander' gemaakt heb, met u bekijken en deelen." De
nieuweling in het handwerk liet zich bedotten, en ging met
zijnen nieuwbakken vriend, die niet verzuimde hem aan de
zorg der eerste patrouille, in welker nabijheid zij kwamen,
vriendschappelijk aan to bevelen.
LI2
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M

et diep ontroerd gemoed
Wijde ik uw graf mijn' groet,
Te vroeg ontslapen zanger !
Gij, STARING! de aarde ontrukt...
Waar is de plaatsvervanger,
Die uwen voetstap drukt ?
Treur, achtbre Wildenborch !
Uw bloei was al zijn zorg;
Hij gaf u vreugd en leven; —
Uw heldre zon zeeg neer;
't Is somber in uw dreven...
Uw landheer is niet meer!
De trots van Gelderland,
Wien braafheid en verstand
Net schoonen glans mogt sieren, —
Zijn levensdraad brak af;
Schonk hem de kunst laurieren,
Nu weeklaagt ze op zijn graf.
Nu zwijgt zijn citertoon,
Zoo krachtig, kunstig, schoon,
En Febus priesterscharen
Staan in het kunstenkoor
Den lievling na te staren,
Dien het to vroeg verloor.
Weer heeft het vaderland
Een' kostbren diamant
Uit de achtbre kroon verloren!
En gade en minuend kroost
Staan, bij der dichtren koren,
Weemoedig , zonder' troost !
Maar, welk een treffend woord
Lokt mij naar 'skerkhofs poort
En schenkt den geest bedaring:
.Uit nacht rijst morgenrood,"
Het was uw spreuk, o STARING!
Het leven uit den dood." (*)
Yordert.

L. SCIIIPPER.

(*) Woorden des overledenen, op het kerkhof te Vorden,
waar des Dichters grafplaats gevonden wordt.

M E N G E L W E R K.
DE BOUWKUNST.

Eene Voorlezing.

D e Bouwkunst bekleedt in het gebied der schoone, meer
bepaaldclijk in dat der beeldende kunsten eene voorname
plaats, en wel eene zoodanige , die het naast aan het gehied der wetenschappen gelegen is , en , als 't ware , voor
een groot deel door dezelve wordt ingenomen. In dit opzigt verbindt zij het rijk der wetenschap aan dat der
kunst , en stelt tusschen die beide eencn overgang daar,,
niet ongelijk aan die overgangen , welke bij de onderscheidene rijken der natuur worden waargenomen, en waardoor al het geschapene , hoe verschillend ook in aard en
working, door zoo vele schakels aan elkander verbonden is.
Beschouwen wij haar van de zijde der wetenschappen
in zoo verre deze tot haren aard en wezen behooren, dan
geven wij haar den naam van Bouw-kunde; terwijI wij ,
in betrekking tot de schoone gewrochten, die zij daarstelde , haar onder de beeldende kunsten rangschikken , en
met den naam van Bouw-kunst begroeten. Doze opmerking, alhoewel in den aard der zaak gelegen, en, uit lien
hoofde, natuurlijk en eenvoudig , is daarom niet minder
van groot aanbelang , gelijk wij dit na,der zullen trachtcn
aan to wijzen.
Het is moeijelijk , om , op gcschiedkundige gronden ,
met genoegzame zekerheid to bepalen, wanneer de Bouwkunst ontstaan zij , en aan wien wij hare gewrochten het
eerst to danken hebben; maar zeker is het, dat zij , als
cone schoone kunst , reeds bij de volken der oudhcid bekend was , en dat de Grieken inzonderheid haar met eon
gelukkig gevolg beoefenden. Later , en na de verovering
van Griekenland en Klein }hie door de Romeinen , word
Mm
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doze schoone kunst naar Italic overgebragt ; terwijl eindelijk de Gothische Bouwkunst , alhoewel anders gewijzigit , zidh in de zoogenoemde Middeleeuwen aan het Noordelijk en Middel-Europa deed kennen , en dat wel omstreeks den tijd , dat Sarracenen en Arabieren, in Spanje,
Portugal en op de Eilanden derlfliddellandsche Zee, hare
kunstgewrochten, onder de regering der Kalifen , hadden
tot stand gebragt.
Zijn de aloude tempels en paleizen der dissyriers , Bahyloniers en andere Aziatische volken slechts als zoo vele
bouwvallen aanwezig , zoo Levert het uitgestrekte Indio
nog menig voortbrengsel op , hetwelk het merk eener hooge
oudheid met zich draagt , en waardoor het hoogstbezwaarlijk wordt, stellig te bepalen , waar ter plaatse de wieg
en de bakermat der Bouwkunst het eerst mogen gestaan
hebben.
Toen de eerste bewoners dozer wereld , of liever onze
eerste voorouders , na derzelver verwijdering lift het dusgenoemde Paradijs, met deszelfs schoonen hemel en schoone aarde , zich genoodzaakt zagen andere , mingunstige
streken op te zoeken , hebben zij vermoedelijk , ten einde
zieh voor de onaangenaamheden van wind en weder , als
ook voor den aanval van woest gedierte , to beschutten en
to beveiligen, eene bergholte of rotskloof tot verblijf uitgekozen. Later en in gewesten , die zulke toevlugtsoorden niet aanboden , zal men, in woudrijke streken, met
behulp van takken en bladeren , door den stormwind daarbeen geworpen , of met forschen arm van den stam gerukt , eene soort van loofhut hebben toebereid; tot
dat het vinden van, en de verkregene vaardigheid in het
gebruik van metalen den mensch zal geleerd hebben boomen to vellen tot het daarstellen van cone steviger en duurzamer woning.
De veehoederij en het doorgaand zwervend leven der
herders deden nieuwe behoeften ontstaan , en de mensch,
allengskens leerende de voortbrengselen uit het planten- en
dierenrijk tot zijn nut en dienst aan te wenden, schonk
aan de veldtent het aanwezen. Zij, die hun bestaan ,
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de toeneming van beschaving , kennis en behoeften, in
andere bedrijven en berocpen zochten en vonden , vereenigden zich in steden, als eene waste woonplaats, aanvankelijk (even gelijk nog in latere eeuwen het geval was)
in van hout opgeslagene verblijven.
Intusschen nam de betrekkelijke rijkdom toe, naar mate
de menschen zich xnaatschappelijk vereenigden; de ruilhandel, visscherij en de vaart op rivieren, meren en andere wateren begonnen te ontstaan, en de rijkdom werd
toen de voedster der weelde. Was het wonder, dat deze
zich in het uitwendige der woningen, even als in spijzen
en dranken, kleeding, en huisraad, begon te vertoonen?
Dan , er was mecr
Dc dienst van God met het hart en in geest en waarheid
veranderde en ontaardde allengskens in de zinnelijke dienst
van Afgoden en Afgodsbeelden, in wouden of op hoogten
ten toon gesteld , en door prieslers, als onmiddellijke dienaren , bewaakt en omgeven ; en in het maatschappelijk
leven verhief de rijkste of sterkste zich tot hoofd en gebieder over slaven of zwakken; terwijl elders het yolk zichzelf regeerde, door middel van eenen raad van oudsten,
die verpligt was voor de belangen der burgers te zorgen.
Onder zulk eenen toestand was in het burgerlijke de ever'acid , en in het godsdienstig !even de Godheid het hoogste, eerste en voornaamstc; en het kan, nit dien hoofde,
wel Beene bevreemding wekken , dat men, bij het verfraaijen van eigene woning , de verblijven van overheden
en Goden geenszins voorbijzag.
Maar op wat wijze ging de aloudheid hicrbij to.work ?
Vcstigde men bouwkundige Akademin? Maar van waar
zou men de leermeesters gevonden hebben in eene kunst ,
die nog niet aanwezig was? Schreef men prijsvragen nit.?
Naar wie zou die hebben kunnen beantwoorden of beoordeelen, bij .gebrek aan de hiertoe noodzakelijke kundighedon? Neen, men volgde daarbij eenen eenvoudigen en
natuurlijken weg. Men behield, wat men bad, en ging
met de ondervinding te rade, ten cinde te ontwaren, wat
do meeste nuttigheid, gemak en genoegen aanbragt, en
Mm2
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wat men daaraan zou kunnen verfraaijen. Het is te vermoeclen , dat men , bij gebrek aan beginselen , hierbij
langzaam zal zijn vooruitgegaan; maar in alien gevalle ging
men dan Loch voorwaarts , aan eon volgend gcslacht telkens iets overlatende.
Onder de aloude volken bekleedden de Grieken Gene
voorname plaats. De schoone hemel boven — de schoone
aarde rondom hen , maakte dit yolk inzondcrheid ontvankelijk voor de indrukselen van het schoone, groote en verhevene ; tcrwijl deszelfs Dichtcrs en Wijsgceren aan de
beschaving en veredeling des yolks onafgebroken voortarbeidden. De vorderingen hadden ook hierin allengskens
plaats, en gingen, op gelijken tred met de ontdekkingen
in de natuur-, meet- en wiskunde , nicer en nicer voorwaarts op do baan der wetenschap. Hierbij leerde de ervaring , van lieverlede , den waren aard en de groote nuttigheid der wiskundige evenredigheden , ter bevordering
van het ordelijke, regelmatige , welstandige en schoonc,
kennen ; en daarmede was de cerste , maar ook de vaste
grondslag gelegd , waarop de tempel der Bouwkunst , bij
de kunstlievende Grieken, kon worden opgetrokken.
Neemt men daarbij in aanmerking , dat dit alles van tijd
tot tijd plaats had , en dat men daarbij gedurig met de
gesteldheid van zaken en met de verkregene ervaring — en
geenszins met vooraf gevormde thcorien — to rade ging ,
dan laat het zich gcreedelijk verklaren, waarom de Bouwkunst bij de Grieken, vooral in de eeuw van PERIKLES,
tot zulk cene schitterende hoogte is opgevoerd , als ook
waarom hunne bouwkundige kunstgewrochten in volgende
eeuwen tot modellen gestrekt hebben voor elken kunstenaar , die zijnen naam en room tot volgende geslachten
wenschte over to brengen. Toen de Bouwkunst nog in
hare kindsehheid was, konden derzelver beoefenaars dwalen en mistasten ; maar alras ontdekte men , dat de oorzaak daarvan gelegen was in de afwijkingcn van het natuurlijke , eenvoudige en ware, en het verwaarloozen van
meet- en wiskundige beginselen. Hierdoor werden inzonderheid de laatsten bcter gekend, juistcr omschreven en
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bij eon' volgenden arbeid naauwkeuriger toegepast; en
alzoo naderde de kunst allengskens het toppunt van volkomenheid.
De Grieken schiepen die beginselen nict; zij vonden
dezelve, en het is hun tot eenen onverwelkbaren room ,
dat zij dezelve opmerkten en op hunne meesterwerken toepasten. Die beginselen zijn voor de latere geslachten ten
regel geworden — nict omdat de Grieken dezelve vaststelden maar omdat zij op de natuur, de waarheid en de
ervaring gegrond zijn.
Er is , behalve de schoone vormen , die de Grieken aan
hunne gebouwen wisten to geven, nog iets , dat dezelve
kennclijk ondcrscheidt; te weten , de verbinding dier vormen aan de bijzondere bestemming van ieder gesticht op
zichzelf. Een paleis is bij hen gem tempo! — eon tempel
geene akademie — cone akademie geen renperk of theater.
leder gebouw behoudt zijn eigenaardig karakter. Immers
waren het kiesch gevoel en de gocde smaak der Grieken
te fijn , om daartegen te kunnen zondigen ; behalve dat
verwaarloozing in dozen met natuur en waarheid in
strijd komt.
Wij gewaagden daar van het kiesch gevoel en den goeden smaak der Grieken; en het verdient opmerking, dat
beide inzonderheid doorstralcn in de aanwending van homykundige sieraden. Niet an van dezelve is willekeurig
aangebragt , maar op de eigenaardige gesteidheid en het
voorkomen der oorspronkelijke vormen gegrond, of wcl
uit de natuur zelve genomen. Hierdoor ontleenen de aangebragte sieraden hare schoonheid van het eenvoudige ,
ware en natuurlijke voorkomen, dat de fijngevoelende kunstenaar aan dezelve wist to geven , en eon geoefend beschouwer behoeft nimmcr to vragen , waarom hij dezelve
gebezigd hecft. Het geheel verkrijgt daardoor eene eigendommelijke waarde, zonder het vertoon van rijkdom, die
vaak de lompen der armocde bedekt.
Z66 hoog roes het standpunt , waarop do Bouwkunst zich
bij de Grieken wist te verheffen , waarop de Romeinen
haar vonden en — vooral in de ceuw van AuGusTu s —
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wisten te handhaven ! Maar op de schitterende tijdvakken
van Hellas en Latium volgde een tijd van verval. Wel
verhief zich de echte kunst weder in de eeuw der ME D p-crsszit; maar, hoe is het met dezelve thans , over het
geheel , in het beschaafd Europa gesteld? en tot welke
resultaten komen wij , bij het raadplegen der ondervinding?
Die resultaten zijn geenszins verblijdende.
Onlangs lazen wij , in het Mengelverk van dit Tijdschrift, (*) een stukje , getiteld: de Beurs van Pars , en
daarin het volgende: » Over het al of niet fraaije van het
n gebouw (in 1828 voltooid) is vecl gesproken en getwist.
»Het is meestal beoordeeld geworden naar de grootte der
som van 25 millioenen , (franks?) welke het gekost heeft,
als ook naar het kunstmatige van den arbeid, maar niet
»naar den stijl of de uitdrukking van het geheel, (tat wet
»met enkele goede antieke fragmenten gemengd, maar
» over het algemeen zeer slecht en onzuiver zaamgesteld is.
» Warrneer men ziet , hoe eene gedwongene langwerpige
»ruimte met eene hooge, schrale kolonnade van ruim zestig
» zuilen omgeven is wel is waar van de s'erlijkste gedaante
» en van den voortreffelijksten , scherpsten arbeid , maar
o tot niets anders dienende, dan om aan de daarachter
»geplaatste vensters het Licht te benemen ; wanneer voorts
duidelijk in het oog springt , dat deze weelderigheid van
»versierende deelen, zonder ecnig begrip van de schoone
» Grieksche bouwkunst, zonder het geringste gevoel van
»bouwkundige karakteristiek , uit bloote zucht om cone
» vertoening van achtbaarheid te geven , is aangew end , zoo
»moet men betreuren , dat zoo groote sommen op eene
zoo onverstandige en ondoelmatige wijs verkwist gewor» den zijn; want dit zuilenbosch kon sleehts dan eene
»inderdaad achtbare vertooning waken, wanner de andere
»deelen van het gebouw daarmede in overeenstemming
» gebragt waren." En dit gebouw , waarover zulk een
oordeel geveld en elders gezegd wordt, dat men het »in
» den eersten opslag voor een Romeinsch prachtgebouw
(1 N O . VIII, H. 374

env.
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de lijden van AUGUSTUS zoude houden., en alleen
»uit het opschrift den waren card en bestemming van he y
-»zelvkanr ;"dgtebouwis,rvng
van het groot, magtig en de kunsten bevorderend Pars,
vddr slechts weirage jam , ge&ticht! Tot welke gevolgtrekkingen geven mike versehijnselen aanleiding,. en welk
cen, oordeel mag men, over het algemeen, uitbrengen onttrent den toestand der Bouwkunst in ooze dagen ?
Dat oordeel kan, voor den wijsgeerigen bentinnaar en
heoefenaar van het schoone, geenszins bemoedigend uitvallen; want het wijst ons op den achteruitgang en verbastering der echte kunst.
I aulers , en in de eerste plaats, blijkt uit de medegedecide aanmerkingen, dat men thans, over het algemeen,
datgeen, hetwelk de on.de Meesters als lets bkontends
beschouwden, to wezen het aanwenden van sieraden, als
hoofdzaak schijnt aan to merken, en het wezen der schoone Bouwkunst in decorative versierselen zoekt.
Uit dit wanbegrip vlaeit ten tweede voort, dat men het
karakteristieke van cen gebouw, tot zeker bepaald dadeinde bestemd , niet , gelijk de Outten, op den voorgrond
stelt, maar geheel opofferi aan den valschen smaak , em
met uitwendige versierselen to pralen; versierselen , die bij
cen ander gebouw, tot een ander duel ingerigt, soms zeer
gepast zouden voegen, en daarom, op zichzelve beschouwd , niet verwerpelijk zijn , maar die , zonder oordeel des onderscheids aangebragt , cone groote armoede
aan aesthetisch kunstgevoel verraden.
Ten derde worden wij geleid tot de opmerking , dat men
Bouw-kunstenaar zijn kan , zonder tevens Bouw-kundige
to wezen. De Grieken, en na hen de itomeinen en Italianen, de wetenschap ten grondslag hunner kunst.
De vruchten . van hun genie waren in den kweekhof van
wis- en meetkunde rijp gestoofd, en daarom vereenigden
in hen zich de vereischten van Bouwkundigen en .Bouwkunstenaars zoo gelukkig. De weg daartoe was lang en
dikwerf moeijelijk, maar oak de uitkomst zeker, en hun
runt niet afhankelijk van de wisselingen des tijds en van
uit

521

DE BOUWICUNST,

het lot. Thans kiest men, over het geheel, eene gemakkelijker loopbaan, waarop men den krans der kunst poogt
te vervierven , zonder de rijpe vrucht der hennis to hebben
gesmaakt.
»Maar hoe — aldus klinkt het ons tegen — is dan de
»kunstenaar geen zoon der vrijheid? en begeert gij , dat
wij het genie aan banden zullen leggen?" Ja, voorzeker, de kunstenaar, dat is de echte kunstenaar, is een
zoon der vrijheid; maar hij komt tot dien hoogen rang
niet, alvorens hij tot priester der waarheid en der eenvoudigheid gehuldigd is. In die eerwaardige betrekking heeft
hij geleerd , de eenige en onveranderlijke wetten van het
groote, schoone en verhevene te eerbiedigen ; niet omdat
hij daardoor tot cone slaafsche dienstbetooning verpligt
vvordt , maar omdat hij langs dien weg het gewigt en de
uitgebreidheid zijner roeping leert kennen en gevoelen.
Het genie is, ook voor den Bouwkunstenaar, eene voortreffelijke -gave, een hemelsch geschenk , hetwelk hem den
toegang tot den tempel van den roem en der onsterfelijkheid verzekert; maar den weg, om daartoe te komen , kan
de wetenschap alleen voor hem afbakenen. Zonder wetenschap verheft zich het genie op ic A nu s— vleugelen ,
maar gevaar loopende, om, met verzengde wieken , neder
to zinken in het hart der baron. Met dezelve bereikt het ,
als DAEDALUS weleer, het gewenschte strand en de begeerde haven, waar kransen groenen en eorekroonen
schitteren.
Orde is de hoofdwet der schepping; ,orde heerscht in
het gebied der natuur en in hare gadelooze werken; en
zou het in het rijk van het schoone anders zijn kunnen?
zou dzikir de vrijheid in wettelooze losbandighcid kunnen
ontaarden? — Neon, nimmer!
En zijn dan beginselen en regelen de schalmen van eene
zware keten onder wier gewigt het genie des kunstenaars
bezwijken zou? Neon, het zijn ligte banden en zachte
koorden , die hem aan het bedenken en betrachten van
alwat waar, good en schoon is verbinden, en hem daar
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door doen gevoelen, wat het inheeft ecn echte zoon van
to zijn.
En zijn dan die wetten , beginselen en regelen het werk
van vroegere Grieken en latere Romeinen ? Neen , zij
zijn geen menschenwerk , maar op den aard en het innerlijke wezen der natuur gegrond , en daarom , even als
deze, duurzaam en onveranderlijk. Tijdgeest, wansmaak
en modezucht mo lten, voor eenen tijd, gebied voeren ;
maar er komt eons een tijd , waarin natuur, eenvoud en
waarheid hare geschondcne regten zullen hernemen en
doen eerbiedigen. Dan behoudt het echte metaal alleen
zijne waarde , en aan het klatergoud wordt door niemand
eenige waardij toegekend.
Het is te bejammeren, dat de algemeen hcerschende
onkunde, door valschen smaak en gemis van rein gevoel
gevoedsterd, den schijn van het wezen zoo weinig weet te
onderscheiden , en aan het blinkende de voorkeur geeft
boven datgene, hetwelk alleen met eon' zachten luister
praalt. Intusschen kan dit de overtuiging van den echten
vriend van het schoone niet doen wankelen; en , ontbreekt het hem ook aan vermogen om den tijdgeest te bezweren, hij blijft aan de beginselen der ware wijsheid
getrouw,, en onthoudt zich, om vrijwillige offeranden aan
den afgod van zijnen lceftijd te brengen, waar en door
Wien dezelve ook gehuldigd wordt.
De zucht tot het blinkende en geruchtmakende behoort
onder de kenmerkende vcrschijnselen van den tegenwoordigen tijd: wij vinden haar in bet burgerlijk Leven even
zeer als in het, staatkundige, en zij zwaait haren staf in
het gebied der wetenschap even als in dat der kunsten.
Dit is goon vreemd verschijnsel in de geschiedenis der
wereld en der menschheid , die uit tafereelen van opkomst , bloei en verval is zaamgesteld.
Ook de Bouwkunst heeft die tijden gekend , en derzelver
tegenwoordige toestand geeft, over het geheel, den kunstminnaar geene stof tot blijdschap ; maar ... op de tegenwoordige duisternis volgt welligt cenen beteren dag, waarin
men weder in den gecst der Oudcn en der oude Meesters
PLIEBUS APOLLO
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doordringen, en innig beseffen zal , dat men, om Bouwhunstenaar te zijn, moet beginnen met Bann,— kn./dip
te wezen.
»Mecten wig dan de Ouden navolgen?" Neen, dat
ware eene slaafsehe- eerbetooning, den vrijen ktmstenaar
onwaardig. Wij behooren in den geest. der Ouden te
denken, te gevoelen zoo ails zij gernelden, en natuur en
waarheid te bestuderem gelijk zij hekzben gedaan. Geen
echt Bouwkundige zal in den imam van ' ALI-kat°, zweren; maar hij zal aan de grondstellingen vasthouden, die ,
door natuur, eenvoud en waarheid, den echten kunstenear, de eeuwen door, ten rigtsnoer gegeven zijn, en
waaraan de genoemde kunstenaar zijnen room had te
da nk en.
De Gotha& dachten en gevoelden anders dan de Grieken, maar hidden ziat daazhij aan vaste beginselen, en.
hierom vervullen hunne bouwkundige gewroehten oats met
een gevoel van ernstige verrukking. Wie trad immer eene
statige Domkerk binnen , waarin , bij eene eerbiedwekkende stilte en het schemerdonker van geschilderde kerkglazen, de eenvondige praal der graftamben hem niet aan
den dood herinnerde; terwijl de ranke pilaren en de ten
kernel zwevende gewelven hem niet apwaarts voerden
naar de gewesten des lichts en des levens? — Maar waar
blijven die verhevene en plegtige indrukken, wanneer wij
ons in menigen Christentempel van onzen leeftijd zien
avergebragt, wier uitwendig aanzien ens aan eenen tempel
ter eere van DIANA of VENITS doet denken; terwijl het
inwendige, door uiterlijke praal, van alle karaktcr ontbloot , met geringe moeite, in eene balzaal zou te hervormen zijn.
Wij kunnen het niet genoeg herhalen: het zijn geenszins de vormen der deelen , maar derzelver onderlinge
gelukkige verbinding tot de daarstelling van een geheel ,
tot een bepaald doeleinde ingerigt, die het wezen der
Bouwkunst uitmaken. Om hiertoe te geraken , wordt
eene gegronde en meer dan oppervlakkige kennis der meet-
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en wiskundige wetensehappen vereischt, gepaard aan eenen
zuiveren smaak en een warm gevoel voor het schoone.
Gelukkig zijn, de kunstenaars, die, onder den zuiveren
hemel van het aloude Latium geboren, de beste modellen,
nit den besten tijd, en in den zuiversten stip bewerkt,
dagelijics voor oogen hebben I Gelukkig de Nederlander,
wiens lot hem vergunt Italia en &eine te bezoeken, waar
de oorlogswoede van barbaren en de plonderzncht der. Britten niet, gelijk in Griekenland, hebben gewoed, en waar
hij, bij de beschouwing van de aloude overbligsden der
kunst , zoo wel de materiele als de intellectue7e grootheid
der Ouden zal leeren bewonderen I Bovenal gelukkig hij,
die, de vereischten van Bonwkundige en Bouwkunstenaar
in zich vereenigende ziclz niet enkel aart vormen hecht ,
maar in den pest der Ouden poogt door to dringen , ten
cinde als zij te denken en to gevoelen I
Het zegt luttel, nit Italic , Sicilie of Griekenland naar
huis te keeren , met eene gevulde portefeuille van schetsen
en teekeningen, op de plaatsen zeIve vervaardigd, es te:
yens met het doel , em daarvan, bij de eerste de beste
gelegenheid, partij to trekken , zonder smaak of oorded
des onderseheids , en daarbij volksgewoonten, zeden ,
luchtsgestel en wat niet al voorbijziende. Grieken en
Romeinen waren ongetwijfeld grooteBouwineesters; maar,
ender eene andere hemelstreek andere Godsdienst, andere regeringsvormen , andere volksgebruiken , zouden zij
hunne bijzondere en openbare gestichten anders hebben
opgetrokken. Dit houde men ender het oog, bij het bestuderen van den geest en do bijzondere bestemming der
kunstgewrochten.
De verwaarloozing daarvan is dikwerf oorzaak, dat de
ware kunstkenner de schouders meet ophalen over menig
hedendaagsch kunstproduct. Arnsterda.mmers en Parijzenaars zijn geene. Pompejers, en daarom is de houwtrant
van Pompeji en Herculanum voor hen onvoegzaam. Wil
men echter navolgen , dan blijve men ten minste consequent, en behoude de kleine vertrekjes met derzelver geheck disiributie ; maar deze past in het geheel niet op
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onze leefwijze, en is derhalve te eenemale onbruikbaat.
Mogt men dit opmerken en gevoelen , en daardoor leeren ,
dat men met al dat nabootsen nimmer eenig degclijk work
kan voor den dag brengen!
Het vreemde en vrcemdsoortige , het schitterende, bonte
en opgeschikte behaagt doorgaans aan de menigte , die,
uit onkunde, de Bouwkunst, in hare eenvoudig–verhevene
schoonheid, nimmer heeft leeren kennen ; en daardoor
verkrijgen die gedienstige nabootsers eene zekere mate van
bekend– en befaamdheid. De ervaring leert het en de zaak
valt niet to ontkennen. Intusschen zoekt de echte kunstenaar jets hoogers, hij wenscht vermaardheid en room !
Maar daarenboven, hoe ras wordt die alledaagsche bekend– en befaamdheid vergeten ; terwijl vermaardheid en
roem het zegel der duurzaamheid met zich dragon. En
zij het ook , dat onkunde en wansmaak , voor zecr langen
tijd, den schepter zwaaijen en kroonen van klatergoud
deelen , de echte kunstkenner houdt zijne hulde terug , en
de nakomelingschap zal, het ware van het valsche wetende
to Onderscheiden , den lauwer der zegepraal aan den verdicnstelijken kunstenaar toewijden.
Nederland heeft evenmin, als zoo menig ander Land ,
immer cone cigenc Bouwkunst bczeten, en doorgaans,
gelijk in menig ander opzigt , zoo ook hier, den vreemdeling gevolgd. Dat echter de Nederlander aanleg bezit tot,
en gevoel voor het schoone der Bouwkunst, daarvan heeft
de tcregt beroemde VAN KAMPEN het bewijs geleverd.
Zijn welverdiende en aan hem door de nakomelingschap
gewijde roem spore dan onze Nederlandsche Bouwkundigen aan om in zijne voetstappen to wandelen , opdat
hunne verdiensten eenmaal de zijne molten evenaren !
Daartoe komt men niet door het kopieren van gebrekkige
en hoogst onvolkomene navolgingen , waarmede, in dozen
tijd, vooral Engelschen en Franschen hunne steden ontsieren , hunne openbare wandelplaatsen bederven ; daartoe
komt men niet door het volgen van eenen stijl, die goon
stip is, en nergens te huis behoort ; daartoe komt men
niet door cone zamenstelling van ongelijksoortige deelen ,
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die geen bepaald karakter aan het geheel bijzetten ; daartoe komt men niet door eene onvoegzame aanwending van
sieraden, bontkleurige venven en blinkend verguldsel ;
maar door Gene grondige kennis van de wetten en regelen
van het schoone , in den geest der Ouden, toegepast op
elk voortbrengsel der kunst.
Mogt, hetgeen wij gezegd hebben en de denkbeelden
die wij ontwikkelden, onze vaderlandsche kunstenaars opwekken , om hunne zelfstandigheid te bewaren en te behouden, waar dezelve ook elders mogt verloren zijn gegaan! Het ontbreekt ook bij ons, helaas! niet aan proevei
van onkunde, wansmaak en kunstverbastering ; maar deze
zullen dan ook, waar zij aanwezig zijn of daargesteld worden , den wijden afstand doen kennen , waarop deze zoogenaamde kunstvoortbrengselen van de meesterstukken der
oudheid geplaatst zijn, en gewis zal de droevige ervaring
daarvan den echten Bouwkunstenaar bedacht doen zijn,
om zijnen voet te zetten op den regten en eenigen weg
dien de Ouden bewandelden , ten einde ook eenmaal de
deelgenoot van hunnen onvergelijkelijken kunstroem te zijn!
Zietdaar de bedoeling , waarmede wij dit opstel vervaardigden, en zoo veel mogelijk in algemeen verstaanbare
bewoordingen , ook ter kennisneming van hen, die geene
Bouwkundigen zijn, vervat hebben! Zoo moge veler oog
voor den wansmaak , modegeest en volgzucht des tijds,
waarin wij leven, geopend, en vooral de rocm der kunst
en daarin die des vaderlands bevorderd worden! Dat
zij zoo !

NOG LETS OVER FREDERIK DE HOUTIVLS

M

et een ander oogmerk onlangs weder het stuk van
Mr. J. T. B o DEL N IJ EN HUI s, over het leven en de letterkundige verdiensten van FREDERICK DE ROUTINAN, in
de N. W. der Alnats. v. Letterk. D. III. St. II. bl. 301
env. opslaande , kwamen mij tevens op nieuw eenige aanteekeningen in handen, welke ik er vroeger opgemaakt
had. )Zen paar er van wil ik bij dozen mededeelen.
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De ontdekking der zuidelijke starrenbeelden.
schrijft ze toe aan zekeren PIETER DIRKSvan Embden, op de eerste reize van CORNELIS DE
HOUTMAN gestorven; ADRIAAN METIUS en WILLEM
BLAEU daarentegen aan FREDERIK DE HOUTMAN, gedurencle zijn gevangensehap op Sumatra. Allen zijn kundige Itijdgenooten, en bonne' stellige maar strijdige apgaven
schijnes dus onvereenigbaar. De Meer o. Mora (vroegere
Zeetogten enz. bl. 56) beslist dan ook ten dezen alleen
niet , mar vraag.t 'velfs ten slotte: PIS FREDERIK ROUT$MAN Welligi clezelfcle, die door 1VIERULA PIETER DIRKZ
»genotrnd worelt ?" — De freer BODEL alleent, bl. 317,
het pleit ten voordivle van HOUTMAN voldangen to hebben, ten komt, 321, tot het besluit, hetgeen ook wel
het ware zal zijn , dat PIETER DIRKZ. tic eerste waarnemer is geweest , maar HOUTMAN cr meertlere heeit bijgevoegd , en dat de opmerkingen wan beiden hand aan hand
zijn gegaan. »Onze HOUTMAN (zegt kan zoo wel als
P P. DIRK Z. in de wiskunst den Yintsterdanzmer P. FrAN»CIUS tot leermeester gehad hebben. Welk echter het
vjuiste verband zij, waarin beide sterrekundigen, de Oost» fries ,en de Hollander, tot elkander stonden, is mij nog
»niet geheel duide4ijk."
filet volgende moge dit ophelderen. PIETER DIRKS'L OON ICEIZ-ER (volgens MERULA ecn leerling van PLANCIE's) deed de eerste reize van CORNELIS DE nourmAN
als opperstuurman mede. Hij overleed op den 11 Sept.
1596 voor Bantam, weinige dagen na het gevecht aldaar.
Hij wordt bij die gelegenheid genoemd »cen zeer ervaren
» zeeman , aan Wien de Maatschappij van Verrelanden en
de sebum, .die zich titans to Bantam bevonden, veer
veel verloren." (Ned. &Len, D. I. bl. 221.)
FREDERIK DE HOUTMAN, die zijnen brooder -00k op
die eerste reize vergezclde, was daarentegen then nog een
jongeling, BODEL gist, bl. 314, van ruin 20 jaren, en
cen leerling van ADRIAAN METIUS. METIUS zelf verklaart dit in zij.ne Fondamentale ende gronclelycke onderMERULA
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wysinghe van de Sterrekonst enz. Jimst. 1621, bl. 4, 5,
waar hij zegt: » Daer zijn by de Zuyderpool noch veel
» sterren die haer boven onsen Horizon Met vertoonen: van
» welcke de principaelste zijn by den kloecknioedighenGou»verneur 'FREDERICK HOUTMA:N (een tijts gheweest in de
».Astronomie mijn discipel) in Oost-Indien op het lEylandt
» van Sumatra wel neerstelijck ,gbeobserveort , en-de in
» goede ordre in dose naervolghende ,constellatien ende
» beeltenissen beschreven.
»De voghel Phoenix heeft 13 sterren. De Duyve met
» een olijftak heeft 11. De Vlieghe heeft 4. De Tlieghen» de Visch heeft 5. Den Camelion heeft 9. Den zuyder
» Triangel heeft 4. De Paradijsvogel heeft .9. Den steed
»van Scorpio heeft 9. Den Pauw heeft 19. Den Indiaon
» heeft 11. Den Reygher 12. Den •ndiaenschen Exter
»heeft 6 sterren."
Is het nu niet zeer natuurlijk , dat FREDERIK DE HO,UTIVIA'N, na den dood van PIETER DIRK20,0 •11 KEIZER, Zia
diens waarnemingen zal hebben ten nutte gemaakt, en met
de zijne -vermeerderd, doch zonder hem to noemen, hebben uitgegeven in 1603. ? Is het niet zeer natuurlijk , dat
de gestorvene al meer en meer vergeten werd , terwip de
ander in core en aanzien opklom ? — Het getuigenis van
METIUS ten voordeele van zijnen beroemden leerling, ofschoon tot dus ver, door de lateren voerbijgezien,, ,doch
door WILLEM BLAEU herhaald en bevestigd, droeg, in
verband met HOLTMAN ' S eigen werkje , er !natuurlijk toe
bij , om KEIZER to doen vergeten. Hij heeft nogtans in
MERULA eenen handhaver zijner eer gevonden. Misschien
zal, nu zijn .naam beter bekend is, de een of ander ons
nog iets moor hem betreffende berigten kunnen.
Verblijf op Sumatra.
De tweede reize der HOUTMANS is minder bekend in
hare bijzonderheden. Er is daarvan ,peen bijzonder journaal uitgegeven , waarschijnlijk ten gevolge van het gebeurde op Sumatra. Zij geschiedde voor Zeeuwsche rekening met de schepen de Leeuw en de Leeuwin, to
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nemuiden getimmerd en uitgerust voor rekening van SAL T.
DE MOUCHERON en zijne vrienden. Behalve de gebroeders DE HOUTNIAN waren op deze schepen als hun toegevoegd de beproe,fde Engelsche zeeman JOHN Dev Is en de
Onderkoopman GUYON LE FORT, een aanverwant van DE
MOUCHERON. (*) Voorts THOMAS COOMANS, en HANS
of JAN DEKKER van Vlissinge (j) en m. a. Zecuwen.
De schepen , in 1598 uitgcvaren, kwamen in Junij 1599
voor waar,, zoo als men weet , CORNELIS DE
HOUTMAN met nicer anderen aan zijn eigen boord verraderlijk werd omgebragt, terwijl FREDERIK en die met hem
aan land waren werden gevangen genornen, en door de
schepen, die vertrokken , achtergelaten. De Hoogleeraren
MOLL en V AN KAMPEN houden het ten onregte daarvoor ,
dat hij door VAN CAERDEN verlost werd. De Heer BODEL
heeft het tegendeel aangetoond , doch besluit even zoo
ten onregte met te zeggen , dat hij aldaar moest blijyen
vertoeven , »tot een ons onbekend geluk hem, in dit of
nam, na het omkomen van CORNELIS DE
en coomAss, waarbij hij ook zelf gevaar, had ge-_
loopen om het leven te verliezen, het bevel op en bragt de
schepen terug. Hij nam als Viceadmiraal onder Jo RI svAs
SFILBERGEN, bevelhebber op de Ram, den 5 Mei 1601 de
reis naar de 0. 1. op nieuw aan, doch werd evenwel uit
die betrekking ontzet, uit hoofde van eene zamenspanning,
met zijn scheepvolk tegen den Admiraal. Hij stierf op die
reize in het begin van Maart 1603.
(t) DESK ER behoorde tot degenen, die met FREDERIK
DE II OUTRAN gevangen werden genomen en door LE roar
achtergelaten. Hij was P. VAN CAERDEN gedurende diens
verblijf voor Atsjin van Nov. 1600 — Fehr. 1601 van veel
dienst; werd ook benevens nog 9 anderen door dezen uit
zijne gevangensehap verlost, en kwam den 11 Oct. 1601 in
het vaderland terng. Ook hij verliet het evenwel reeds
weer in Maart 1602, als koopman op een der schepen van
SEBALD DE WEERD, en werd door dezen, den 3 April 1603,
in die betrekking, en gesteld over meer anderen, wederom
te Artsjin aehtergelaten. Een aanmerkelijk verschil in toestand irlderdaad.
(4 )

LE FORT

II OUTMAN
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»het volgend jaar , de wederkeer naar Nederland ver» schafte."
HOUTIVIAN zelf zegt, dat zijne gevangenis 26 maanden
duurde. Hij kan dus niet met VAN CAERDEN vertrokkcn
zijn. Ook blijkt uit het verslag van diens reize , dat hij
hem moest achterlaten, »maar heimelijk toezond 15 Ire»netiaansche ducaten , een N. T. , een Psalmboek bene» yens nog andere dingen tot zijn gerijf," en dat met
FREDERIK HOUTMAN achterbleef zekere JAN DIRKSZ.
van Dordrecht. Bij welke gelegenheid hij zijne vrijheid
verkreeg, is niet moeijelijk te hepalen.
Na de terugkomst van de Leeuw en de Leeuwin , alsmede van de Man en de Langebark, welke aan de vereeniging van den Middelburgschen Burgemeester ADR.
HSE TEN IIAAF C. S. behoorden werden in Zeeland door
de beide association de handen ineengeslagen en op nieuw
vier schepen uitgerust, t. w. de Zeelandia, de Bliddelburg , de Langebark en de Zon, die onder LAURENS
BICKER, een Hollander, en GERARD DE ROY, een Vlaming , den 28 Jan. 1601 in zee staken en zich allereerst
naar Sumatra moesten begeven , om cltizir de verbrokene
betrekkingen te herstellen. Zij hadden tot dat einde, behalve de koopwaren , voor een half millioen in specie aan
boord. Twee derzelve (de Zeelandia en de Langebark)
lieten op den 23 Augustus voor Atsjin het anker. vallen.
BICKER volbragt er zijne zending hoogst gelukkig. Hij
verkreeg niet alleen voor beide schepen eene voile lading
peper, maar vertrok ook den 14 December met een gezantschap van den Sumatraschen Vorst aan Prins MAURITS
aan boord; nam bij St. Helena de rijkgeladene Spaansche
kraak St. Jacob, en kwam met dezen prijs zoo wel, als
met zijne eigene schepen, den 20 Junij 1602, in Zeeland
terug, waar de oudste der gezanten , ABDUL ZAMAT, den
9 Augustus overleed. — Kan het dus wel twijfelachtig
zijn, Of DE HOUTMAN heeft bij de komst van BICKER zijne
vrijheid herkregen? Die komst veer Atsjin komt vrij
juist overeen met de 26 'wander' , welke FREDERIK als
den duur zijner gevangenschap opgeeft ; en die terugkomst
MENGELW. 1841. NO. 11.
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stemt volkomen ovcrecn met het jaartal der uitgave van
zijn Spraeck en Woordenboeck, of 1603.
Weinige maanden na BICKER (5 Mei 1601) steveride
eon ander Zeeuwsch eskader van drie schepen weg onder
JORIS VAN SPILBERGEN CH GUYON LE FORT, reeds haven vermeld. De Ham, het Schaap en het Lam moesten
eok Atsjin aandoen. Zij kwamen dtkir den 16 Sept.
1602 , en vroegen thans vergoaling voor de schade , aan
de lading der Leeuw en der Leeuwin in 1599 toegebragt;
jets, waartoe natuurlijk LE FORT de meest bcvoegde was.
Van de gevangenen word niet moor gesproken. Deze waren dus teen reeds alien ontslagen. Overigens werden
ook zij even heusch ontvangen als B I c KER en LE ROY ten
vorigen fare. Doze schepen keerden nogtans eerst in Mei
1604 terug, en derhalve nadat DE HOUTMAN reeds wedcr
voor de derde maal naar de 0. I. vertrokken was, in December 1603, met de vloot van STEVEN VAN DER HAGEN, met welke, op het schip _Delft, ook het gezantschap
van Atsjin werd terug gevoerd , waar het in November
1604 aanlandde.
Wai den man van Madagaskar bereft, en wel uit de
Baai van Anton Oil, uit wiens mond HOUTMA* zijne
Madagaskarsche zamenspraken had verzameld , het' komt
rnij voor, dat doze almede in verband stolid met genoemde
reizen. De man had, toen HOUTMAN sehreef, (waarschijnlijk in 1602) wel reeds vier jaren met onze natie
gevaren. Dit komt overeen met de uitreize der Leeuw en
Leeuwin, de eerste Zeeuwsche schepen naar de 0. I.
Voegt men er bij , dat de later uit dat gewest uitgevarene
veelal die Baai inliepen, dan is het mogelijk, dat de
HOUTMANS reeds op den tweeden togt hen met dczclve
bekend hadden gemaakt , en dat de man alstoen aan boord
was gekomen. Het kan evenwel ook zijn , dat de Langebark, die eon weinig later, doch desgelijks nog in 1598,
voor de eerste maal was uitgevaren, en nu de tweede reize
onder BICKER voorspoedig volbragt , reeds op haren eersten togt dezelfde Baai had aangedaan , alstoen den man
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had opgenomen , en dat hij sedert op dien bodem was gebleven. In dat geval zoudcn wij hicruit kunnen opmaken , dat FREDERIK HOUTMAN met dat schip is teruggekeerd.
Wat betreft de getuigenis van VALENTIJN, (hl. 311 in
eene noot onderteekend LAUTS aangehaald) dat wij hem,
HOUTMAN, eerst en meest verpligt en schuldig zijn voor
de ontdekking van Nieuw-Holland ; ook deze meen ik
eenigzins anders to moeten verklaren , dan char geschied
is. Tot de vloot van VAN DER HAGEN , door witn II OUT..
'mix tot Gouverneur van Amboina werd aangesteld in Febr.
1605, behoorde ook het jagt het Duifken van 30 lasten,
schipper w ILLEM JANsz oo N, hetwelk daar voor de dicnst
gestationeerd bleef. Nog in datzelfde jaar uitgezonden om
ifieuw Guinea op to nemen, zag men van hetzelve in
1606 de noordelijkste punt van Nieuw-Holland , of het
groote Zuidland, op 160° 0. L. van Tenerife en 11°
Z. B. en voer die kust verder langs. — Het Duifken
word vervangen door het jagt de Eendragt , behoorende
tot de in April uitgezeilde vloot van r. VAN CAERDEN,
waarmede DIRK HARTOG in 1609 de Wcstkust van Nieuw
Holland aandeed; terwij1 hij aan de geheele streek den
naam gaf van zijn vaartuig, aan een voorliggend eiland
zijnen eigenen mededeelde , en noirr m A N's naam toekcnde aan eene gevaarlijke zandbank, de Houtmans-Abrol.
hos , sedert het verongelukken van het schip Zeewijk in
1726 ook wel Zeewijksdroogte geheeten. Anderen stellen
de laatste ontdekkingen in 1616. De gronden hiervoor
ken ik niet.
J. AB UTRECHT DRESSELIIUIS.

WAARNEXINGEN ONTRENT EENIGE VOGELSOORTEN , INZONDERIIEIll
DE ZWALUNVEN.

een der jongste nommers van het Engelsche maandwerk
New Monthly Magazine komt eene verhandeling over de vo-

gels voor, waarin verscheidene opmerkelijke en waarschijnlijk niet algemeen bekende bijzonderheden nopens dit beNn 2
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langrijk gedeelte der levende schepping gevonden worden.
De schrijver behandelt slechts vogels, welke zijn vaderland
bezoeken. Onder de algemeene opmerkingen, welke hij
voorafzendt, is er eene, betrekkelijk de zorg, door de Voorzienigheid gedragen, om het uitsterven of de vernietiging
der vogelgeslachten te verhoeden.
vWanneer men hen naauwkeurig gadeslaat," zegt hij,
.dan blijft men van verwondering opgetogen over de wijze
zorg, met welke de Voorzienigheid voor het behoud der
onderscheidene soorten gewaakt heeft ; zij verdwijnen niet,
ondanks al de kunsttuigen, welke ,de mensch tot hunne vernietiging heeft uitgedacht; ondanks de vereenigde werking
van regen, sneeuw en winterkoude. Inzonderheid schijnt
de natuur den wreeden oorlog voorzien te hebben, Welke in
het jaargetijde hunner minnarijen en paring tegen hen gevoerd zou worden; zij heeft hen in staat gesteld, de maar
al te dikwerf volkomene verwoesting hunner broeisels te
herstellen, wanneer de baldadige schoolknaap zich met de
menigvuldige roofdieren vereenigt, om dozen luchtbewoners
hun kroost te ontrukken. Dus, bij voorbeeld, indien men
ettelijke eijeren uit het nest van een' faizant, een' lijster,
een berkhoen, een' patrijs, eene wulp of andere soortgelijke vogels wegneemt, zal steeds het wijfje er op nieuw
andere bijleggen, tot dat het getal, lietwelk zij uitbroeden
kan, weder vol is. Hoe dikwerf hebben niet merels of andere kleine vogels zich al de eijeren, welke zij gelegd hadden, zien ontrooven! Wel nu, de ouders, welke die wreede
plundering ondergaan hebben, bouwen een nieuw nest, en
hebben hetzelve binnon weinige dagen, even als bet eerste,
nogmaals met eijeren gevuld. — Niet zonder belangneming
zal men de uitlegging van dit verschijnsel lezen. Nabij het
hart van het wijfje bestaat in de vogels een plexus of zamenweefsel van bloedvaten, die gedurende den broeitijd
steeds vol zijn. Zoo lang de hoeveelheid der te leggene
eijeren niet voltallig is, of op nieuw moet aangevuld worden, ja zoo lang het wijfje broeden moet, wordt het bloed
naar die vlecht geleid, ten einde in de behoefte der wederN oortbrenging te voorzien. Is deze arbeid volbragt, alsdan
herneemt het bloed zijnen loop naar den borst-plexus, en
er is niet aan te twijfelen, of de rondo en gladde oppervlakte der eijeren brengt verkoeling en verzachting toe aan
het heete onderlijf der moeder, op deze wijs de moeijelijke
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zelfopsluiting, welke moederpligt hear oplegt, in eene taak
van genoegen en liefde veranderende."
De eerste soort, welke de Schrijver tot het voorwerp
zijner beschouwing neemt, zijn de onderscheidene familien
der zwaluwen. Hij haalt voorbeelden aan van de vertrouwelijke gemeenzaamheid, die door eenige derzelven jegens
de menschen getoond wordt ; hoe zij in stallen en schuren ,
onder afdakken en deurgewelven nestelen, to midden van
al de drukte van het landbedrijf ; hoe men, in het ontzettende gewoel van Londen zelf, zwaluwen op de palen der
straatlantaarnen, en aan de kappen dier lantaarnen, hunne
nesten bouwen en hunne jongen heeft zien uitbroeden. De
Voorzitter der Societeit van Tuinbouw te Londen, de Heer
THOMAS ANDREW KNIGHT, heeft het volgende voorbeeld van
het herinneringsvermogen en van de schranderheid eener zwaluwsoort medegedeeld: jaren achter elkander kwam
een pear zoogenaamde vliegenvangertjes (muscicapa grisola)
in mijne trekkas nestelen. Zoolang de warmte der plaats
beneden de 72 Braden bleef, broedden de vogels op de gewone wijs; doch steeg de hitte boven dien trap, alsdan
verlieten zij hunne eijeren, alsof zij bewust waren, dat nu
een middel buiten hen genoeg was, om de broeding te doen
voortgaan; daalde de thermometer weder, dan hernamen zij
terstond hunne teak."
De Schrijver gaat met kracht de dwaze meening to keer,
dat sommige zwaluwen op onze boomvruchten of andere
fruiten zouden azen. .Herhaalde malen," zegt hij, .heeft
men de maag dier zwaluwen geopend, zonder ooit iets anders dan insekten daarin te vinden. Zeker, zij zweven in
de nabijheid der boomen, waarop zich rijpe vruchten bevinden ; maar de reden is klaarblijkelijk, daar juist die
vruchten de insek ten in menigte aanlokken."
Even zeer bestrijdt hij het vroeger zoo algemeen aangenomen en voor bewezen gehouden gevoelen, dat sommige
zwaluwen geene trekvogels zijn, maar zich bij het eerste
gevoel der koude in het slijk van poelen en moerassen dompelen , om er den winter in eenen staat van gevoelloosheid
door to brengen en bij het begin der lente weder te ontwaken. Te dezer gelegenheid zegt hij : .Die vogel heeft
tot eene menigte wonderlijke fabeltjes stof geleverd. bus,
bij voorbeeld, heeft men beweerd, dat hij des winters eene
wijkplaats zocht onder het water. lk zal al de sprookjes.
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daaromtrent niet herhalen, ofschoon zij bij ligtgeloovigen
nog altijd weergalm vinden, zoo zeer is de menschelijke
geest genegen tot alles, wat wonderbaarlijk klinkt! De
verhuizing der zwaluwen is eene daadzaak, die tegenwoordig boven alle tegenspraak verheven is: men weet thans met
eene zekerheid, die geenen twijfel meer overlaat, dat zij
van het eene land naar het andere reizen. Menigmaal heeft
men hen de zeeen zien overtrekken ; voelen zij, dat vermoeijenis hunne vlugt verzwakt, alsdan zetten zij zich een
oogenblik in de holte tusschen de golven neder, even als
wilden zij een zeebad nemen, en verfrischt en uitgerust
hervatten zij daarna hunnen tout."
Over de bouwing der zwaluwnesten sprekende, beschrijft
de Auteur de manier, waarop de stad- of huiszwaluw (hirundo urbica) daarbij te werk gaat. Die bouwwijze is in
een land als het onze, waaraan de natuur dezen vogel in
zulk eenen weldadigen overvloed geschonken heeft, genoeg
bekend. Minder is zulks de bouw van het nest der oeverof zandzwaluw (hirundo riparia), waaromtrent hij op deze
wijze spreekt: De zandzwaluw bouwt naar een geheel
ander plan. Het is een onvermoeid mijngraver, die zijne
woning in het zand uithoolt, op dezelfde wijs als de oude
Egyptenaren zich impels uitbeitelden in de rotswanden.
Beschouwt eens oplettend den bek van dit vogeltje. Ofschoon deszelfs snavel niet groot is, is hij hard en scherp,
en ons beestje, dat even zeer sappeur als mineur is, weet
er zich uitmuntend van to bedienen. Door middel zijner
scherpe klaauwtjes hecht het zich aan eenen vasten zandoever ; vervolgens, den bek digt gesloten houdende, doet het
daarmede, als met een houweel, geweldige slagen tegen de
harde zandkorst, van Welke het bij elken slag stukjes doet
afspringen. Is het geslaagd, eene opening uit te holm,
alsdan draait het zich zoolang daarin rond, tot dat het
daaraan eene kringvormige gedaante gegeven heeft, zoo regelmatig alsof zij met een' passer getrokken was. Ondertusschen neemt de zandzwaluw hierbij hare afstanden uit
geen middelpunt, maar rigt zich naar den omkring. Heeft
zij in het zand haren ingang tot stand gebragt, zoo onderneemt zij, als mededingster van BRUNEL, een' waren tunnel te graven, en, alsof zij wist, dat zij, een gewelf vorinende, daarbij de noodige voorzorgen met nemen, verzuimt zij niets, wat in zulk een geval de voorzigtigheid
A
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aanraadt. Nu eens vormt zij eenen vasten vloer voor hare
begonnen woning ; dan weder, met hulp van haren rug,
bepleistert zij derzelver zoldering; zorgvuldig effent zij elke
hobbeligheid, en werpt elle kiezelgruisjes, welke haar huis
belemmeren zouden, naar buiten. Kortom, zij wendt alles
aan, wat strekken kan, om het tevens net en hecht te
waken."
In dit gedeelte van zijn opstel spreekt de Schrijver ook
met een woord (want het diertje, hetwelk dezelve vormt,
behoort niet tot Grootbrittanje) van de eetbare Oostindisehe
zwaluwnestjes, die eene, bij de Chinezen vooral, zoo geliefde lekkernij uitmaken. N Men weet," zegt N dat de
Keizer van China, die hemelbroeder van zon en maan,
zich van zwaluwnesten bedient, om smaak en gent aan
zijne spijzen bij te zetten. Hij bezigt daartoe de nesten,
die blank en appetijtelijk voor het oog zijn. Wat de zwarte
en vuile betreft, deze gebruikt hij om zijnen bamboezen
zetel te besmeren. Naar het schijnt verkrijgen deze nesten
derzelver slijmerige en kleverige hoedanigheid van de ulnae
of het zeewier, uit hetwelk zij zaamgesteld zijn. Doch na
die opheldering blijft nog de vraag over, waarom de hemelsche Keizer zijnen troon er mede doet bestrijken. Hieromtrent moeten wij de diepe kunde der Chinesche professoren inroepen, wier voorliehting ons tot dusverre ontbreekt."
Bij al de zorg, welke de zwaluwen, even als de meeste
dieren, voor hunne jongen dragen, heeft men hen beschuldigd, in zekere gevallen, hun broedsel te verlaten. Onze
Schrijver, hoe ook met zijn onderwerp ingenomen, durft
hen van deze blaam niet zuiveren. N Dat de zwaluwen, bij
bijzondere omstandigheden, hun laatste broedsel verlaten,
is eene daadzaak, waaraan men niet meer twijfelen mag;
ook de huiszwaluwen (martinets) hebben zieh aan die inbreuk op de natuurwetten schuldig gemaakt. Doctor .YENNER
spreekt van een paar zwaluwen, hetwelk viermaal in hetzelfde jaar gebroed had. De drie eerste malen ging alles
wel; rimer de jongen van het laatste broedsel kwamen in
het begin van October uit den dop: tegen de heeft Bier
maand verlieten de beicle ouden het land, hun nog half vederloos gezin achterlatende, tat weldra van konde en honger omkwam. Den 17 Mei van het volgende jaar kwamen
de oude vogels aan hetzelfde nest terug , dat nog de geraam-
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ten hunner gestorvene jongen bevatte ; zij wierpen dezelve
naar buiten. — De Heer BLACKWALL heeft getoond, dat
deze soort van kindermoord menigmaal plaats heeft. Onder
andere voorbeelden haalt hij er een aan van een paar zwaluwen, dat, een oud verlaten nest voor zich willende innemen, gedwongen was, de riffen van drie geslachten nit
hetzelve weg to ruimen, alvorens zich er to kunnen vestigen. Ongeveer terzelfder tijd en nagenoeg op dezelfde
plaats beproefde een ander paar, een nest van de daarin
geblevene lijken te zniveren, doch kon er niet in slagen.
Wat deed het alstoen ? Het sloot met slijk de opening van
het nest, dat op deze wijs tot eene graftombe gemaakt
werd, en bouwde een nieuw nest voor zichzelf. Aanvankelijk had de Heer BLACKWALL het sterven dier geheele
broedsels aan eenig toeval toegeschreven, hetwelk den dood
der oude vogels, of van een' derzelven, mogt veroorzaakt
hebben ; maar eindelijk , voor de ontegenzeggelijke waarheid wijkende, moest hij erkennen, dat het eene vrijwillige
verlating was. De Ouden roemden de vroomheid, waarmede
de zwaluw hare dooden begroef: hebben niet missehien
waarnemingen, gelijksoortig als die, waarvan BLACKWALt
gewaagt, tot dit geloof aanleiding gegeven ? En is, alles
wel overwogen , die omkeering van het natuurgevoel bij
deze vogels dan zoo verbazend en zoo laakbaar? Vindt zij
niet hare nitlegging in eene andere wet der natuur, die
niet minder diep in het hart van elk levend wezen gegrift
is ? te weten de zorg voor zelfbehond? Wat konden die
arme ouders wel anders doen? Door de warmte eener koesterende herfstzon aangedreven, hadden zij, in hun beperkt
doorzigt, gehoopt, nog een broedsel te kunnenopkweeken;
maar, bij het vorderen van het jaargetijde, week de zon
gedurig verder van hen weg, de dagen werden somber, de
nachten koud ; geene insekten meer, , op welke zij langs
vijvers en grachten konden jagt maken; zij moesten of omkomen of verhuizen ! De zucht tot het leven behield de
overhand.
Menigmaal hebben wij, in het westen van Engeland ,
gadegeslagen, hoe angstig de zwaluwen, wanneer de tijd
der algemeene verhuizing nadert, over hun laatste broedsel
waken, hetzelve nopen het nest te verlaten en de jeugdige
wieken in het vliegen to oefenen. Tegen het einde van
September des afgeloopen jaars scheen een paar dier vogels,
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hetwelk zijn nest tegen den ingang van het huis geplaatst
had, alle middelen uitgeput te hebben, om zijne jongen aan
het vliegen te brengen. De kleintjes aarzelden, durfden
niet, drongen zich achter in hun naauwe nestkamertje op
elkander. Zou men dan zonder hen moeten vertrekken?
Eindelijk, het was op een' zondagavond, verzamelden al de
zwaluwen uit de buurt zich om de deur, waaraan het nest
gehecht was. In wijde kringen zwierden zij rondom hetzelve heen, en, langs de opening voorbijstrijkende, gaven
zij telkens een' kleinen sehreeuw. Het was alsof zij hunnen
vrienden toeriepen: .Brengt dan toch die koppige kinders
het nest uit; jaagt hen met geweld naar buiten; vvij moeten
weg; zij blijven anders zeker achter." De waarschuwing
was niet vergeefs, want des anderen daags was geheel het
gezin verhuisd.
.WHITE maakt gewag van een geval, waarbij het mannetje alleen zich aan gezinverlating schuldig maakte ; het
wijfje, liefderijker en teederder aan hare jongen gehecht,
bleef bij hen, tot dat zij in staat waren haar naar eerie
zachtere lnchtstreek te volgen. .A1 onze zwaluwen," zegt
die innemende Schrijver, . waren dit jaar reeds in de eerste
dagen van Augustus vertrokken, een eenig paar nitgezonderd, en zelfs van deze twee vogels verdween er een drie
dagen daarna, zoodat er slechts een overbleef. Dat achterblijven van dezen eenigen moest een' vermogenden beweeggrond hebben, en hieromtrent besloot ik, mij zekerheid te
verschaffen. Ik bespiedde de bewegingen des vogels, en
ontdekte eindelijk, dat hij in den dakstoel der kerk twee
jongen opkweekte, wier ligchaam zich met het eerste dons
begon te dekken, en die van tijd tot tijd den hongerigen
snavel uit het nest staken. Zoo ging het voort tot op den
27 Augustus; de moeder (want eene moeder moest het wezen) werd gedurig angstiger en onrustiger. Den 3lsten zag
ik, hoe zij met hare twee kleinen rondom den kerktoren
fladderde. Ongetwijfeld bereidde zij hen voor tot eene lange
reis, want sedert zag ik hen niet meer, en men vond
daarna het nest ledig."
. In Amerika," zegt onze Schrijver, is de purperzwaluw
(hirundo purpurea) even geliefd en worth even zeer door
ieder gespaard, als bij ons de huiszwaluw. .Ik heb," zegt
de vermaarde 'WILSON, *slechts een eenig man ontmoet,
die de zwaluwen niet lijden mogt, en niet &Alden wilde,
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dat zij hunne nesten aan zijn huis bouwden. Het was een
gierige en barsche Duitscher. Wanneer men hem naar de
reden van zijnen haat tegen die vogels vroeg, antwoordde
hij: We1 zij eten mij mijne erwten op." 1k zei dien
scher, dat ik nog nooit gezien of gehoord had, dat zwalu,
wen erwten aten; maar hij antwoordde mij, met onverstoorbare bedaardheid, dat hij zelf menigmaal die vogels
rondom zijne korven had zien vliegen en gedurig snip snap
doen. Nu begreep ik, dat de bijen van den Teutonier de
slagtoffers moesten zijn , en tegen zulk eene aanklagte durfde
ik, helaas! mijne lieve zwaluwen niet verdedigen." (*) —
Bedrieg ik mij niet," dus gaat de Engelsche Schrijver
voort, dan zijn de zwaluwen in Europa aan bijenmoord
onschuldig; en evenwel wordt zulks door VIRGILIUS, in
het vierde boek der Georgica, aan die vogels verweten."
Vervolgens verheft de Schrijver zich tegen den wreeden
oorlog, welken de meeste jagers, of tot oefening van hand
en oog, of, hetgeen erger is, om hunne reeds verkregene
behendigheid te toonen, de arme zwaluwen aandoen. * Mogen wij," zegt hij, ,wel van dit onderwerp afstappen,
zonder onze afkeuring te kennen te geven van die zoo wreede en hatelijke jagt, die op de zwaluwen gemaakt wordt;
eene jagt, bij welke de mensch met zijne behendigheid
praalt ten koste der vernieling van eenen nuttigen vogel,
die de herbergzaamheid, welke men hem verleent, door
zoo wezenliike diensten betaalt : het is reeds eene barbaarschheid, nutteloos eene arme zwaluw te dooden; maar
men denke daarenboven aan de jongen, die, door het vermoorden hunner ouders, aan de vreeselijke doodstraf der
kinderen van UGOLINO worden overgegeven."
,Er is," gaat hij voort, ,nog eene andere, niet minder
afschuwelijke verlustiging, die, gelukkig voor ons, slechts
in vreemde landen gebruikelijk is; ik bedoel het zwaluw(*) Om de aardigheid, die in deze anecdote verholen
ligt, to begrijpen, moot men de woorden in het Engelsch
overzetten. Peas zijn erwten en bees bijen. Beide woorden
warden eveneens uitgesproken, met onderseheid alleen van
de voorletters. Nu weet men, dat den Duitschers verweten
wordt, dat zij de twee verwante letters b en p met elkander
verwisselen. Onze Duitscher dus, bees (hies) willende zeggen , zei peas (pies.)
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hengelen. De hengelaar neemt daartoe zijne standplaats op
den een' of anderen toren. Het aas is een veertje, hetgeen
de arme vogel in zijne vlugt weggrijpt , om er zijn nest
mede to bekleeden. De vogelbeul werpt van tijd tot tijd
suippertjes papier in de lucht, om zijne prooi aan to lokken,
op gelijke wijs als de visscher zemelen in het water strooit,
waar hij naderhand visschen wil. Niet zelden rukt de iwaluw in hare krachtige vlugt den hoek met zich mede, en
ontkomt aldus aan haren verraderlijken vijand, ofschoon
niet aan den dood."
Ter gelegenheid dat I1ij het geslacht der leeuwerikken
behandelt, spreekt onze Schrijver ook van den zeeleeuwerik
(alauda alpestris.) .Deze soort," zegt hij, .is seer verre
over de aarde van het uiterste noorden naar het zuiden uitgebreid. Kapitein JAMES floss heeft er eenen bij Port-Felix
gedood, en Kapitein p awl, PARKER KING heeft eene andere
medegebragt van de straat van Magellaan, of juister Illagalhaens. Die leeuwerik is een der liefelijkste zangvogels.
AUDUBON, die deszelfs levensgewoonten aan de kusten van
Labrador bestudeerd heeft, beschrijft op de volgende wijze
de zorg der oude zeeleeuwerikken voor hunne jongen. ',Reeds
meermalen," zegt die geleerde vogelbeschrijver, .had ik op
mijne togten langs de kusten van Labrador en tusschen de
talrijke eilanden, welke dezelve bezoomen, dezen leeuwerik
in den leg- en broeitijd gadegeslagen; maar tot heden toe
was het mij nimmer gelukt, hem te hooren zingen, noch
ook de geheime wijkplaats to ontdekken, waar hij zijn nest
verbergt. De soort, welke ik hier gevonden heb, is opmerkelijk door de liefelijkheid van haren zang en het fraaije
van haren vederdos. Zie hier eenige bijzonderheden nopens
hare gewoonten: De zeeleeuwerik legt zijne eijeren te midden der dorre en eenzame vlakten van Labrador, niet verre
van de zee. Het voorkomen des lands vertoont als 't ware
een golvend veld van granietruggen; de grond is overdekt
met een tapijt van mossen en lichens, eindeloos verscheiden
in grootte en in kleur. Nu eens zijn die mossoorten groen,
dan weder zoo wit als de sneeuw zelve; sommige hebben
al de bekende kleurtinten en breiden zich uit in wijde platen. In het midden van deze laatsten plaatst de .leeuwerik
zijn nest. Hij kiest de daartoe geschikte plek zoo schrander
nit, en de kleur zijncr vederen komt zoo volkomen met die
van bet mos overeen , dat, wannecr men niet den voet op
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den vogel plaatst, hij in voile gerustheid onbewegelijk blijft
zitten. Komt men hem eehter al te digt op het lijf, alsdan
vliegt hij op, maar veinst Wks op eene gebrekkige wijs
te doen, om u uit te lokken hem to vervolgen. Die list
slaagt, bij onervarene jagers, bijna altijd. Het mannetje
ondersteunt de liefderijke list van zijn wijfje zoo goed hij
kan, innig verblijd wanneer het hun gelukt hunne jongen
te redden. Zoo zij, ondanks hunne pogingen, hen de prooi
van eeneu roover zien worden, dan slaken zij een zoo klagend en aandoenlijk gekerm, dat een natuuronderzoeker
daardoor tot deernis bewogen zou worden, indien een natunronderzoeker voor deernis toegankelijk ware, wanneer
het de bevordering der kennis van het dierenrijk betreft.
.Hun nest, tot aan den rand toe in het mos gedompeld,
is van sprankjes gras gevormd, die in het rond gelegd zijn,
totdat zij eene dikte van omtrent twee duimen bereiken ; aan
den binnenkant is het met vederen van onderscheidene vogels
bekleed. De legtijd valt in het begin der maand Julij. De
eijeren, vier of vijf in getal, zijn grijs, met bruine of
bleekblaauwe sprikkels. De jongen verlaten het nest voor
dat hunne vleugels nog sterk genoeg zijn om hen te dragen;
eene week lang volgen zij, over het mos fladderend, de
ouden; men ziet hen been en weder loopen, met liefelijken
toon piep! piep! kwelende, en bij den minsten zweem van
gevaar de wijk nemende onder de vleugelen 'runner moeder.
Vervolgt men hen, dan openen zij de wieken , 0.1T1 zich in
hunne vlugt te helpen ; zij verstrooijen zich in alle rigtingen , en ontsnappen dus ligtelijk aan hunnen vervolger.
Moeijelijk is bet, er meer dan eenen magtig te worden, of
er moeten vele jagers bijeen zijn en ieder eenen vogel voor
zijne rekening nemen. Zoo lang de vervolging duurt, vliegen bet mannetje en wijfje den vijand achterna, angstig
klagende over het gevaar, dat hun kroost bedreigt. Menigmaal hebben ons dus vader en moeder naar onze boot verzeld ; zij streken op de rotsen, die in onzen weg lagen,
neder, en schenen door hun geschreeuw ons te bezweren,
hun hunne geroofde kinderen terug to geven."
Onder de vogelsoort, bruans (emberizidae) geheeten , van
Welke de Schrijver drie soorten optelt, spreekt hij nog ten
slotte van den ortolan, (emberiza hortulana) die slechts zeer
zelden Grootbrittanje en de op gelijke poolshoogte gelegene
landen , mar daarentegen menigmaal het zuiden van Iluitsch-
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land en Frankrijk bezoekt. Het is een, als lekkernij voor
de keuken, zeer geachte vogel. Van de wijze, om hem
daartoe voor te bereiden, wordt het volgende gezegd :
.Noch de sierlijke leest, noch de rijke kleuren, noch het
liefelijk gekweel van den ortolan beschermen hem tegen de
eischen van dat ligchaamsdeel, van hetwelk een spreekwoord zegt, dat het noch oogen noch ooren heeft. In
eenen strik gevangen, wordt de vogel aan de frissche buitenlucht, aan den vrolijken zonnesehijn ontrukt en in eene
kamer opgesloten, waar hij geen ander Licht ziet dan eene
droeve nachtlamp. Weldra weet hij geen onderscheid meer
tusschen dag en nacht; doch, in zoo verre gelukkig in zijn
ongeluk, heeft hij aan koren- en gierst-aren, aan gekruid
wittebrood, kortom aan geenerlei lekker voedsel gebrek ;
ook vergeet de kleine gulzigaard spoedig de vrijheid, Welke hij ontberen moet, om zich met al het lekkers, dat
hem omringt, te mesten; hij maakt daarvan zoo ruimschoots
gebruik, dat geheel zijn ligchaam bijna niets anders meer
is dan een klomp vet, die een smakelijk geregt belooft.
Zoodra hij het gewigt van drie oncen bereikt, heeft voor
hem het uur des doods geslagen. De onverzadelijke veelvraat zou zich doodeten en in zijn vet verstikken; maar daartoe laat men hem den tijd niet. Zie hier, overigens, wat
het wijdvermaarde kookboek, le Cuisinier des Cuisiniers ,
Nan hem zegt. De lijkrede is zoo kort, dat men bijna zeggen zou, dat de opsteller zich gehaast heeft er een einde
aan te maken, om zich te spoediger op het vleesch van zijn
slagtoffer te vergasten : ' De ortolan is een klein vogeltje,
.nagenoeg van de grootte eens leeaweriks; het is grijsachtig,
.met geelachtigen hals en buik. Het is nooit lekkerder,
.dan in Augustus en September. Het levert een smakelijk
en ligt verteerbaar voedsel."
(Het vervolg en slot hierna.)
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ammerfest ligt niet verder dan een dertigtal mijlen van
de Noordkaap , en van al de inwoners der stad is de geeste-

(*) Met voorkennis van Vertaler en Uitgever deelen wij
onzen Lezeren deze proeve uit u ARKIER ' S Lettres sur le Nord
mede. Hit werk onderscheidt zich door deszelfs belangrijken
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lijke de eenige, die deze uiterste grens van Europa bezocht
heeft. De reis is evenwel noch zoo moeijelijk noch zoo gevaarlijk als eenige reizigers haar gesehilderd hebben: wij
deden haar in drie dagen ; anderen hebben ze in nog korteren tijd gedaan. Maar men moet bekennen, dat rondom de
rotsen, die de punt dezer kaap vormen, de zee zelden kalm
is. Zelfs wanneer de wind stil is, wooden de hooge golven
dezer ijszee met zoo veel geweld, alsof zij nog door den
storm van den vorigen dag beroerd wierden, en de kust is
met klippen bedekt, waarop de golven zich, met een geluid
als dat des donders, breken. Wanneer men her door een'
storm overvallen wordt, biedt zich voor het ranke vaartuig
geene schuilplaats aan ; geene kust beschermt het, en bij
aanhoudenden tegenwind kan de togt van dertig mijlen dertig
dagen duren.
Ik voor mij had, reeds van mijne komst in Finmarken,
die reis naar de kaap als de verpligte grens van een verblijf
in het Noorden aangemerkt. Terwijl ik hiervoor toebereidsels maakte, kwam een mijner landgenooten, de Heer DE
SAINT -MAUR to Hammerfest, en wij besloten te zamen te
vertrekken. Het vaartuig lag in de haven gereed; de matrozen hadden reeds hunne lederen kielen en groote laarzen
aan ; maar de Noordewind woei allerhevigst. Te zeilen of
roeijen was onmogelijk. Wij twachtten aldus eene gansche
week, naar den •ezigteinder turende en de wolken raadplegende. Eindelijk draaide de wind naar het Oosten, en
wij gingen scheep.
Deze geheele zee is met naakte eilanden doorzaaid, die
slechts door eenige vissehersgezinnen bewoond en door Laplanders bezoeht worden, welke er in de maand Mei hunne
rendieren heenvoeren, en in September terugkeeren. De
naam dezer eilanden wijst hun karakter aan. Het is het
Walviseh- , Beeren-, Bendier- en Meeuwen-eiland:
Biwrna , Reno Maas& Lange sneeuwvlakten liggen er gcinhoud en bevalligen vorm boven de duizend-en-eene vertaling , waarmede ons Publiek dagelijks als overstroomd
wordt, en levert eene hoogst lecrzame en aangename lektuur op. Wij wenschen door dit staal tot het lezen van het
geheele work nit te lokken, waarvan de vertaling eerstdaags
door den Boekhandelaar A. TER GENRE, te Deventer, zal in
't Licht verschijnen.
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durende het gansche jaar over, en dikke novels omhullen
hen dikwijls geheel.
Aan gindsche zijde van Maaso houden de eilanden naar
het Noorden op ; men komt in voile zee, en weldra ziet men
de drie hoogten van Stappen, die, even als obelisken, nit
den schoot van den Oceaan oprijzen. De middelste, Teel
hooger en uitgestrekter dan de andere, had de blikken der
Laplanders getroffen ; zij begroetten ze van ver als een' hei.
ligen berg, en kwamen op hare kruin offeren. Eertijds bevonden zich bier eenige woningen; ook was er eene kerk op
Maas. Toen LODEWIJK FILIPS naar de Noordkaap reisde,
hield hij zich eenen nacht bij den koster van Maaso, cm'
anderen bij een' visscher van Stappen op. Zijne reis in het
Noorden is reeds eene volksoverlevering geworden. De visschers hebben ze elkander verteld, de vaders hebben ze aan
hunne kinderen overgebragt, en de naïve kronijkschrijvers
dezer koninklijke Odyssea hebben zich niet bij de eenvoudige
waarheid kunnen bepalen ; zij hebben die vergroot en naar
hunne verbeelding opgesierd. Men verhaalt dan, dat pier
eens uit de Zuiderstreken, uit die tooverlanden, waar de
boomen gouden.appelen dragen, een voornaam prins kwarn,
die, even als in de toovergeschiedenissen, zijre hoogen rang
en rijkdom ondei het eenvoudige Noorweegsch wollen kleed
verborg. Eerst hield men hem voor een leergierig student.
die zich door het reizen kennis trachtte to verzamelen, of
voor een' koopman, die den staat der visscherijen van Lo.
fodden wilde kennen, te meer daar hij zachtaardig, beleefd
en geenszins moeijelijk te bedienen was. Maar weldra ontdekte men, dat het een aanzienlijk personaadje was, want
hij had een' reisgenoot bij zich (den Graaf DE MONTJO YE)
die nooit dan met ontbloot hoofd tot hem sprak, en die op,
den grond sliep, terwijl de prins zich op eon bed legde.
Eons trad de vrouw van den Boer, bij Wien de twee reizigers den nacht hadden doorgebragt, in hunne kamer, op
het oogenblik, dat au zich aankleedden, en zij zag, dat
de prins onder zijn grof gewaad van vadmel fijne lakensche
kleederen droeg, die met good en diamanten starren bedekt waren.
Ook zegt men, dat eene oude Noorweegsche vrouw, aan
wie hij eene aalmoes gegeven had, hem uit dankbaarheid de
hand drukkende, tot hem zeide: De lieden van dit land
heschouwen u als eon dier gewonc reizigers, die wij som-
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tijds zien doortrekken ; maar ik weet wel, dat gij grooter
zijt dan de Fogde en de Amtmann (de twee hoogste staatspersonen der provincie), en zelfs dau de bisschop van Brenthelm. 1k weet, dat gij een prins zijt, en hoor ! — de oude
sa IT E liegt niet — gij zult eens koning zijn."
Ten tijde , toen LODEWIJK EWES door deze zoo weinig
bezochte streken reisde, droeg hij echter geen fijn laken
onder zijn kleed van vadmel, geen diamanten kruis op zijne
borst. De zucht om te zien, op te merken en zijne kennis
uit te breiden, had hem, met geringe hulpmiddelen, deze
lange en moeijelijke rein doen ondernemen. Hij kwam van
zijn kollegie van Reichenau, slechts van eenen matigen wisselbrief op Koppenhagen voorzien, en toen de goede R BITE
hem voorspelde, dat hij koning zou worden, moet de prins
haar met een' zonderlingen, ongeloovigen glimlach hebben
geantwoord. Dit gebeurde in 1795; aan het makers van koningen werd in Frankrijk toen nog weinig gedacht.
De kerk van Maas6 is naar Hawsund overgebragt ; de
koster is dood, de visschers zijn opgebroken, en de beide
eilanden verlaten. Over de gansche Finmarksche kust zou
men verseheidene dergelijke verhuizingen kunnen optellen,
alleen door gebrek aan hout veroorzaakt. Als de Noorweger
zich aan den oever der zee gaat nederzetter, zoekt hij eene
baai, die niet te ver van denneboomen verwijderd is; maar
wanneer de Laplanders er des zomers komen, verwoesten
ze zijn klein bosch, houwen zijne boomen midden door, en
deze loopen dan niet sneer uit. De arme visscher, na verloop van eenige jaren gebrek aan brandstof krijgende, is
genoodzaakt, den grond, waarop hij zijne woning gebouwd
heeft, te verlaten. Hij zegt zijne huisgoden vaarwel, en
gaat elders eene minder verwoeste plaats opzoeken. Somtijds
ook sterft het gansche gezin op deze naakte rotsen uit ;
zijne brooze hut valt in puin, en niemand denkt er aan,
zich het rampzalig overschot ten nutte to maken.
Tegeuover Stappen zien wij eene lange rotsachtige kust
verrijzen, door eene diepe baai afgebroken, en overal met
onregelmatige hoogten en steile rotsen bezet : dit is het eiland, dat op zijn uiterste punt de Noordkaap draagt. Men
heeft het Mager-eiland genoemd; de naam van woest eiland
ware nog juister geweest.
Te Giestmir, die van klippen omringde golf, vindt men
nogtans eene woning en een' koopman , den laatsten koop-
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man van bet Noorden. Onze matrozen wisten dit slechts bij
overlevering, en wij dwaalden nu eens naar-bet Oosten, dan
weder naar het Westen over de go/ yen, naar het dak van
een huis zoekende, doch overal slechts rotspunten ziende.
Eindelijk zagen wij de masten van een Russisch schip, dat
diep in de baai voor anker lag: hiernaar rigtten wij onzen
koers. Nabij het vaartuig was eene houten hut, tot magazijn dienende, en nicer Diets. Maar veel verder, achter
eene groep rotsen, met zeeplanten en mos bedekt, zag men
eene rookwolk omhoog stijgen. Dit was de woning van den
koopman , eene armoedige woning, waar het gansche gezin
zich digt op elkander moest schikken, om den reiziger een
weinig plaats te maken : ter zijde een nog geringer huis,
waar men eenige flesschen brandewijn, eenige zakken meel,
garen en leder vindt: dit is de winkel; digt hierbij twee
aarden hutten, door visschers hewoond; overal rondom naakte, ruwe rotsen, de doodschheid en sate der woestijn en de
I,Jszee. Des zomers komt bier een twaalftal kleine Russische
schepen om te visschen: want op de kust vindt men zeer
veel visch. De eerste verschijnen in Junij, de laatste vertrekken in de maand September weder. Van dit tijdstip of
zien de bewoners van Mager() geen vreemdeling, noch hooren eenig nieuws meer. Bet overige der wereld is voor hen
gesloten. De golf ruischt tegen hun strand, de storm locit
boven hun hoofd, en de nacht omgeeft hen.
En echter, toen wij digt bij de woning waren, kwam ons
de moeder met een vrolijk gelaat to gemoet , en twee blaauwoogige jonge meisjes gavel' ons'hartclijk de hand, terwijl zij
zeiden : .Weest welkom !" Voor deze aldus op den uitersten hook van den aardbol geworpen en afgezonderde ongelukkigen is de onbekende vreemdeling, dien een schip naar
hun verwijderd strand voert, geen vreemdeling. Hij is een
vriendelijke gast, die hun een' straal level's in hunne kille
eenzaamheid brengt; en teen de waardige vrouw des koopmans ons vroeg, wat wij verlangden, teekende haar gelaat
eene soort van teedere bezorgdheid , en terwijl MARTI! A
en MARIA, bare beide meisjes, om ons been huppelden,
lachten zij met oogen en lippen ons toe, alsof wij hare
breeders waren.
Weldra was de voor ons bestemde kamer gereed, de tafel
opgeredderd en met een laken bedekt. Wij hadden reisproviand medegebragt ; maar de goede jnfvrouw KIELSBERG
0o
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voorkwam al onze wenschen, en liep driftig nu naar de
last, dan naar de keuken, om alles te haren, wat wij mogten noodig hebben. Nooit heeft de Noorweegsche gastvrijheid mij zoo getroffen. De arme vrouw kon ons geen damast tafelgoed of zilveren schotels voorzetten; maar ze bragt
ons haar laatste bord en haren laatsten room. Na in stilte
al hare rijkdommen to hebben opgeteld, nam zij een' sleutel, die aan haar' gordel hing, opende een buffet en haalde
er eene flesch likeur uit, die zij voor groote feestdagen bewaarde. Ach! het was de oliekruik der weduwe, en ik zou
mij de magt van den profeet gewenscht hebben, om ze onophoudelijk te vullen.
Terwijl zij zoo bezig was ons te bedienen, vroeg ik haar
naar het verledene, en zij verhaalde mij haren levensloop :
hoe zij als jong meisje bij hare enders te Drontheim gewoond, en hoe zij die plaats, welke haar eene groote stall
toescheen, verlaten had, om in deze eenzaamheid te gaan
wonen. .Dit is 20 jaar geleden," sprak zij ; mijn man ginds
to veel mededinging vindende, verzocht om het koopmansregt van Giestvar. Hij vroeg mij of het mij niet te veel
zou kosten, mij van de wereld, waar ik geleefd had, te
scheiden. Maar ik zeide, hem met vreugd te zullen volgen, waar hij ook henen ging. Wij waren toen nog jong
en sehiepen ons sehoone vooruitzigten. Wij hoopten , na
verloop van eenige jaren, onze zaken to kunnen verkoopen
en met onze kinderen naar Drontheim terug te keeren. Wij
kwamen op dit eiland, waar slechts eene visschershut stond.
Wij bouwden dit huis, het magazijn, den stal, en in den
aanvang scheen alles aan onze verwachtingen to zullen beantwoorden. 1k bragt gelukkige jaren in deze arme woning
door. Maar weldra kwam eene lange reeks van ongelukken
onze hoop verwoesten, en thans vraag ik niet meer om
naar de wereld, waar ik geleefd heb, en mijne geboortestad terug te keeren. Mijne ouders zijn gestorven , zonder
dat ik hen voor het Iaatst heb mogen ombelzen; mijn man
is ziek, en mijn zoon is verleden herfst, op de vischvangst,
verdronken." Bij deze woorden beefde hare stem ; hare
twee dochters, haar op het punt ziende te weeren, vlogen
haar om den hals en bedwongen door haar kussen den moederlijken traan.
Terwijl zij zich aldus aan hare herinneringen overgaf,
sloes. het middernacht op de berookte klok onzer kamer, en
D
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in dit uur, waarin duisternis de zuidelijke gewesten omhult,
kwam het licht aan onzen noordschen hemel te voorschijn.
De zon, die den ganschen dag niet geschenen had, wierp
een bleek schijnsel aan den gezigteinder. De mist, die
over de vallei lag, trok op en verdreef: de door den wind
gejaagde wolken braken op de bergwanden en verdeelden
zich. Door derzelver scheuren zag men blaauwachtige omtrekken en getande kruinen. De zee en de rotsen kwamen
nu van lieverlede in al hare uitgestrektheid to voorschijn.
Het was als eene tooneeldecoratie, bij 't ophalen van 't gordijn. Het koeltje kwam uit het zuiden ; het moest ons in
korten tijd naar de 1Voordkaap brengen. Wij riepen onze
matrozen, die zich reeds gereed maakten om te gaan slapen :
maar door hun een glas brandewijn te geven, deden wij hen
den slaap vergeten. Zij heschen vrolijk het zeil en wij
vertrokken.
Van Giestvtir tot de Noordkaap relent men ongeveer vijf
mijien. De baai uitkomende, ziet men ter linker zijde niets
dan de voile zee, ter regter de kust van het eiland. Dit is
een hooge rotswand, door loodregte lagen gevormd, door de
golven en den storm afgespoeld en gebrokkeld, en hier en
daar door sneeuwstrepen overtrokken. Op den top ziet men
noch planten noch struiken, en zijn voet is met klippen
omgeven, waarop de golven, zelfs bij stil weder, klotsen,
schuimen en zich met geweld broken. Naar het zuiden
strekte zich eene lichtstreep, als een purperen lint, langs
den gezigteinder uit. Maar hier was alles zwart, de zee,
de rotsen en de door de golven geslagene holen in de bergwanden. Geen ander zeil dan het onze was in de ruimte
zigtbaar. Geen spoor van menschen vertoonde zich aan onze
oogen. Men zag slechts de meeuw op de rotspunt gezeten,
en den zwarten pellikaan, zijn' langen hals boven 't water
uitstekende, als om te zien, wie de vermetelen waren, die
hem in zijnen slaap kwamen storen.
Na gedurende ruim een uur dien rotswal te hebben langs
gevaren, weer de stuurman ons eene hoogte, die boven de
anderen uitstak, en die zich steeds verder in me scheen
vooruit te dringen: dit was de JVoordkaap. Zij gelijkt naar
een' grooten vierkanten toren, door vier zware bolwerken
omringd. Dit is de toren, aan wells voet de golven te vergeefs hare kracht verspillen; dit is de citadel van den Oceaan.
Van den west- en noordkant was het onmogelijk er te Ian0o 2
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den. Alomme zagen wij nets dan eene keten van rotsen,
en een' steilen wand, zich loodregt uit den schoot der zee,
verheffende. Onze gids deed ons de punt omzeilen, en wij
kwamen in eene kleine, in 't midden van 't gebergte uitgehoolde baai. Hier werden wij door een vreemd gezigt verrast. Voor ons lag eene groep rotsen, even als leisteen in
breede lagen verdeeld of als lava vermaald; in het midden
het groene en heldere water der baai, voor den wind beschermd en effen als een spiege/ ; en aan het strand dier
stille haven, aan den voet der naakte, steile toppen, een
bloem- en grasperk, en een zilveren beekje, dat door de
steenbrokken kronkelt. Aan deszelfs boorden bloeide het
blaauwoogige vergeet mij niet, de goudlokkige ranonkel, de
wilde geranium met haar violetkleed en fluweelen blaadjes,
de kleine boseh-anjelier, en een weinig verder verbergden
de hooge takken van den engelwortel graszoden. Ik kan
niet zeggen, welken indruk deze onverwachte plantengroei
op mij maakte. Het was als een laatste levensstraal op dezen
onbezielden grond, ais een laatste glimlach der Natuur in
de dorheid eener woestijn.
Terwij1 onze matrozen een' grooten voorraad van den engelwortel verzamelden, boog ik mij naar den vochtigen
grond, om naar het gemurmel van het beekje te luisteren,
dat in kleine watervallen van den eenen steen op den anderen viel, door de graszoden heenzijgde en naar bet strand
vloeide. Ik zag die lieve, blaauwe bloempjes, en mijne gedachten vlogen van hier tot in onze valleijen, om er haar
evenbeeld te zoeken. Hier mijmerende, kwamen vreemde
denkbeelden in mij op : dat frissehe, heldere water, dacht
ik, dat zich dwaselijk in de zilte golven van den oceaan
stort, is het beeld van die deugdzame en reine zielen, die
zich in den draaikolk der wereld verliezen ; en die eenzame
bloempjes, aan den never der IJszee ontloken, schenen mij
de zoete herinneringen der vriendsehap, die een trouw gemoed te midden eener door eigenbaat verkilde wereld bewaart. Ik beken, dat deze en nog vele andere overdenkingen, die ik den lezer schenk, niet zeer ter gunste der wereld luidden; maar waar zou het geoorioofd zijn sombere
gepeinzen voort te brengen, zoo het niet aan de IVoordkaap ware?
Uit deze menschenhatende mijmering werd ik gewekt door
de stem mijns rei.genoots, die mij naar de kruin van den
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berg wees en de rotsen beklom. Deze berg is niet hooger
dan duizend voet, maar steil en moeijelijk te beklimmen.
Hier treft men eenen hoop gebroken steenen aan, die, wanneer men er den voet op zet, loslaten en naar beneden rollen ; ginds vochtige mosplekken, waarop men uitglijdt zonder eenig steunpunt te vinden, of hooge rotsklompen, waaraan men zich met handen en voeten moet vastklemmen, om
ze te bestijgen.
Als men de engelwortels en de bloemzoden verlaten heck,
ziet men niets meer dan sehrale, langs den groiad kruipende
dennen, die hunne spierige takken huiverend uitsteken, als
om eenig vocht en warmte op te vangen. Hoogerop vterdwijnen ook zelfs deze planten, en men ziet niets dan een'
naakten of met sneeaw bedekten grand.
De top van den berg is vlak als een terras, met eene
geelachtige aarde bedekt en hier en daar met rendiermos en
eenige stukken kwarts, van schitterende blankheid, bezaaid. Wij liepen met kinderlijke vreugde over deze uitgestrekte vlakte; want wij hadden het doel onzer wenschen
en inspanning bereikt. Na eens bogen wij ons over den
kant der rots, om met ons oog de diepte van den afgrond
te peilen, en de verwoede golven tegen de klippen te hooren klotsen; dan weder zochten wij in de verte eene menschelijke woning, en alom vonden wij nets dan het doodsche
land. Soms, door de betoovering dezer woeste natuur eensklaps aangegrepen, bleven wij onbewegelijk en peinzend
staan , terwijl wij het voor onze oogen uitgestrekte tafereel
aanstaarden. Aan onze regterzijde verhief zich het vaste
land, de Nordkyn , de uiterste punt van Europa ; ter linker
eene lange rond uitloopende en in nevel gehulde bergketen, en voor ons de IJszee , zonder eind of grenzen. Aan
de oostzijde vertoonde de zon hare vriendelijke schijf nog,
en wierp eene vergulde yore op de golven; maar tegen het
Noorden en Zuiden pakten de wolken, een oogenhlik door
den morgenwind verdreven, zich opeen en wogen als een
looden gevaarte op den Oeeaan. Het was een nacht als van
Israel met de vnurkolom, de bajert met den hemelschen
lichtstraal; en het denkbeeld dezer verwijderde eenzaamheid, waarin wij ons bevonden, het gezigt van dit aan het
einde der wereld geslingerd eiland, bet woest gekrijsch der
meeuwen, zich met het windgehuil en het golfgeloei parendA, al de gczigtcn dier vreemde streek en al die klaag-
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toonen der wildernis bragten ons in eene soort van verstomming , die wij niet konden verwinnen. Zij, die de
maagdelijke bosschen van Amerika gezien hebben, hebben
welligt dienzelfden indruk ondervonden. Elders kan de
natuur den geest bij de aanschouwing harer lnisterrijke
schoonheden boeijen; hier beheerscht en vermeestert zij
dien. Bij zulk een tafereel gevoelt men zich klein; in het
gevoel zijner nietigheid buigt men het hoofd, en wanneer
dan eenige woorden aan de lippen ontvloeijen, kan het
slechts eene ootmoedige verzuchting, een vurig gebed zijn.
Het afdalen van de Noordkaap was nog veel moeijelijker
dan het opstijgen. Wij konden ons op de glibberige mosplekken en de steile rotsklompen niet overeind houden. Wij
moesten op handen en voeten langs den grond voortkruipen. Indien wij een mispas deden, liepen wij gevaar in
den afgrond neder te storten, en zoo wij te hard tegen
een' lossen steenklomp stieten, rolde hij met een woest geraas langs het enge voetpad, en kon hen, die voor ons
waren, in zijn' val medeslepen. Maar na een' rnarseh van
twee uren kwam de gansche karavaan veilig en behouden
weder aan boord. Als een bijzonder geluk keerde de wind,
op het oogenblik , dat wij het anker tusschen de klippen
van het strand ligtten, naar het Oosten. Deze verandering
kwam zoo juist van pas, dat wij ze, even als de oude reizigers, van eenig Laplandsch toovenaar schenen gekocht te
hebben.
Te Giestvcir komende, vonden wij het gansche gezin van
den koopman bijeen , om ons op te wachten. MA 11 TII A en
MARIA waren op zijn zondags, met haar nieuwe jerk , gekleurde voorschoot en muts met blaauwe linten, gekleed.
Hare moeder had in onze nederige kamer de luttele melk ,
die zij van hare koeijen had kunnen krijgen, op de tafel gezet, en men had met de neeste zorg twee donzen bedden
voor ons opgemaakt, om on ,:e vermoeide leden nit te rusten.
Maar wij kenden de Nom , the streken reeds te geed, om
van den grilligen wind, tile thans onze zeilen beloofde te
doen zwellen, geen gebruik te maken, en wij zeiden met
spijt de gastvrije woning vaarwel, waar wij met zoo veel
hartelijkheid waren ontvangen geworden. .Yaarwel voor
altijd!" stamelde jnfvrouw KIELSBERG, ons de hand drukkende. .Neen, niet voor altijd!" riepen hare kinderen.
De goede ntoeder haalde de schouders op en antwoordde hiet.
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De jonge meisjes kwamen naar buiten, om ons nogmaals te
groeten. Deze zwijgende houding der moeder en het gedrag der dochters opmerkende, waande ik de treurige ondervinding, die zich het verledene herinnert, en de vrolijkc
hoop, die zich met de toekomst vleit, te aanschouwen.
Des avonds vertoefden wij te Hawsund. Dit is eene bekoorlijke engte tusschen twee met gras bedekte heuvelen.
Op een' dezer heuvels ligt het huis van den geestelijke van
Rammerfest , die hier tweemaal 's jaars eenige weken komt
doorbrengen; op den anderen ziet men de onlangs gebouwde
kerk en de koopmanswoning met hare magazijnen. De grond
draagt noch moeskruiden nosh boomen ; de winternachten
zijn er even lang en donker als aan de Noordkaap ; maar de
waarnemingen der luchtgesteldheid van den Deer PARROT,
professor te Dorpat , leveren hicr een' belangrijken uitslag
op. In Augustus rijst de thermometer niet hooger dan tot
tien graden ; in Januarij daalt hij, in de grootste koude,
niet lager dan tot op twaalf. Den vorigen winter teekende
hij eens dertien, maar dit was iets buitengewoons. De kust
wordt zeer schaarsch bewoond, en het binnenland is eene
volkomene woestenij. Het geheele kerspel, dat zich verder
dan twintig mijlen uitstrekt, telt slechts 360 Laplanders en
120 Noorwegers. Maar in de maand Mei verzamelen zich
eene menigte schepen van Nordland, Hilgeland en Finmarken in de nabijheid om to visschen, en eenige Russische
schepen komen hier ieder jaar eene lading visch halen.
De koopman van Hawsund is een rijk en schrander man.
In eenige jaren heeft hij magazijnen aangebouwd en eene
traanfabrijk opgerigt. Zijn huis, waarvan hij zelf architekt
was, is weidsch en smaakvol gebouwd. Dit alles geeft hem
een' eigenaars-trots, waarin hij zich gaarne voor zijne gasten streelt. Ilij bragt ons van het kantoor naar de zaal, en
bij iederen voetstap zag hij ons ran , als Wilde hij eene goedkeuring van onze lippen opva,igen en in onze oogen een
gevoel van bewondering lezeni Maar dit was nog slechts de
inleiding zijner zegepraal. Te vij1 wij ons des avonds aan
tafel zetteden, ging hij, heimelijk, naar de vergulde pendule, waar hij de stolp afnam, op eene veer drukte, en,
zie! de tooverpendule begint op eens het air van Fru Diavolo
to spelen. Nimmer zal ik den triomferenden en tevens vorschenden blik vergeten, dien hij, bij het hooren der eerste
toonen, op ons wierp. Indien wij alstoen een' zedclijken
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moord hadden willen plegen, zouden wij onzen gastheer
slechts een onverschillig gelaat hebben moeten toonen. Maar
zoo wreed waren wij niet : wij juichten luide de tooverkunst
zijner pendule toe, en nit erkentelijkheid ledigde hij een
vol glas wijn op het welzijn van ons land. Deze dronk,
waarvoor wij hem opregtelijk dank zegden, was niets dan
het begin van een vreeselijk verraad. De ongelukkige nam
hieruit aanleiding, om eene staatkundige verhandeling op te
disschen, waarin hij al de landen van Europa monsterde.
Te vergeefs trachtte ik mij uit den verraderlijken strik,
dien hij mij gelegd had, los te spartelen; te vergeefs trachtte ik hem tot zijne betrekking van burger van Hawsund
tern te brengen; al mijne pogingen waren vruchteloos.
Terwij1 ik hem over zijne buren, de Laplanders, sprak,
volgde hij het leger van DON K A R LO S in Span je ; terwijl ik
hem naar de opbrengst der visscherij in de laatste jaren
vroeg, somde hij de Engelsche staatsschuld op. lk zag, dat
de strijd onmogelijk was. Ik onderwierp mij als een martelaar,, en hoorde geduldig toe, tot het hem behagen zou
aan zijn vertoog een einde te maken. Maar des anderen
daags wachtte hij mij met vasten voet op, en ik ontkwam
slechts door de vlugt aan de ontwikkeling eener nieuwe
staatkundige theorie. .Lieve hemel!" zeide ik, den weg
naar Hammerfest inslaande, waar toch zal men de staatkunde ontvlieden, zoo zij ons nog tot op den 7lsten breedtegraad vervolgt?"

HET STANDBEELD VAN DE RUYTER.

H

et was een gelukkig denkbeeld, bij Bestuurders en Leden
van het Departemcnt der Maatschappij: Tot Nut ,van 't Algemeen, te Vlissingen, opgerezen, om daár ter plaatse een
standbeeld, ter eerc van hnnnen beroemden Stadgenoot, den
grootsten van Nederlands Zeehelden, den onsterfelijken DE
R U Y T E n , op te rigten; en dat denkbeeld is op de gelukkigste wijze ter uitvoering gelegd.
Tot tweemaal stond dat standbeeld voor ons. Eerst, toen
hetzelve, door den Hoer ROYER , in klei was geboetseerd —
naderhand, toen het, in de fabrijk van de Heeren VA N VLI sSINGER en DUDOCK VAN HEEL, in ijzer gegoten voor ons
stond en onze bewondering wekte; en thans, nog vervuld
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van de indrukken, die deze dubbele beschouvving bij ons
verwekte, gevoelen wij de behoefte, om dezelve aan onze
Landgenooten mede te deelen.
Zoodra wij vernamen, dat de Ileer ROYER zijnen voltooiden arbeid voor eene openlijke beschouwing bestemd had,
begaven wij ons near de plaats der tentoonstelling. Was
het vreemd, dat wij, op den weg derwaarts, aan DE RUTTER, aan zijn leven en daden, en al wat hij eenmaal, als
Held, Mensch en Christen, geweest was, indachtig waren?
Was het vreemd, dat wij ons daarbij aan de portretten herinnerden, die, bij zijne achtingwaardige nakomelingen tot
op dezen dag bewaard, in hooge eere worden gehouden?
Was het vreemd, dat wij ons daarbij den grooten Man voorstelden, als ware het ons vergund geweest hem te hebben
mogen aanschouwen en ontmoeten? Eindelijk, was het
vreemd, dat wij, met zijn beeld voor het oog der ziel, de
plaats der tentoonstelling naderende, begeerig werden, ons
ideaal met bet werk des kunslenaars to vergelijken, en dearnear ons oordeel in to rigten?
In de geschetste gemoedsstemming dan traden wij toe, om
de schepping van ROYER te aanschouwen — Wij stonden
voor het standbeeld van DE RCYrER!
Er bevonden zich, op dat tijdstip, weinig bezoekers in het
vertrek. Niemand sprak, maar eller oog was op het kunstwerk gevestigd. Nu en den hoorde men een zacht gefluister,, gelijk men dit verneemt in de voorzaal van eenen Forst,
wanneer deze eene openlijke gehoorgeving verleent. Die
stilte, dat fluisteren trof ons. Was het een blijk van eerbied voor de nagedachtenis van den Held van Chattant? 't Is
mogelijk, ja waarschijnlijk : want ... dcicir stand DE RUYTER!
Het is ons Met mogelijk, den indruk te beschrijven, dien
de eerste aanblik van het uit klei gevormde standbeeld bij
ons verwekte. Neen, wij zagen geen standbeeld. Ons gevornid ideaal... DE RUYTER zelf stond cider voor ons; en
het eerste woord, dat wij, na een langdurig aansehouwen
en zwijgen, tot een' onzer medebewonderaars rigtten, was
OYER heeft DE RUYTER gezien."
dit:
Ja, deer staat hij, zoo als hij stand op het dek van de
.even Provincien. Hij kent de sterkte en overmagt der
vijanden ; maar in zijn binnenste ontwikkelt zich eene stoute
gedaehte, die hij niet roekeloos aangrijpt, maar met bedaarden zin, met soldaat- en zeemanschap overweegt. Neen ,
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hij heeft overwogen, hij nam een besluit, en, men ziet het
hem aan, hij is overtuigd, dat zijn doel, met Gods huip,
zal gehikken! Zoo, zoo zullen zijne lippen zich openen;
hij zal het hoofd ter zijde wenden, de regterhand opheffen,
met den staf van bevel op het vijandelijk Admiraalschip wijzen en zeggen: * Stuurman ZEEGER, dat is onze man!"
Het work van den Heer ROYER heeft eene clubbele verdienste ; het vertoont ons DE RUYTER naar ligchaam en ziel.
Ja , zoo moot hij zich vertoond hebben, met dien vasten
ligchaamsbouw en met die onverstoorbare bedaardheid en
vastheid van ziel, die in elken gelaatstrek spreekt en ons
den waarlijk grooten man doet herkennen. Inderdaad, de
grootste lofspraak, dien wij aan den Heer ROYER kunnen
toebrengen, is in deze weinige woorden vervat : * Hij heeft
DE RUYTER gezien!"
Die lofspraak sluit tevens het geheim zijner kunst in zich;
want dat zien heeft hem in staat gesteld, zulk eenen voortreffelijken arbeid te leveren.
Daar stoat de kunstenaar voor ons, in het oogenblik, dat
aan hem de moeijelijke taak is opgedragen, een standbeeld
voor den beroemden Zeeheld te vervaardigen; daar staat hij
voor de beeldtenis des grooten Mans, den verwinnaar van
zoo vele magtige Koningsvloten, den behouder, naast God,
van zijn vaderland; en toch maar alleen de Held, de Zegepraler, de NELSON zijner eeuw; terwijl Vlissingen zijnen
onvergelijkelijken DE RUYTER verlangt !
De kunstenaar gevoelt het regtmatige van dat verlangen ;
het wordt hem een heilige pligt, hetzelve te bevredigen;
en zie! de getrouwe geleidster der kunst, de Geschiedenis,
biedt hem hare gewillige dienstbetooning ; zij stelt het leven
van den Held, door de keurige schrijfstift van BRANDT gemaald, in zijne handen, en nu ziet hij, wie DE RUYTER geweest is! Dat gedenkboek ligt, van nu aan, in zijne werkplaats , voor hem opengeslagen, en de kunstenaar wordt elken
dog meer en meer met zijnen Held vertrouwd. Nu ontwikkelt zich in'zijn binnenste het ideaal van DE RUYTER ' S zedelijke grootheid; en terwijl het, geheel voltooid, voor zijne
ziel zweeft, roept hij, even als weleer ARCHIMEDES, nit:
Ik heb miju doel gevonden!"
Gelukkig de kunstenaar, die op deze wijze, en langs den
gulden weft, der eenvoudigheid en der waarheid, bet toppunt
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der kunst bereikt, en zijnen naam ziet opteekenen in den
tempo! des roems en der onsterfelijke eere!
Wij verlieten het standbeeld van klei, om in dat van ijzer
de technische bekwaamheden van de Heeren VAN VLISSINGEN
en DUDOCK onze hulde te brengen.
Het gieten in metaal moge, wat de bewerking betreft,
minder moeijelijkheden dan het gieten in ijzer opleveren ;
evenwel en ondanks deze opmerking schijnt men in Belgic:
bezwaren gemaakt te hebben, om het standbeeld van all
BENS in &nen vorm te gieten. In Duitschland, en bij de
vervaardiging van het standbeeld van den vermeenden uitvinder der Drukkunst, zag men, eigen onvermogen beseffende, zich genoodzaakt, de hulp van Fransche kunstenaars in
te roepen ; maar niet alzoo was het in Nederland. Hier had
men, wat men elders moest zoeken ; hier bragt men op eenmaal tot stand, wat men elders bij gedeelten slechis had
ktinnen volbrengen. Eere zij onze vaderlandsche kunstenaars
die de moeijelijke taak, zonder aarzelen , op zich namen en
zoo gelukkig wisten te volvoeren !
Het mag inderdaad bewondering wekken, eene massa van
zevenduizend Nederlandsche ponden ijzers, in eene gloeijende
lava herschapen, in den vorm te doen overgaan, die, door
middel van een tweede standbeeld van pleister,, bij gedeelten
in onderling verband gebragt en in den grond bevestigd,
was zamengesteld. Ware die zamenstelling en de bewerking
des geheels niet uiterst moeijelijk, men zou daartegen elders
geene bezwaren hebben geopperd, en de naijverige Duitscher vooral zou zijnen room niet aan den Franschman hebben afgestaan. Bij ons kende men die bezwaren evenzeer ;
dan men bezat mood en geduld, twee kenmerken van ons
doorgaand volkskarakter, om eene proeve te wagen, die
men met kennis van oaken ondernemen wilde, en de gelukkigste uitkomst heeft die proefneming, ah een meesterwerk, gekroond. Wij zagen anderwerf, maar nu in ijzer,
den grooten DE RUYTER voor ons, zoo als ROYER hem had
gedaeht.
De indruk, dien wij bij dat aanschouwen ondervonden,
werd, onder veranderde omstandigheden, eenigzins anders
gewijzigd. Bij onze eerste beschouwing gaf de stof, waaruit
het beeld was vervaardigd, (de klei) ons eene, evenwel ras
voorbijgaande, gewaarwording van broosheid ; — bij de tweede deed de stof (het ijzer) op ons gemoed cone andere wcr11-
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king, meer overeenkomende met onze denkbeelden aangaande de vastheid van DE RUTTER ' S beginselen en karakter als
Held, als Mensch en als Christen. !turners onwrikbaar stond
hij pal voor de zaak des vaderlands, der menschheid en van
het Christendom; en toen wij het ijzeren standbeeld verlieten, kwamen ons onwillekeurig de woorden van Fault
te binnen:
Gij zijt de vreugd van elk, die 't vaderland bemint,
Als hij uw weerga zoekt, maar slechts uw lijkbus vindt.
Het is ons de vervulling van eenen aangenamen pligt,
bier onze ongeveinsde hulde te brengen, zoo wel aan de
technische bekwaamheden van deHeeren VAN VLISSINGEN
en DIIDOCK VAN HEEL, als aan de kunstverdiensten des Heeren a oYER. De bewondering, die hun welgeslaagde arbeid
in het hart van elken regtschapen Nederlander moet verwekken, zal hunne streelendste belooning en tevens voor
hen de boogste lofspraak zijn.
Toen wij het standbeeld aanschouwden , was men voornemens hetzelve naar Vlissingen over te brengen. Met dit
denkbeeld voor den geest, vervaardigden wij de volgende
regels:
Vlissingen! verwelkom met gezangen
't Uur, dat u geluk en roem voorspelt!
Groet den dag, waarop gij zult ontvangen
't Beeld van IVeêrlands grootsten Oorlogsheld!
Vlecht festoenen, strengel lauwerkransen,
Stem den feesttoon, steek de seheepstrompet!
De echte kunst, omsehitterd van haar glansen,
Heeft uw' wensch de kroon op 't hoofd gezet.
't Beeld van Hem genaakt uwe oude wallen,
Dien gij vaak zaagt keeren van zijn' togt,
Als Hij, op de magt van Brit of Gallen
Zegepralend, zijn triomfen kocht.
Zult gij 't niet aan vreemde en landzaat toonen,
En dan zeggen .11ij was goed en groot;
.De eerste Zeeheld onder BATO ' S zonen,
't Vaderland getrouw tot in den dood?"
Heeft niet de aanblik van zijn grafgesteente
1 1 , V 1, N SPE
! on tglocid met 11Cilig, TUUI' 7
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kil gebeente ,
Dacht Gij niet aan RUYT E
In uw jongst , beslissend levensuur ?
Hebt Gij toen niet, met den dood voor oogen ,
Aan 't geweld een schriklijk perk gezet ,
En, in vuur en kruiddamp opgevlogen ,
De eer van Neértands watervaan gered ?
ll UrTER I spoorde uw graf de deugden to eeren ,
Wier herdenken 't hart verrukt en streelt ,
Wat zult Gij dan niet aan 't nakroost leeren ,
Bij 't aanschouwen van uw treffend beeld
Onvergeetlijk wordt nu 't viertal dagen ,
Onvergeetlijk wordt nu Chattams brand,
En de roem door de aarde U opgedragen ;
Onvergeetlijk Syracuse's strand !
Is de zeekroon ons van 't hoofd gevallen ,
Ons , ons bleef nog de oude heldenmoed ;
Hij steunt niet op kracht van duizendtallen ,
Maar op d' adeldom van 't Neerlandsch bloed.
Waar miljoenen Sparta's kroost bestrijden ,
Snort de pij1 vergeefs op 't staal kuras ,
Als driehonderd aan den dood zich wijden
Op de stem van een' LEONIDA s.
23 Julij , 1841.

WARNSINCK.

PRINS MONT° SARCIII0 EN MICHIEL ADRIAANSZ. DE RUYTER.

G een zielegrootheid is aan praal,
Aan pracht of stoet verbopden ;
Dat merk des adels van den geest
Wordt , bij Nerbeven zielen , 't meest
In needrigheid gevonden.
Zij is het, die, wat rang hier 't lot
Den sterveling moog' schenken ,
Hem meer in grootheid schittren doet ,
Dan weidsche praal, of knechtenstoet ,
Die rondvliegt op zijn wenken.
't Was eenvoud , roemrijk voorgeslacht !
7,1j kon uw deugd verhoogen ;
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Wat titel, rang of eermetaal
U sieren mogt, geen schijn, geen praal,
Het wezen boeide uwe oogen.
Gij, Ruyter! vondt in eenvoudszin

Den waren roem gelegen;
Wat glans uw krijgsrok schittren deed,
Veel schooner, dan de glans van 't kleed,
Blinkt ons uw eenvoud tegen.
Daar maakt zich Spanjes vlootvoogd op,
In Neerlands gloriedagen,
Om hem te groeten, Neerlands Held,
Wiens krijgsmoed iedre golfslag meldt,
Die ooit zijn kiel mogt dragen.
ten wensch blijft Monto Sarchio
Slechts in den boezem kweeken;
Zijn oog moet Ruyter zien; hij gaat,
Met halskarkant en borstsieraad,
Met zwaard en ridderteeken.
Met al wat aan den eerrang past
Van 's Konings dienstgetrouwen ;
Hij siert zijn hoofd en heldenborst
Met teekens van zijn hof en Vorst,
Om Hollands Held te aanschouwen.
Zoo treedt men, waant de Kastiljaan,
Als 't voegt den Zeeheld tegen,
Wien, bij de lauwren, die hij torscht,
De siersels prijken op de borst,
Door moed en trouw verkregen.
Met dat gevoel, dat eerbied wekt,
Met opgetogen zinnen,
Treedt Sarchio, in dos en praal,
Zich schildrend reeds het weidsch onthaal ,
De Ruyter's mooning binnen.
Maar hoe ! in geen paleis of hof,
Waar eer en pracht hem beiden,
In geen verblijf, dat blinkt en spreekt
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Van pracht, door weelde en goud gekweekt,
Ziet hij zich binnenleiden.
o Neen! 't eenvoudigst woonvertrek
Treft, boeit des Spanjaards oogen,
Daar orde, zonder stijve pracht,
Bij gulheid, die hem tegenlacht,
Den indruk komt verhoogen.
En nu de Ruyter, Hollands eer,
De roem van Hollands vloten? —
Het praalloos wambuis dekt hem 't lijf;
Al koutend toeft hij bij 't bedrijf
Van blijde huisgenooten.
Hier vindt men, bij een hoofsch gebaar,
Geen vleijende begroeting ;
Vreemd is men hier, bij gul bescheid,
Van schijn en valsche needrigheid:
Oud-Hollandsch is de ontmoeting.
Hier ziet men kroon noch wapenschild
Der zalen glans vermeCren;
Neen ! 't schoonste sieraad, dat er prijkt,
Waarvoor bij hem elk sieraad wijkt,
Is 't heilig woord des Heeren.
De Bijbel prijkt er als kleinood,
Zijn hoogste schat op aarde;
Bij hem zijn rang en roem slechts schijn :
Een Christen, naar Gods woord, to zijn,
Is titel, hem van waarde.
Deugd was, bij eenvoud, steeds het merk
Van Buyter's eedle daden;
Deugd schitterde in zijn oog veel meer,
Dan wapendos en oorlogseer,
Dan star of krijgssieraden.
De Spaansche Grande buigt en staart
En durft naauw 't spreken wagen;
De Hollandsche eenvoud, bier verspreid,
Doet Spaanschen trots en deftigheid
Verstomd staan en verslagen.
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o Ja ! dat zwijgen was veel weer,
Dan luide lof betooning ;
't Was tolk van eerbied voor den Held ;
't Was hulde , die geen lofspraak meldt
Of weidsche krijgsbelooning.
Ja , eenvoud sierde u, voorgeslacht !
Zij ken uw deugd verhoogen ;
Wat titel , rang of eermetaal
Gij oogsten mogt , geen schijn , geen praal,
Het wezen boeide uwe oogen.
Gij, Ruyter ! vomit in eenvoudszin
Den waren room gelegen ;
Wat glans uw krijgsrok schittren deed ,
Veel schooner, dan de glans van 't kleed ,
Blinkt ons uw eenvoud tegen.
Haast zal uw standbeeld , edel Held !
Voor NeMands oog verrijzen :
Het rijze, uw heldenroem ter eer !
Geschiednis schreef uw deugden neer;
De naneef blijft ze prijzen.
J. VAN IIARDERWIJK,

FEES TD RONK
A

A N

NEl'RLANDS BONING EN KONINGIN.

(Groningen, den 27 Julij 1841.)

A Is 't welkont, IConing, in dit oord!
Weergalmt aan Aa en Hunze's boord,
En roll, van dorp tot dorp, naar Eems en Fievel voort;
Als Gruno's Stedemaagd, in feestgewaad zich tooijend,
En van de poort der eer de Oranjevaan ontplooijend ,
Met frissche loov'ren heeft versierd paleis en huis ;
Als tusschen 't lagehend groen de driekleurvlaggen prijken ,
Zich zacht bewegende op bet iluist'rend windgesuis ;
Als heel dees grijze vest de aloude trouw doet blijken ,
En 's Konings inkomst een' triomflogt mogt gelijken ;
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Als 't welkom , lioningin ! zich mengt in 't feestgedruisch,
En duizenden, om strijd, U, vorstlijk Paar ! begroeten,
Gedoog dan, dat de Poezij.
Zich zedig scharende in der feestgenooten rij,
De tolk van zachter vreugde zij,
En, bloemen strooijend voor uw voeten,
Een' stillen zucht van 't hart U wij' !
Die zucht is LIEFDE, van oneindig hoog're waarde,
Dan al de pracht, en praal, en grootheid van deze aarde:
Ja, liefde is 't heilig snoer, dat Neerland aan U boeit.
Hoe ook de diadeem verblindend moge stralen,
Gij weet het, Koning ! niets kan bij de liefde halen,
Die voor U in de borst van vrije burgers gloeit.
Die zucht der liefde stijgt voor U tot d' Albehoeder
Op vleuglen des gebeds; voor U ook, Neerlands Moeder,
Die edel zijt en vroom. Verlicht, o God! bestraal
Den Koning door Uw' geest! Dat de allerrijkste zegen,
Als in een' milden bloemenregen,
Op Hem, op zijn Geslacht, op Neerland nederdaal' !
SPA rIDAW.

AAN ***•

Ach wat deedt gij, Onbedachte,
Die uws Vaders huis verliet,
En den eersten uwer pligten,
Uwen Kinderpligt, yenned!
Kan er zegen op u rusten,
Zegen op een Echtverbond,
Dat, Natuur en Rede honend,
Eer en pligt baldadig schond?
Kan er zegen op u dalen,
Die het heilige gebod:
„ Eer uwe Ouders !" (beef, Vermeet/e!)
Hebt vertreden en bespot?
Pp
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Wee u, zoo uw arme Vader,
Dus verlaten van zijn Kind,
Dat hij, eer het hem verzaakte,
Schier afgodisch heeft bemind;
Wee u, zoo die droeve Vader,
Dus gegriefd, gehoond, gesard,
Zwichtende onder 't zielelijden,
Eens bezweek voor zijne smart! ...
Wee dan, wee u! Helsche Geesten
Folterden u dag en nacht,
Krijschend: „ Gij, gij hebt uw' Vader"
(— God, een Yoder! —) „magebragt!"
Maar de teerling is geworpen;
Keeren staat niet in uw keus.
Zelv' hebt ge u de boei geklonken:
Lijdeu zij voortaan uw leus!
'Aden, ja! Want ach, Verblinde,
Hartstogt slechts gaaft gij gehoor,
Sloot uw hart voor Vaderbeden,
En voor wijzen raad uw oor.
Boet door lijden dan, Yerdwaasde!
Werp u voor uw' Vader neer,
En — nog kunt gij 't ! — schenk dien Vader
Zijn Verloren Dochter weer!
Dood niet de oorzaak van uw leven!
Spaar u 't vreeslijkst naberouw!
Huldig d' oudsten uwer pligten!
_Mater waart gij eer, dan Yrouw.
Aug. 1841.

IJ.
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(Woordelijk vertaald nit de Berliner Ally. Kirehenzeitung
van 5 Junij 1.1.)
0 "Wij hebben reeds in 't verleden jaar gewag gemaakt van
eene tot hiertoe nog niet bekend geweest zijnde gestigmatiseerde, waarvan men in het Oostenrijkscke Teel sprak. Pater ANTON TURNER, te Ofen, heeft thans eene levensschets
van haar uitgegeven, van welke in de Darmstadter eyemeine Kirchenaeitung het volgende medegedeeld wordt :
MARIA DOMINICA LA ZZ ARI is den 16 Maart 1815 te Trient
geboren. Hare moeder was reeds 51 jaren oud, toen zij
haar ter wereld bragt. Haar wader was molenaar. De menschen waren zeer arm, en leden vaak gebrek. Van haar
zesde jaar af leidde de Heere zijne bruid op den weg des
kruises. Zij was eene bestendige martelares van hare kindschbeid af tot nu toe. Haar eerste lijden bestond in ziekten,
van welke zij wel van tijd tot tijd genezen werd, maar zij
was toch meestendeels altijd krank. Haar tweede lijden
kwam van Satan, door toelating Gods, wegens haar geduld;
deze hare kwalen zullen eerst naderhand aan het daglicht
komen. De derde soort van haar lijden kwam van de wereld, dat is van hare medemenschen, om hare godsdienstigheid en andere schoone deugden. Thans echter heeft de
Heer het Licht op den kandelaar gezet en zijne uitverkorene
tot een Licht voor de geheele wereld geplaatst. In 't jaar
1833 werd zij ziek, en gevoelde een hevig branden over het
geheele ligchaam ; kort daarna kreeg zij de hevigste pijnen
in het hoofd, in de handen, in de zijde en in de voeten.
Des winters behoefde men in haar vertrek nooit te stoken,
want de koude was voor haar eene verkwikking. In 't jaar
1834 ontving zij de teekenen der wonden van citiliSTrs aan
hare handen en voeten en in hare zijde; in 1835 ontving zij
de wondenteekenen der doornenkroon van ea rtisr us; menigvuldig vloeit het bloed nu nog alle vrijdagen uit hare wonden, waarvan zich iedereen overtuigen kan; want van 1833
tot 1840, toen ik zelf, om er mij van to overtuigen, eenen
weg van 200 uren gemaakt heb, zijn er reeds 20-30,000
personen geweest, Bisschoppen, Prelaten, Vorsten en Grooten, Priesters en leeken, en menschen van alle Natien;
derhalve (?) kan er geen bedrog plaats hebben. De Bisschoppen hebben in haar vertrek een altaar opgerigt, en vieren
in hare tegenwoordigheid de heilige Mis. Zeer groote wonderen heeft de Almagtige aan zijne uitverkorene gedaan ,
waarvan ik er slechts een, als een blijk van zijne almagt,
wil opgeven. Den 4 Augustus 1838, ten dage van den betligen n oatilire vs, ontving zij de heilige communie ; de
Pp2
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Priester reikte Naar de heilige Hostie; zij nam haren Heer
en haren God op de tong , en Hij bleef op de punt van hare
tong liggen, om alien, die nog mogten twijfelen, van zijne
almagt te overtuigen, omdat zij niet konden begrijpen, dat
een mensch zonder eten of drinken leven konde. Het gerucht van dit wonderwerk Gods klonk weldra door geheel
Tyrol, Beijeren en andere streken, en de menschen vloeiden van alle kanten te zamen, om God to aanbidden in den
tempel van zijne levende braid, welke zij verzochten hun
de heilige Hostie to laten zien ; terstond deed zij den mond
open, stak de punt harer tong uit, en toonde aan alle aanwezigen dit wonderwerk, hetwelk 55 dagen duurde. Den
27 September wilde de Priester de heilige Hostie uit den
mond nemen ; maar de Heer wilde er niet uitgaan, maar
ging in den tempel zijner bruid. De heilige Hostie was den
55sten dag nog onbeschadigd en had niet een' enkelers rirnpel."
Zijn wij in de I9de Eeuw ? !!

EERLIJKE DIEFSTAL.

T

e Baden sprak men vOOr eenigen tijd veel van het volgende voorval. Een jonge Graaf speelt, met afwisselend
geluk, dagelijks aan de Roulette, en wint, na vele zware
verliezen, op eens 30,000 gulden. Hij brengt dit geld Haar
zijne woning ; maar den volgenden morgen is het verdvvenen, en met hetzelve de oude FRIT s , des Graven bediende.
Evenwel, na verloop van acht dagen, verschijut daze laatste
weder. .Waar komt gij van than ?" snaauwt de Graaf hem
toe. — D Van Weenen." — pEn wat hadt gij daar te doen?
Waar is mijn geld ?" — ,Ook to Weenen. Ik dacht,
Heer Graaf, gij zoudt blijven voortspelen, en dan het kostelijke geld zeker weder verliezen; daarom heb ik het Haar
Weems gebragt, en hier is de quitantie van Mijnheer uw'
vader."
DE pDA AIMEE DAME.

Eene uiterst praatzieke dame, die haren arts om raad
vroeg , overstelpte hem met zul'k een' geweldigen stroom
van woorden, dat hij zelf niet aan het woord kon komen.
De in het naauw gebragte doctor wist geen ander middel
te bedenken, om zich gehoor te verschaffen, dan te zeggen :
1.31evrouw, laat mij uwe tong zien." De dame gehoorIIevrouw,
zaamde, en. terstond ging de doctor voart:
trek de tong niet terug voordat ik heb uitgesproken."
D

MENGELWERK.
VERHANDELING
OVER DE

DRONKENS CHAP ,
BIJZONDER OVER DE BIAATREGELEN , DIE, TER WERING VAN
DEZE ONDETJGD , IN VROEGERE TIJDEN BIJ ONDERSCHEIDENE VOLKEN ZIJN GENOIVIEN.

Door
w.

F. BUCHNER,

Med. et Chir. Doctor te Gouda. (*)

T

oen .1k bij twee vorige gelegenheden , G. H., in uw
midden gesproken heb over de verschijnselen en uitwerkselen der dronkenschap , en over den schadelijken invloed
van het misbruik der sterke dranken op den mensch, beloofde ik tevens, bij eene derde gelegenheid, u het vervolg
op die stoffe te leveren.
Om die belofte te vervullen , ben ik thans opgetreden.
Mijne tegenwoordige rede heeft de strekking : om aan te
wijzen , dat het misbruik der sterke dranken , sedert het
begin van derzelver invoering in Europa, steeds toeneemt ;
alsmede de maatregelen op te geven , welke van tijd tot tijd
door de regeringen en door bijzondere personen zijn genomen en tot stand gebragt, ten einde dit misbruik to
beteugelen en te verhoeden. Dit mijn onderwerp zal in
de cerste plaats gelegenheid geven , de uitvinding van het

(*) Voorgedragen in het Departement der Maatsehappij
tot Nut ran 't Algemeen te Gouda, TOOr zes jaren,
MENGE LW'.

1841. No, 12.

q

570

YERRANDELING

stoken der gebrande wateren, derzelver geschiedenis en
toenemend gebruik to behandelen , om vervolgens van het
ovcrmatig gebruik op onzen bodem in het algemeen, en in
de stad onzer inwoning in het bijzonder to spreken. In
het tweede gedeelte zal ik trachten aan to wijzen de maatregelen , tegen de uitbreiding der sterke dranken genomen;
de verbod– en strafwetten , tegen derzelver gebruik en misbruik in onderscheidene landen vastgesteld. Het zij mij
vergund ter opheldering hier aan te merken , dat ik daar,
waar ik van dronkenschap spreken wet, deze ondeugd in
het algemeen neem, onverschillig of dezelve het gevolg
van gedisteleerde, geestrijke vochten , van wijnen of van
andere bedwelmende dranken zij.
Duidt het mij niet ten kwade, G. IL, wanneer ik eon
onderwerp ga- behandelen , dat door velen onaangenaam
en walgelijk , gelijk de zaak zelve onteerend voor de
menschheid zal genoemd worden. Mijne vroeger gedane
belofte , destijds goedgunstig aangenomen , moge mij emsdeels verontschuldigen, en overigens de pligt, die op den
Geneeshcer rust , om de oorzaken der ziekten in alle hare
wijzigingen op en na te sporen , in dozen voor mij pleiten !
Doze verpligting van mijnen stand, om de oorzaken
der mcnschelilke ellenden van nabij Bade to slaan ; de dagelijkSche ondervinding, hoe vooroordeclen, verkeerdheden , ingebeeld weten van zaken, wolke voor den ingewijde in de kunst met een' digten sluijer zijn omhuld; dc
buitensporigheden in de leefwijze; de onmatigheid in spijs
en drank ; de dwaasheden in de wijze van zich te kleeden, en nog vele andere zaken moor, een heir van ziekten als kunstgewrochten voortbrengen , dit alles dwingt den
Gcneeskundige , gelijk HIPPO cn ATE s zegt , zich veelal met
walgelijke zaken bezig to houden. Want het zijn immers
de beklagenswaardige ' Geneeskunstoefenaren, van wic men
verlangt , dat zij alle ziekten als met eenen tooverslag ,zullen genezen met drankjes van aangenamen smaak en met
verzilverde pillen. Kan de Geneesheer aan de opgevattc
verwachting niet beantwoorden, w chin , dan hecft hij de
ziekte niet gekend , den zicke verkeerd behandeld, en de
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doodgraver wordt geacht nicer aan de kuur dan aan de
ziekte verpligt to zijn.
Doze en soortgelijke aardigheden , die het leven der Geneesheeren geenszins strcelen of veraangenamen , dwingen
hem , na to vorschen , wie de grootste bondgenoot des
doors zij : de onmatigheid der menschen, of de kunst der
Artsen. In dat onderzoek vinden wij menigmalen troost
wegens de onvolmaaktheid onzer kunst.
Menig oogenblik , dat welligt meer winstgevend had
kunnen besteed worden, heb ik aan dat onderzoek toegewijd. Dat het misbruik der sterke dranken eene plaats
vond bij die nasporingen, zal geenszins vreemd schijnen.
Niet alleen toch als de vruchtbare oorzaak cener lange
reeks van ziekten des ligchaams maar ook als verwoestende het geestige en ziele–leven , verdienen zij de aandacht der Geneesheeren , der Zedeleeraars , der Regtsgeleerden , ja van eon' iegelijk , voor wien menschclijk. geluk
en welvaart geene ijdele klanken zijn. Wie herinnert zich
niet den uitroep van SHAKESPEARE, over den wijngeest
sprekende: » Als hij nog geen' naam heeft , noemt hem
dan Duivel !" De beroemde HUFELAND noemt hem, in
zijn work : de kunst om het leven to verlengen, het vloeibare vuur, dat meer verwoestingen aanregt , dan de verschrikkelijkste lavastroomen der 'vuurspuwende bergen.
Dan , ter zake!
Het juiste tijdstip , wanneer de kunst, om geestrijke
dranken of gebrande wateren to vervaardigen en toe to
bereiden , ontdekt werd , kan niet met zekerheid worden
opgegeven. Er zijn geleerden, die beweren , dat de arak
of brandewijn , uit rijst vervaardigd, reeds, aan de Grieken
zoude bekend geweest zijn ; dan stellige bewijzen hiervoor
ontbreken.
Het eerst vindt men iets stelligs bij den Arabischen
Geneesheer R HA SE s , die in het jaar '923 stierf. Zoo verre
40 geschiedkundige nasporingen reiken , is het blijkbaar,,
dat de kunst , om wijngeest to stokon , eene Ar'abische
uitvinding is; dat de oude heldenvolken zonder sterke
dranken wisten to strijden; dat de Geiehen en Rorneinen
Qq2
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gcenen brandewijn of jenever behoefden , om de wercld to
veroveren en over alle Koningen te zegepralen, en dat
evenmin de Tyriers en Karthagers die drankcn noodig
hadden, om den zeehandel der toen bekende wereld te
drijven en met hunne oorlogsvloten alle bekende zeeen te
bevaren.
In de 13de of 14de eeuw werd de kunst, om brandewijn te stoken, door de Mooren naar Spanje overgebragt.
Doze kunst bleef echter tot het jaar 1333 zeer mocijelijk ,
omslagtig en weinig bekend; de chemisten van dien tijd
dreven dezelve nog als een geheim , en de gebrande wijnen, zoo als men ze destijds noemde, omdat dezelve alleen nit wijn werden gestookt, gebruikte men alleenlijk
als geneesmiddelen.
Het waren dan ook Geneeskundigen , die de sterke dranken en hunne wijze van bereiding bekend maakten , en
als geneesmiddelen tegen vele, ja bijna tegen alle ziekten
aanprezen. In het zeldzame werk van den Kardinaal
VITAL'S DU TOUR, In het begin der 14de eeuw geschreven , vindt men cone verhandeling over de bereiding van
den brandewijn, dien hij als een algemeen geneesmiddel
beschouwde. Men houdt dozen geneeskundigen Kardinaal
voor den man, die het gebruik van den brandewijn buiten
Spanje bekend maakte. Anderen willen hem doze verdienste betwisten , en houden eenen Geneeskundige, ARri OLD nacnourin van Villa Nova in Catalonia, of van
Ville Neuve in Languedoc , voor den man , die den brandewijn in het begin der 14de eeuw, en wel in 1315, in
Europa bekend maakte. Maar doze ARNOLD was een
groot ketter; immers hij was icneeskundige, en de mooste zijner schriftcn werden door beulshanden verbrand. Of
men nu om de verdiensten des Kardinaals to verkleinen,
dan wel om hem to verschoonen, aan dozen ARNOLD de
bekendmaking van de bereiding en het gebruik van den
brandewijn in Europa hebbe toegeschreven, laat ik onbeslist.
De Arabieren , zcer matig van aard en als belijders
van den Koran, beschouwden den brandewijn als con
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geneesmiddel, en gebruikten denzelven ook alleen tegen
ziekten. Dc minder matige volken van Europa waren al
spoedig niet moor tevreden , dat de Geneesheeren en Apothekcrs hun de geestrijke dranken toedienden ; zij vonden
den gemakkelijker' en minder kostbaren wog, die naar de
slijterijen , tapperijen en fleschianen, zoo als zij vroeger
genoemd werden, leidt. Als eon verschrikkelijke engel
des verderfs vcrbreidde zich doze Arabische uitvinding
spoedig over geheel Europa, wrekende de mishandelingen , aan de illooren in Spanje gepleegd.
Zoolang de brandewijn alleen als geneesmiddel ondcr
het beheer der Geneeskundigen en Apothekers blecf ,
breidde zich het gebruik van denzelven langzaam uit.
Met onweerstaanbare kracht en snelheid vond zijne nitbreiding tegen het cinde der 15de en in het begin der
16de eeuw plaats, en wel voornamelijk ten gevolge der
buitensporige lofspraken, hem toegezwaaid. Men rocmde
denzelven als cen voorbehoedmiddel tegen bijna alle ziekten , en als cen middel om jong en schoon te blijven.
Zulke groote deugden konden niet missen bijval to vinden
en aan den brandewijn vele vrienden en groote vereerders
te versehaffen: want waar is het oude moedertje , de bejaarde vrijster,, ja de eerwaardige matrone , dip niet gaarne Naar 18de jaar zoude zien terugkeeren? Ook onder
ons, mannen , (laat ons het maar openhartig erkennen !)
zal bier en daar wel eon ernstig oud hoer te vinden zijn ,
die gaarne zijne deftigheid in ruil zoude geven voor den
20jarigen ouderdom met al deszelfs gebreken en verkeerdheden.
Kortom , het ging met den brandewijn als met de thee
en de niet – besmettelijkheid van den braakloop. De belangen van handel en fabrijken verhieven hunne stemmen
ten voordeele van den brandewijn. Het is bekend , dat
daar, waar MERCURIU s zijnen welgevulden buidcl laat
Zion, AESCULAPIUS en andere veel grootere Goden dan
hij eon good heenkomen moeten zoeken , en blijde zijn
rnogen, or nog heelshuids of to Jcomen.
Jntusschen verhief het gezond verstand nog van iijd tot
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tijd zijne stem, keurde het gebruik der brandewijnen of
en wilde die naar de Apotheken verbannen hebben, en
alleen als geneesmiddel het gebruik veroorloven. Eerst
na het jaar 1595 werd het stoken van brandewijn uit
koorn algemeen, niettegenstaande de tegenweer,, die hier
en daar nog geboden word. In Zwaben onder anderen
klaagden de landlieden over het gebruik der granen in de
brandewijn-stokerijen , en wilden zulks verbodew hebben,
omdat men daarmede de gaven Gods misbruikte. De Zwaben worden in Duitschland beoordeeld en behandeld gelijk
de bewoners van zekere stad in Overijssel; maar doze
klagt was toch waarlijk geen domme Zwaben-streek ! zij
street hun tot room en eere.
Wanneer de sterke dranken in doze landen in gebruik
gekomen zijn , laat zich met geene zekerheid bepalen ; dat
zulks echter reeds zeer vroegtijdig heeft plaats gahad , is
meer dan waarschijnlijk. De koophandel der Vlamingers
was in de 14de en 15de eeuw de wereldhandel , en hunne
markten waren die van Europa. Waar handel en fabrijken bloeijen , tiert doorgaans alles welig , zoowel het goede
als het.kwade. Het kan althans geene vreemde stelling genoemd warden, wanneer men voor waarschijnlijk aanneemt, dat der handel en scheepvaart het gebruik der sterke
dranken uit het zuiden naar Vlaanderen heeft overgebragt.
Zeker is het alvast , dat in de 16de eeuw het gebruik en
misbruik der sterke dranken in doze landen zeer algemeen
geweest is. Een Engelsch Schrijver merkt in zijne annalen op het jaar 1521 aan : »De Engelschen waren onder
alle Noordsche volken het minst aan het misbruik van
sterke dranken verslaafd en aan dronkenschap overgegevon. Zij werden overal wegens hunne matigheid in het
drinken geprezen en ten voorbeeld gesteld , aanbevolen,
tot dat zij voor het eerst in de Nederlandsche oorlogen
leerden , erne groote hoeveelheid bedwelmende dranken in
to zwelgen , en daardoor hunne gezondheid to verwoesten." — Welk eon onderscheid tusschen de Engelschen
van dien en van onzen tijd! Dit is cchter zeker,, dat de
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Engelschen goede leerlingen waren, eu al spoedig hunne
leermeesters hebben overtroffen.
Een ander bewijs , dat het gebruik der sterke dranken
hier to laude in het laatste gedeelte der 16de ecuw algemoon was, blijkt uit de ordonnantien van het jaar 1583 ,
waarbij de accijns op den brandewijn voorkomt. Dat het
gebruik des brandewijns niets nicuws in dien tijd was ,
wordt kenbaar door de menigvuldige bepalingen ter voorhoming van smokkelarij in de ordonnantin voorkomende, alsmede daaruit, dat van den brandewijn, op jencverbessen , venkel, anijs en andere kruiderijen overgehaald , als van gewone dranken wordt gesproken.
Naarmate zich de zeevaart , de Mandel en de fabrijkcn
uit Vlaanderen en Braband naar Zeeland on Holland, ten
gevolge der oorlogen tegon de Spanjaarden , verplaatste,
in dezelfde evenredigheid nam het gebruik der sterke dranken toe, en breidde zich misbruik van dezelve meer en
nicer uit. Het getal der branderijen wi es van jaar tot jaar
aan. Vooral vond deze aanwas in de provincie Holland
plaats. Omtrent de jaren 1670 tot 1680 waren te Schiedam 10 tot 12 branderijen gevestigd. Eene ceuw later,
in het jaar 1774, beliep dit getal 120; in 1792. 220, in
1798 260, en in de geheele provincie Holland niet minder dan 400, welke gezamenlijk wekelijks 6400 okshoofden of 38,400 ankers leverden, bedragende in het jaar
332,800 okshoofden of 1996,800 ankerS. Van doze werden 1800,000 ankers uitgevoerd en de overige in de provincie Holland geeonsumeerd. Na het jaar 1803 is het
getal der branderijen niet toegenomen ; te Schiedam bestaan er tegenwoordig. niet meer dan 180. Bieruit vloeit
echter gcenszins voort , ;dat het l)inn tnlandsch verbruik
der sterke dranken zoude verminderd zijn: het tegendeel
is waar, en die afaeraing alleenlijk ter gevolg der verminderde verzendingeu naar buitoslands , voornamelijk
naar 4merika, waar de heikijke inVlocel der Matigheidsmaatschappijen end* belangrijken invloed op het verbruik
der sterke dranken nitoefent.
Uit de bovenstaande berekening blijkt, dat do provincic
s
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Holland allcen jaarlijks nagenoeg 200,000 ankers noodig
had tot eigen gebruik. Wijlen de beroemde Utrechtsche
Hoogleeraar v A N GEUNS , die, in zijne verhandelingen
over de gezondheid en het leven der ingezetenen, zijne
nasporingen bepaaldelijk ook over do sterke dranken nitstrekte, heeft aangetoond en door bewijzen, uit de opbrengst der accijnsen afgeleid , gestaafd , dat de jaarlijksche consumtie in de toenmalige Bataafsche Republiek bedragen heeft 480,000 ankers of 80,000 okshoofden. Door
zijne verdere berckening wordt bewezen, dat over de geheele uitgestrektheid der Republiek door vijf man vier ankers sterken drank verbruikt werden. Uit diezelfde berekening zien wij al verder , dat in het jaar 1803 in de
provincie Utrecht juist tweemaal zoo veel sterke drank
verbruikt word als in het jaar 1750.
Tot beginsel voor zijne berekeningen necmt de Hoogleeraar aan, dat eon derde van de bevolking voor kinderen
beneden de 14 jaren moot worden afgetrokken; vervolgens
nog ruim con derde voor vrouwen en mannen , die geene
sterke dranken gebruiken; zoodat iets minder dan eon derde der geheele bevolking de verbruikers der sterke dranken zijn. Deze berekening op onze stad toepassende , is
gebleken , dat hier con vierde meer per hoofd dan vddr
dertig jaren verbruikt wordt. Althans uit de aangiften op
's Rijks- en Stads-kantoren blijkt dat in het jaar 1835
niet minder dan 145,485 kannen in deze stad zijn verimpost. Doze , verbruikt wordende door 4000 individu's,
die men volgens de rekening van Prof. v AN GEUNS, geevenredigd aan do bevolking, verkrijgt, bewijzen, dat er
ecn anker per hoofd verbruikt wordt.
Deze bcrekeningen leveren de overtuigende bewijzen
dat het gebruik der sterke dranken in doze landen niet
minder algemeen is dan in andere; dat hetzelve cone
schrikbarende hoogte bereikt heeft, en dat onze stad tc
dezen het erbarmelijke voorregt geniet , andere gewesten
en steden zoo niet to overtreffen , althans met de meest
consumerende onder dezelve , op zijn minst genomen , gelijk staat.
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Het zoude hier de geschikte plaats zijn, in cen beredeneerd betoog to trcden over den schadelijken invloed der
sterke dranken op den mensch in het algemeen zoowel
als in het bijzonder; dan, daar zulks reeds in mijne vroeger hier uitgesprokene verhandelingen geschicd is, mag ik
mij aan geene herhalingen schuldig maken. Aileen zij het
mij vergund , eenige voorbeelden van den verdorfelijken
invloed der sterke dranken in het groot aan te halen.
Beroemde Geneeskundigen en Geleerden beweren , en
gronden hunne berekeningen op hoogst waarschijnlijke beginselen , dat, indien de pest eenmaal in de vijfentwintig
jaren hier heerschte, het verlies aan menschen, door haar
veroorzaakt , niet grooter zijn zoude, dan door de sterke
dranken in eon gelijk tijdvak aan de maatschappij wordt
toegebragt.
In het jaar 1725 was het getal der geboortcn to Londen
zoodanig verminderd , dat, van regeringswege, cen onderzoek naar de oorzaken dozer ontvolking word in het
werk gesteld. Men vond dezelve in het misbruik van sterken drank , en verhoogde om dit misbruik met zijne govolgen te beteugclen , de belasting op de sterke dranken.
Na het jaar 1758 viol het gunstig gevolg van dozen maatregel niet moor to betwijfelen het getal der geboorten was
tot de natuurlijke verhouding met de bevolking teruggebragt.
Schrikbarend zijn de resultaten , als wij den verderfelijken invloed der sterke dranken op de maatschappij, uit de
sterflijsten opgemaakt , in overweging nemen. In die van
Londen van 1726 tot 1755 , loopende alzoo over eon tijdYak van dertig jaren vindt men, dat gedurende dien tijd
niet minder dan 2238 menschen onmiddellijk door en in
dronkenschap zijn omgekomen. In hetzelfde tijdvak waren
door moord, zelfmoord en geregtelijke doodstraffen 2077
gestorven, bijna 200 minder dan het eerste getal. En hoe
vele zelfmoorden , moorden en de doodstraf berokkenende
misdrijven zullen nog wel op rekening van het misbruik van
sterken drank en dronkenschap moeten gesteld worden !
Te Petersburg gaf eon pachter van het brandewijnmonopolie , waarmcde hij cone zeer goede rekening gc-
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maakt had, in het jaar 1779, uit erkentelijkheid, een
feest aan den geringen volksstand, met dat ongelukkig gevolg, dat de gasten door den overvloed van brandewijn
spoedig beschonken en met elkander handgemeen werden;
velen werden doodgeslagen , velen stierven door dronkenschap op straat, en een niet minder groot aantal, be-.
schonken op straat in slaap gevallen , kwam door koude
om. Dit feest van den edelmoedigen pachter kostte aan
635 menschen het Leven.
Hiermede aan het elude van het eerste gedeelte mijner
verhandeling gekomen zijnde , zal ik tot het tweede overgaan , en trachten aan te wijzen de maatregelen,, tegen
de uitbreiding van het gebruik der sterke dranken genomen; de verbod- en strafwetten, tegen derzelver gebruik
en misbruik in onderscheidene landen vastgesteld.
Men heeft de vraag geopperd, of het wel geoorloofd
ware, den mensch in het gebruik van sterke dranken door
strafwetten te beperken. Onze beroemde TAN GEUTIS
antwoordt op deze vraag, dat het niet waarschijnlijk ware,
dat het kwalijk toegepaste denkbeeld van vrijheid in den
burgerstaat steun of bescherming vinden zoude. Men kan
hier bijvoegen , dat het denkbeeld van onwettigheid der
straffen tegen dronkenschap .en dronkaards allecnlijk door
cenen boozen Geest of in het brein van eenen menschenhater kan uitgebrocid zijn.
Dronkenschap is eene der verderfelijkste ondeugden der
menschen , in maatschappijen vereenigd. Niemand zal
tegenspreken of ontkennen , dat het cone groote misdaad
is, waaraan zich de dronkaard schuldig maakt. Hij verdooft de edelste gave , door God aan den mensch gegeven,
het verstand en de rode; hij schudt de menschheid nit, en
daalt of tot het redelooze vec. In alle welgeordendc Staten bestaan strafwetten tegen giftmengers , kwakzalvcrs,
tegen bedrog in den verkoop van ,levensmiddelen , tegen
den invoer van verbodene goederen uit plaatsen , waar besmettende ziekten heerschen , tegen woekeraars , en tegen
zoo vele andere zedelijke misdrijvcn. Niemand zal echter
de dwaze stelling verdedigen, dat daarmede de vrijheid in
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den burgerstaat te kort zoude gedaan worden. Alle strafwetten , wel is waar, beperken de vrijheid; maar van
wien? Van den boosdoener. Tot wat einde? Om van
het misdrijf of te schrikken, en het algemeen tegen ondcugden in veiligheid te stencil. Waarom zouden geene
pogingen mogen aangew end worden, om juist die bron te
stoppen , uit welke het meeste kwaad opwelt? Wat heeft
het tot hiertoe geholpen , en wat zal het voor het vervolg
uitrigten, wanneer men alleen aan de zedepredikers de
task overlaat, hunne stemmen tegen de grootste ondeugden te verheffen , en alles van den goeden wil der menschcn •verwacht, zonder dat de regeringen , de justitie ,
de politic, eene krachtdadig medewerkende hand bieden?
Het is deze wetteloosheid niet alleen, waardoor de
maatschappij schade lijdt , en de dronkenschap , zoo al
geene bescherming, althans eene oogluikende toelating ondervindt. Grooter is het nadeel, dat de gewoonte der zamenleving te weeg brengt. Terwijl deze de dronkenschap
behoorde te verachten , en den dronkaard van het gezellige
verkeer uit te sluiten , ziet men veelal het tegendeel plaats
grijpen. Men beschouwt de dronkenschap als eene aardigheid, en den beschonkene als een voorwerp van vermaak. Anderen gaan nog verder: zij kennen geene gezellige genoegens , .zoolang zij hun verstand niet door
dronkenmakende dranken bedwelmd en in verwarring gebragt hebben. Hoe vaak meet men nict het stuitende
gezegde hooren: »Wat hebben wij een pleizier gehad!
» Wij waren zoo dronken, dat wij elkander niet meer zien
»konden en niet vvisten, waar ivij waren." De schandelijkste en schaamteloosste voorvallen bij drinkgelagon wordan nog veelmalen en lang daarna als schuldelooze grappen
aan den man gebragt.
Men behandele de dronkenschap ligtvaardig , als cone
wrgeeflijke zwakheid van den mensch; — men dulde den
dronkaard in alle maatschappelijke betrekkingen; late hem
arnbten bekleeden, waarin hij tot eene satyre van zijnen
stand wordt; — men verontschuldige zijne verkeerdheden , zijne daden van willekeur, de mishandelingen , die
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hij anderen aandoct, — omdat dezelve in dronkenschar
gepleegd werden : do ondervinding zal doen zien, dat in
zoodanige maatschappijen alle vermaningen tot handhaving
der goede zeden nutteloos zijn; dat de goede vruchten van
eene doelmatige opvocding der jeugd verloren gaan , en
alle ondeugden den hoogsten trap bereiken. Men zal dan
eene voorspelling van den toestand der zaken in het jaar
2025 zien verwezenlijkt. Daarin luidt het onder anderen:
» Men zal, om de natuurlijke vrijheid in den burgerstaat
» niet to kort te doen , alleen de verstandige lieden op» sluiten, en aan den grooten hoop van dwazen onbe» perkte vrijheid laten. Men zal de dieven niet moor straf»fen , maar wel de bottcrikken, die zich laten bestelen ;
» opdat de schranderheid van het yolk op alle mogelijke
» wijze worde aangekweekt. De grootste dronkaards zul»len de bekwaamste en meest bevattende mannen zijn ;
» alleen dronkenschap zal als aanbeveling golden, om amb» ten en bedieningen te mogul vervullen. — Men zal
»niet , gelijk de Germanen deden , de zaken in de raads» vergaderingen eenmaal nuchteren en eenmaal beschon» ken , maar tweemaal beschonken zijnde behandelen.
Vooral zal het strafbaar zijn , aan erne oude gewoonte
»te herinneren , waarbij de besluiten , in vergaderingen
»genomen , onderscheidcn werden in zulke, wolko des
»morgens , en in zulke, welke des namiddags genomen
» waren. De eerste droegen den naam van morgenspraken
» en hadden kracht van wet , omdat men aannam , dat de» zelve met nuchteren zinnen waren tot stand gekomen ;
»hetwelk zelden het geval zijnde met de namiddagsbeslui» ten, aan doze de kracht van wet deed betwisten."
Met de algemeen verkregene kennis van de menschelijke
neigingen, begeerten en hartstogten verdraagt zich de stelling niet, dat de mensch geen' steun voor zijne zedelijkheid en deugd buiten zich zoude behoeven. Godsdienst en
pligtbesef zijn voor vele menschen niet genoeg , om bun
afschrik van do ondeugd in to boezemen. .Hunne grove
zinnelijkheid kent geene straffen , die niet met ligchamelijke kastijding en smart gepaard gaan. De dronkaard he-
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heart gewoonlijk tot die, alleen voor de bcvrediging hunner zinnelijke behoeften levende wezens , tot die ruwe ego
isten , voor welke zedelijkheid en deugd woordcn zonder
beteekenis zijn. Waarom zoude men voor dozen niet even
goed eenen steun in strafwetten kunnen vinden , ter beteugeling van hunne neiging , om zich aan dronkenschap
over te geven? De ondervinding, door de criminele regtspleging verkregen , Levert de onwederlegbare bewijzen, dat
het menschkundig gehandeld is, de ondeugd door strafwetten te beteugelen , en dat menig cone misdaad achtcrwege blijft , alleen uit vreeze van door de straf to zullen
getrofTen worden.
Het zij intusschen verre van mij to beweren , dat de
dronkenschap alleen door ligchamelijke kastijdingen zoude
mocten gestraft worden. Integendeel houde ik het daarvoor , dat de geesel der satyre , beschimping en minachting, dear, waar het zedelijk gevoel niet geheel is uitgebluscht, nicer dan ernst en gestrengheid vermogen. De
wclaangebragte satyre verbetert dikwijls het hart; de straf
vaak alleen den uitwendigen schijn.
Wanneer men de geschiedenis raadpleegt , dan vindt
men , dat de maatregclen , ter beteugeling van het misbruik der sterke dranken bij de hand genomen en in het
work gesteld, tot drie afdeelingen kunnen gebragt worden ,
als , in de eerste plaats, verbod en straffen ; ten andere,
minachting van den dronkaard; en ten derde, vrijwillige
Matigheidsvereenigingen of Maatschappijen.
De Genceskundigen hebben onafgebroken tegen het gebruik en misbruik der geestrijke en dronkenmakende dranken geijverd. Zij hebben niet opgehouden , van de vroegste tijden of aan tot op den tegenwoordigen tijd , hunne
stemraen to verheffen, en de nadeelige gevolgen aan to
wijzen , welke daaruit voor de menschelijke maatschappijen
in het algemeen , voor iederen stand, voor ieder huisgezin
en voor iedcren mensch voortvloeijen. De geleerden , welke de geneeskundige staatsregeling en politie tot onderwerpen hunner nasporingen kozcn, hebben de noodzakeEj kheid van wetten tegen het onbeperkt gebruik van sterke
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dranken en dronkenschap bij de besturen aangedrongen.
De geregtelijke Geneeskundigen hebben zich met de zorgvuldigste naauwgezetheid bevlijtigd , het gewigtige vraagstuk op to lossen , in hoe verre, namelijk , beschonkene
personen , cene misdaad plegende , verschooning verdienden, nit hoofde van den bewusteloozen toestand , waarin
zij dezelve volvoerden ? of zoodanig eon misdadiger,, gelijk
anderen, zonder eenige toegevendheid moest gestraft worden , dan wel , of er , daar de dronkenschap reeds eene
misdaad op zichzelve is , geene verzwaarde straffen op
misdrijven , in dronkenschap gepleegd, moeten toegepast
worden ?
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de versehillende wijzen , waarop deze onderwerpen behandeld zijn
behoort niet tot ons onderwerp , en zoude verwijdering
van het doel ten gevolge hebben indien ik mij daarmede
wilde bezig houden.
Zoowel in doze als in de vorige eeuw waren vele geleerden van meening, dat het stoken van sterke dranken
moest beperkt, de verkoop op alle mogelijke wijzen benweijelijkt, en zoowel door goede politiewetten , als door
hoop helastingen , tegengegaan worden. Onze 'geleerde
v AN • GEUNS was Mode eon Voorstander dozer denkbeelden. Anderen wilden den verkoop der sterke .dranken
naar de apotheken ieruggebragt,. en ie als geneesmiddelen
beschouwd en behandeld- hebben;. vertiouwende, dat de
Heeren ApothekerS , door de. vast. te- stollen prijzen , met
naauwgezetheid zouden zorg dragon., dat hunne begunstigers zich in de apotheek geen. roes dronken.
De oudste bekende volkeir bcschouwden de dronkenschap als den groot en afzigtelijk misdrijf; zij verachtten
en straften den dronkaard. Te. Sparta werden de heschonkenen op, hotter daad gestraft en vetbanNen;.zelfs de
Bacchusfeesten .maakten op deze 'pet geene uitzondering.
Van de oude Indianen mirth verhaald, dat zij cone wet
hadden , die aan de vroliwen veroorloofde , hare mannen,
beschonken zijnde , to dooden; zelfs de Koning was van
doze wet niet uitgeslotevi: de vrouw, wake hem in'zulk
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eenen toestand doodde, ontving een geschenk en de hand
des troonopvolgers. Die gocde oude tijden waren dan loch
ook wel eens' booze tijden. Gelukkig ten minste voor vele
mannen, dat deze wet thans niet bestaat!
Bij de andere Grieksche volken word de dronkenschap
almede zwaar gestraft. Te Athene word con Archont (zoo
veel als cerste overheidspersoon ,) wegens die misdaad ter
dood gebragt. Bij anderen bestond eene wet, dat misdrijyen , in dronkenschap gepleega, dubbel moesten gestraft
-worden. Bij de Romeinen mogten: de mannen vdor hun
30ste jaar,, en de vrouwen levenslang geen wijn drinken,
behalve alleen op de groote offerfeesten. De dronkenschap
was bij hen: cone zoo gehate ondeugd , dat vrouwen, die
zich daaraan schuldig maakten , met den dood gestraft
werden. Ook wil men de gewoonte , de vrouwen met
eenen ,kus te begroeten, nit 'deze wet afleiden: zoo doende
tech ontdekte men op 'eene listige, wijze, of zij ook drank
gedronken:hadden. Nu , dat waren dan Loch ook regte
auDAS -kussen!
Ant de Karthaagsehe veldheerett was het gebruik van
wijn verboden. Bij het, aanvaarden Irani hun bevelhebberschap moesten zij met cede .bezweren, geen' wijn to zullen
drinken, tholang 'hetielveduurde.
In de verzameling van , de 'wetten. der Romeinsche Keizers. na . de aannetning van'het ,Christentrom worden geene
wetten tegen de dronkenschap gevonden. K ARE L DE
G RD T E' was: do eerste, die er -straffen tegen vaststelde.
Zijne opvolgers maakAen bij herhaling verbod- en strafwetten tegen, dronkenschap en dronkaards. Onder.de bepalingen , daarin voorkemende , verdient opmerking , dat
het toedrinken strengelijk . verboden was, en zelfs dan,
wanneer het sleeks door gebaren geschiedde , met een
pond , penningen mbest gestraft worden.
In den loop der 16de eeuw werden de branderijen in
onderscheidene Staten van Duitschland, in Zweden en
Frankrijk verboden: In de meeste Staten mogten de tappers en .herbergiers geene drinkgclagen zetten , en het was
hun alleen geoorloofd naar buitenshnis te verkoopen. Eeni-
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ge dier vcrbodswetten leveren belangrijke bijzonderheden
op, en verdienen eene korte vermelding. In het jaar
1682 , en bij herhaling in 1605, werd de brandewijn te
Frankfort aan den Main verboden, en wel op klagten ,
door de barbiers ingediend : »dat de destijds plaats heb» bende groote sterfte aan het gebruik des brandewijns
was toe te schrijven."
In de strenge strafwetten van FRANCOIS DEN I, Koning
van Frankrijk, tegen de dronkenschap , komt voor : »dat
»ieder zijner onderdanen , wie hij ook zijn mogt, die be» schonken mogt gevonden worden, terstond met gevange» nis bij water en brood gestraft, en in geval van herhaling
»met roeden zoude gegeeseld worden. De misdrijven , in
»dronkenschap bedreven , zouden niet verschoond , maar
» eveneens als bij andere misdadigers gestraft worden; ter» wijl bovendien , naar goedvinden van den regter , nog
» eene verzwaarde straf wegens de dronkenschap kon wors den opgelegd." — De verordeningen van het Parlement
van Pars , 12 Jan. 1672 , houden in : » dat niemand op
» verbodene uren eene tapperij mogt binnentreden." Aan
alle ambtenaren was verboden, tipperijen of herbergen te
houden , dezelve te bezoeken of daarin regtzittingen te
doen plaats vinden, alles onder vastgestelde straffen , en,
in geval van herhaling , met verlies van ambt of bediening.
Het Parlement van Dyon gebood, 12 Julij 1718, dat
geene gehuwde personen , hunne kinderen noch dienstboden , tot op een uur afstands van hunne woningen , tapperijen of herbergen mogten bezoeken, op straf van 50 Fransche ponden voor iedere overtreding. Tevens werd bepaald , dat contracten, gesloten met onkosten in herbergen , van verbindende kracht noch *aarde zouden zijn.
Bij de Fransche wetgeving had men destijds het beginsel
aangenomen, dat de herbergen alleen voor reizende lieden
en voor vreemdelingen bestonden, maar niet voor de ingezetenen , die, ten hoogste genomen , de vrijheid hadden,
Lien wijn , dien zij in hunne huizen wilden drinken , van
daar te laten halen. Geldboeten en lijfstraffen waren daarbij met geene karige hand uitgedeeld.
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IIeilrijk waren de gevolgen dozer verordeningen voor de
Franschen. Ook thans nog is de dronkenschap in Frankrijk eene betrekkelijk zeldzame ondeugd. Vele reizigers
verzekeren , op hunne togten door dit uitgestrekte rijk ,
slechts zelden ecnen beschonkene ontmoet to hebben. —
In eenige kantons van Zwitserland werden de drinkebroers
nict alleen gevangen gezet, maar hun tevens het gebruik
van wijn voor den tijd van een jaar ontzcgd. Doze konden goon verlof erlangen , om weder wijn te drinken , ,dan
nadat zij de toestemming van al de kantons verworven
hadden. — In het jaar 1695 verzochten de Stenden van
Osnabrug aan de regering , dat het stoken en verkoopen
van brandewijn mogt verboden worden. Onder moor andere drangredenen word ook doze gcbezigd : » opdat het
vernuft (Witz) der Osnabruggers nict mogt verdronken
worden !"
Eene belangrijke verordening verscheen in het jaar 1691
in het Hertogdom Brunswijk - Lunenburg , waarin voorkomt : » dat do verkoopers van brandcwijn en andere sterke
» dranken voor niet meer dan voor zeven centen Franschen
» of Rzjnschen brandewijn, en voor niet meer dan voor
» zes centen gewonen brandewijn , aan 6enen persoon
» schcnken of tappen mogten , op cone boete van f 36- :,
» waarvan con vierde ten voordeele van den aanbrenger
»strekte. Het borgen van brandcwijn was verboden. En ,
» bij klagten wegens schuldvorderingen, mogten de regt» banken aan den schuldeischer niet meer dan 1 Rthl. voor
»brandewijn - schulden toewijzen. De politic moest de
»tapperijen dikwijls visiteren." Later werden deze wetten,
in het jaar 1736 , door Koning GEORGE herniouwd en nog
bijgevoegd: » de dronkenschap zal met drie dagen gevan» genic bij water en brood, en in geval van herhaling ,
» crimineel met dwangarboid en tuchthuis gestraft worden.'
Ook word to Brunswijk aan iemand, die in en door dronkenschap stierf, eene ecrlijke begrafenis geweigerd.
FREDERIK, de groote Keurvorst en eerste Koning van
Pruissen , die de uitgezochtste en schoonste lijfwacht van
allc Europesche Vorsten had , ontdekkendc , dat zijne lieRr
MENGELW. 1841. No. 12.
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den zich aan het gebruik van sterken drank overgaven ,
vaardigde cen strong verbod daartegen uit, met dat gevolg, dat zijne steeds nuchtere lijfwacht de schoonste en
dapperste van Europa blecf.
In Pruissen werd in 1718 eene strenge wet tegen dronkenschap en het toedrinken uitgevaardigd. Manslag en
andere zware misdaden, in dronkenschap gepleegd , mogten , volgens die wet , niet verontschuldigd , maar moesten
integendeel zwaarder gestraft worden , opdat elk en een
iegelijk tot de overtuiging mogt komen , dat de dronkenschap geene der geringste oorzaken van de misdaad was
geweest. Geld- en gevangenisstraffen werden verzwaard ,
do doodstraf met het zwaard in die met den strop; die met
den strop in die met het rad verwisseld, en die van het
rad eindelijk scherper gemaakt, zoo vaak de misdaad in
dronkenschap was bedreven. — S sz !Len, de deugdzame en godsdienstige Schrijver over de goddelijke orde,
wil de dronkenschap met infamie gestraft hebben.
Bij ons schijnen geene strafwetten tegen de dronkenschap en het misbruik van sterken drank bestaan to hebben, althans voor zoo verre ik heb kunnen opsporen.
Alleenlijk vindt men, dat in de jaren 1771 en 1772 het
gebruik van koorn in de branderijen word verboden , wegens het groote gebrek aan levensmiddelen, dat ten gevolge van misgewas in bijna alle landen van Europa
heerschte.
Reeds to veel van het geduld mijner geachte Hoorders
en Hoorderessen gevergd hebbende , door opsomming der
verbods- en strafwetten tegen dronkaards en dronkenschap , besluit ik dit gedeelte mijner rode. Er zijn ook
bewijzcn genoeg geleverd, zoo ik meen , dat de wetgcvers geoordeeld hebben, dat, van alle ondeugden der onmatigheid, er geene is , die zoo veel en zoo groot nadeel
aan de maatschappij in het algemeen en aan den mensch
in het bijzonder veroorzaakt, als het misbruik van dronkenmakende dranken, en dat het afzigtelijke van dit misdrijf niet genoeg ten toon gesteld en door strenge straffen
kan geweerd worden.
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Dat de bcschonkene door zijne walgelijke gebaren, door
zijn redeloos gesnap, door dwaasheden in al zijne handelingen afschuw en verachting inboezemt , behoeft geen
betoog. Men beschouwe hem op straat, ten doel eener
woeste straatjeugd. In gezelschappen en in iedere andere
betrekking verwekt hij afschuw en verachting, waarvan ter
waarschuwing van anderen een nuttig gebruik kan gemaakt worden. In de gewoonte der Spartanen vinden wij
to dezen eon leerzaam voorbeeld. De regering van Sparta
had het gebruik ingesteld , om van tijd tot tijd voorbedachtelijk eenige slaven overmatig to laten drinken , en ze
dan , wanneer ze beschonken waren , in de ectzalen der
jeugd te brengen om hen , door hunne dwaasheden , bespottelijke gebaren, door het stameren en zingen of liever
bulken van liederen, en door al hunne handelingen , aan
de aankomende burgers van den Staat , tot waarschuwing
tegen de ondeugd der dronkenschap , als afschuwwekkende
toonbeelden , voor te stellen.
PLATO stelde de Cyrcensen , die overmatige drinkers
waren, ten toon. Tocn zij hem verzochten, hun wetten
te geven, antwoordde hij : » uwe kwade neiging is met
» goede wetten niet overeen te brengen."
Een beroemd buitenlandsch onderwijzer , door zijne
schriften over de opvneding ook bij ons gunstig bekend ,
bad, de gewoonte, op Spartaansche zichzelven aan
zijne kweekelingen ter waarschuwing ten toon to stellen.
Hij had het ongelukkig zwak , zich enkele malen, bij
voorkomende gelegenheden , aan dronkenschap schuldig to
maken. Wanneer dit had plaats gehad, verscheen hij den
volgenden morgen haveloos, morsig en beslijkt onder zijne
leerlingen , hun vermanendc de oogen op hem te vestigen,
het schandelijke zijner ondeugd in hare geheele afschuwelijkheid to beseffen, en in hem een waarschuwend voorbeeld tegen de ondeugd der dronkenschap te aanschouwen ;
daarbij dankbaar to erkennen de groote verpligtingen, welke zij hadden aan een verbeterd onderwijs , waardoor aan
hunne opvoeding cone odder , nicer doelmatige biding
word gegeven. Hij stelde hun voor, hoe de verachtelijko
r2
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toestand , waarin zij hem nu zagen, alien aan de min
goede opvoeding , die hij had genoten , en aan de slechte
gewoonte, die in zijne jeugd heerschte , om eon' roes als
Gene aardigheid to bcschouwen en zonder roes geene vermaken to kennen, moest worden toegeschreven.
Naar het mij toeschijnt, behoorde ieder onderwijzer van
de gelegenheid , die zich niet zelden aanbiedt , gebruik te
rnaken , om aan zijne lecrlingen het walgelijk gedrag van
eenen beschonkene tot waarschuwing doelmatig voor te stellen. Waarschijnlijk zoude daarmede veel gewonnen worden, althans nicer dan door de wijze, waarop de dronkaards in de schouwburgen ten tooneele gevoerd worden ,
namelijk om des vermaaks wille , en nicer geschikt om
tot navolging op to wekken dan om van cene ondcugd af
te schrikken.
Eindclijk komen wij dan tot het laatste gedeelte dozer
rode, namelijk tot de vrijwillige vereenigingen tot matigheid.
Voor zoo verre mij bekend is, behoort hiertoe, en wel
in de cerste plaats, het verbond , door den Graaf VAN
DIEDERICIISTEIN in het jaar 1517 opgerigt , waaraan
bijna de geheele Adel van Oostenrilk deelnam. In aanmerking genomen hebbende , dat de onderscheidene verbods- en strafwetten niet toereikende waren om doel te
treffen , verbonden zich doze Edelen , het vloeken , het
overmatig drinken , maar vooral ook het toedrinken achterwege te laten en af to schaffen.
Iets later word de orde van den gouden Ring in de Palts
gesticht. Bij de opneming in de orde , ontvingen de Bidders eenen gouden ring en leiden de gelofte af, niemand
te zullen toedrinken , en aan niemand het toedrinken te
beantwoorden.
Het derde verbod van dien aard word ten jare 1600
door den Landgraaf MORITZ VON HESSEN gesticht , onder de benaming van de Matigheidsorde. Het reglement
bevat 15 artikelen , uii welke ik hier het voornaamste zal
laten volgen.
De allezins merkwaardige aanhef van het reglement luidt
aldus: »Wij doen elk en een iegelijk weten, dat op de
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tegenwoordige bijeenkomst der Vorsten to Heidelberg, tot
verhoeding van overmatig drinken, alsmede van andere
onbehoorlijke handelingen , welke zoo ligt ten gevolge van
onmatig drinken plaats grijpen , maar bijzonder ter eere
Gods, die geboden heeft zich voor onmatig eten en drinken te hoeden, voorloopig voor twee jaren een verbond
is gesloten. De Bidders verbinden zich, gedurende twee
jaren , zich niet dronken te drinken , onverschillig met
wat drank het ook zijn moge; zoo ook , om niet moor dan
zeven ordebekers bij iederen maaltijd te ledigen." (Hoe
groot die bekers waren , wordt niet opgegeven. Waarschijnlijk, echter , de toenmalige tijden in aanmerking nemende , waren zij nict van het kleinste gehalte.)
De Ordebroeders mogten niet meer dan twee maaltijden
in de vierentwintig uren houden. Hiervan waren uitgezonderd de soep tusschen de twee maaltijden en het
avondbrood, waarbij goon wijn mogt gedronken worden.
De Rudders hadden de vrijheid, bij de soep en bij het
avondbrood wijn te drinken , mits dezelve van de 14 bekers voor de twee maaltijden werden afgetrokken.
Opdat niemand over dorst mogt klagen , zou het ten
alien tijde vrijstaan, bier, minerale wateren, gewoon water, limonade en dergelijke onschuldige dranken to drinken , alles zonder onmatigheid.
De brandewijn , de Spaansche, de Italiaansche en de
witte wijnen waren verboden , alsmede de dronkenmakende bieren. Wanneer echter eenig lid der orde een'
sterken lust tot dergelijke dranken kreeg, mogt hij nict
moor dan Cenen beker daarvan ledigen, en moest daarvoor
een aan de sterkte van den wijn geevenredigd getal van de
14 bekers worden afgetrokken. Brandcwijn mogt nimmer
gcbruikt worden.
De zeven bekers, voor eenen maaltijd bepaald, mogten
niet in Gene of twee teugen geledigd worden ; maar men
moest ten minste driemaal daarover drinken.
De wijn mogt niet van den eenen tot den anderen
maaltijd bewaard , en dan in eens gedronken worden.
Alle ovcrtrcdingcn moesten aan den Stichter en Patroon
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der orde kenbaar worden gemaakt. De overtredingen
werden op driederlei wijzen gestraft. De grootste straf
was, om gedurende een jaar noch to paard noch te voet
een ridderspel bij te wonen. De tweede of gemiddelde
straf was, om gedurende den tijd van het verbond geen'
wijn te drinken. De derde of de geringste straf ontnam
aan den overtreder zijne twee beste paarden off 300.
Het toedrinken aan anderen en het bescheid doen was
geheel verboden. Ook waren de Ridders vcrpligt, zulks
aan anderen to beletten.
Uit het bijgebragte blijkt , dat de Matigheidsgenootschappen van onzen tijd, die reeds zulke groote en voortreffelijke uitkomsten in Anzerika, Engeland en Schotland opleveren, geene geheel nieuwe inrigtingen , geene
vindingen van onze dagen zijn; dat soortgelijke vereenigingen , die, alhoewel met meer vrijheid ten aanzien van
het gebruik des wijns verbonden , den brandewijn strong
verboden , reeds in ne oudheid bestonden. Hoe wenschelijk zoude het zijn , dat de Matigheidsgenootschappen zich
over de geheele aarde uitbreidden ; dat dus ook de pogingen, door cenen edelon menschenvriend in de Nederlanden reeds aangewend , bijval mogten vinden en spoedig
doel treffen , opdat het misbruik van sterken drank bij
onze landgenooten beteugeld , en, kan het zijn, geheel
afgeschaft worde , en alzoo welvaart en geluk de plaats
innemen der ziel en ligchaam verwoestende ellende , onafscheidbaar met het misbruik der sterke dranken verbonden !

DE OEGRAVING VAN HET LIJK VAN NAPOLEON.

(Volgens echte Bescheiden.)
Het is bekend, hoe Keizer NAPOLEON op het Eiland St.
Helena den eindpaal van zijne aardsche loopbaan vond. Men
scheen echter , na den dood van den man, bij zijn leven zoo
zeer gevreesd, nog bezorgd te zijn, dat de wereld door zijne
overblijfsels zoude kunnen verontrust worden. Er zijn althans geene geringe voorzorgen genomen, dat het gebeente
van ri Ar o LEO N niet de prooi wierd van den eersten den bes-
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ten gelukzoeker, die, om welke reden dan ook, zou trachten zich van hetzelve meester te maken. Hiervan getuigt
de bezorging van het graf, tot vvelks opening zoo veel arbeid en tijd moesten besteed worden. Het cement, tot het
metselwerk gebezigd, is stellig van eene betere gehalte geweest, dan het bier te lande in der tijd bij wijze van
dwangmiddelen gebezigde!
Nagenoeg twintig jaren mogten de overblijfsels van eenen
man rusten, die bij zijn leven aan zoo velen zoo weinig rust
gegund had en zoo velen tot een' schrik geweest was.
Hoe men over NAPOLEON moge denken, hoe hij vooral
door het nageslacht zal beoordeeld worden, (bij den IVederlander kan dat oordeel wel niet twijfelachtig zijn) in de
wereldregering bekleedt hij eene plaats, uit welke hij door
geene redeneringen kan verdrongen worden. Gedenkwaardig zal dus altijd het Eiland blijven, waar de man des gewelds tot eene zekere werkeloosheid gedwongen werd; waar
de beheerscher van zoo velen bukken moest voor den evil
van den Beheerscher des grooten Heelals.
De zonderlinge lotwissel van dien buitengewonen man bij
zijn leven heeft ook daarin na zijnen dood nog verandcring
gebragt. Aan zijn overschot zou niet de rust des grafs ten
deel vallen; de man, bij zijn leven vergood en gevloekt,
zou na zijnen dood aanvankelijk wederom vergood worden; —
een sluijer bedekt nog, wat er missehien eens met deze ascii
kan gebeuren. De vergode U ENDRIK IV en de aangebeden
TURENNE, wat is niet derzelver overblijfsels wedervaren,
toen een teugelloos graauw de graven van St. Denis met de
woede der Kannibalen openbrak en verbrijzelde! (*)
Terwijl zelfs in Frankrijk de nagedachtenis van NAPOLEON
door velen nog gevloekt werd, verhieven zich echter niet
weinige stemmen om hem te vergoden. Het was dezen niet
genoeg, NAPOLEON in het aandenken te doen voortleven ;
zijne plaats was hem trouwens ook te wel in de Geschiedenis
verzekerd, om ooit uit hair te kunnen verdwijnen; maar
het lag verder in het plan van sommigen, de herinneringen
aan NAPOLEON op to wekken en te ver/evendigen, door zijn
lijk uit het stille graf op te eischen en dit op het woelig
tooneel des levens te vertoonen, om ..... De wegen des
(4 ) De Abdij van St. Denis te Parijs. Vaderl. Letteroef.
voor 1840. N o . XI. Meng. bl. 548.
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Heeren zijn echter niet die der mensehen. Wie weet, wat
de Geschiedenis van onzen tijd nog eens met betrekking tot
het doel dezer opgraving aan het Licht zal brengen? Eene
vergoding der overblijfsels van NAPOLEON hij wijze van
herinnering zijner groote daden, (*) was gewis niet het
eenige doel van een zichzelf verheffend Egoismus. Wat
hiervan zij, het Fransche yolk, of liever het Ministerie, of
wel hij, die aan het hoofd van hetzelve stond, wenschte
het stoffelijk overschot in het midden van Frankrijk te bezitten; het Engelsche Ministerie, welligt ook niet zonder
geheime bedoelingen, gaf gereedelijk aan dit verlangen toe,
en er werd tot de teruggaaf en overneming van het lijk van
NAPOLEON besloten.
Het kan niet onbelangrijk geacht worden te vernemen ,
hoe, te midden van zoo vele toebereidselen, om het lijk van
NA p o LEON te gaan afhalen en overnemen, er ook aan gedacht werd, om Geneeskundigen te raadplegen, omtrent de
voorzorgen, welke konden en moesten genomen worden,
zoo wel bij de opgraving van het lijk, als gedurende deszelfs
overtogt.
Tot dit einde werd eene Commissie nit den Gezondheidsraad (Conseil de Salubrite) door den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd. De werkzaamheden dezer Commissie moesten met grooten spoed verrigt worden; want,
den 2 Junij bij den Minister geroepen, moest zij in den
kortstmogelijken tijd haar berigt uitbrengen, hetwelk den
5 Junij plaats had. Zij bestond nit de Heeren BOUTRON,
D ' ARCET, PELLETIER en OLLIVIER (d' Angers), die de werkzaamheden van Rapporteur op zich nam. Wij zullen een en
ander uit dit niet onbelangrijk berigt mededeelen.
Alvorens eenig oordeel te vellen, vond de Commissie nondig, eenige inlichtingen in to winnen, wat er na den dood
van den Keizer had plants gehad. De bekendc getrouwe
kamerdienaar van NAPOLEON werd tot dit einde door de
Commissie geraadpleegd. Uit diens mededeeling Meek, dat
(*) Niet alleen met betrekking tot NAPOLEON, maar desgelijks uit andere oogpunten, is eon der aandacht overwaardig woord gesproken door den Eerw. J. BOEKE, over het
ongepast en overdreven vereeren van nzcnschen, als een
henmerk van onzen leeftijd. Vaderl. Letteroef. voor April
1841. No. IV. Meng. bl. 161.
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de Borst- en buikholte door Doctor AUT o M A RC n r geopend
waren. Beide deze holten waren, na uitneming van hart en
maag, weder gesloten. Het lijk was niet gebalsemd, maar
na deze kunstbewerking aangeklecd met de uniform der Jagers te paard van de oude Garde. Van den 6 op den 7 Mei
was het lijk op een paradebed ten toon gesteld. Den 7 des
ochtends verspreidde het reeds eene doodlucht. Het was
nog dienzelfden avond in eene kist van blik, gevoerd met
witte zijde, gelegd; het hoofd rustte op een kussen van
dezelfde stof. In deze kist was ook geplaatst de maag en
het hart, elk afzonderlijk in eene welgesloten zilveren vaas,
gevuld met wijngeest. Deze eerste kist was, na naauwkeurig gesoldeerd te zijn, in eene tweede looden kist gezet,
waarvan desge]ijks alle naden met zorg gesoldeerd werden.
Eene derde van acajouhout ter dikte van 18 m. m. ontving
beide, en werd met schroeven gesloten. Onverwijld na den
dood van NAPOLEON was door den Gouverneur Sir HUDSON
LQWE last gegeven tot het metselen van eenen grafkelder
ter diepte van 2 tot 3 meters, ter breedte van een meter
en vijfentwintig centimeters. Het graf was met eene dikke
rollaag gesloten, op omtrent een meter afstands van den
bodem, en verder toegemetseld.
Het viel der Geneeskundige Commissie moeijelijk , vooraf
te bepalen, in welken toestand het lijk van NAPOLEON zou
gevonden worden. Indien de kisten behoorlijk gesloten en
in dien toestand gebleven waren, kon het lijk in eene soort
van Mummie veranderd wezen. Het kon echter ook gedeeltelijk verweekt of vloeibaar geworden zijn. Alles hing
van den toegang der lucht, van den invloed der vochtigheid ; het was vooral de laatste, voor welke men bechicht
mogt zijn, te meer daar het graf eerst na den dood des Keizers gemetseld was.
Wat nu de overneming en vervoering van het lijk betrof,
bepaalde zich de Commissie tot een tweeledig voorstel. Indien de kist, waarin het lijk gelegd was, kon overgenomen
worden, wader voorafgaande opening, zou het voldoende
zijn, deze in eene kist van gegoten lood, in hetwelk niet
zoo ligt scheuren ontstaan, te plaatsen, welke dan wederom
in ecne ebbenhouten kist zou gezet worden. Moest daarenegen het lijk vooraf herkend worden, dan kwam het er
vooral op aan, dat het onderzoek , of het voorhanden lijk
wezenlijk dat van den voormaligen Keizer was, met den
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meesten spoed hewerkstelligd wierd. Hoe korter de overblijfsels aan den invloed der lucht werden blootgesteld, des
te minder zouden zij natuurlijk gevaar loopen verdere verandering te ondergaan.
Bij de opening nu der kist, die plaats moest hebben om
bet lijk te herkennen, bleek de nuttigheid dozer voorziening. De kist was naauwelijks twee minuten geopend geweest, of de gelaatstrekken begonnen reeds zoodanig te
veranderen, dat het aangezigt minder kenbaar werd, terwij1 eene voortgaande verandering oogenschijnlijk toenam.
Het onderzoek was dan ook binnen gezegd tijdsverloop verrigt , en de kist werd dadelijk wederom gesloten.
Net den Scheepsarts, Dr. azuv GUKLLARD zullen wij in
geen verder onderzoek treden naar de oorzaken, die de
ontbinding van het lijk zoo hadden tegengehouden, dat het
nog zoo kenbaar was gebleven als dit nader zal blijken.
Als eene der voornaamste oorzaken zal hier echter in aanmerking kunnen komen de zorg voor het naauwkeurig
ten der kisten, waarin het lijk bewaard is geworden ; ter.
wiji ook de zorg, aan het metselwerk van den grafkelder
besteed, tot bewaring der kisten, en dus tot behoud van
het geheel, niet weinig schijnt bijgedragen te hebben.
Slechts een zeer klein gedeelte der buitenste kist was
eenigzins aangetast. Dat de grafkelder met zeer veel zorgvuldigheid betverkt was, kan ook daaruit blijken, dat er
vier en een half unr arbeids vereischt werd, om eene der
lagen door te breken. De werklieden waren met de opening van den grafkelder, om bij de kisten te kunnen komen, bezig van des ochtends half twee tot half tien ure.
De Commissarissen konden toen eerst in den kelder dalen,
om zich te overtuigen, dat alles ongesehonden was en overeenkomstig de voorhanden zijnde bescheiden.
Nadat de kisten, een voor een, met voorzigtigheid geopend waren, door het wegnemen van elks deksel, kwam
men eindelijk op de blikken kist , die een weinig geoxydeerd was. Haar deksel mode doorgesneden en opgeligt
zijnde, zag men een hekleedsel of kleed van wit satijn,
waarmede het ligchaam van NAPOLEON bedekt was. Dr.
GUILLAND rolde het satijn voorzigtig op, van de voeten
naar het hoofdeinde, en gedurende nagenoeg twee minuten
bleven de overblijfsels van den man, voor wien Europa
gcsidderd had, ontbloot. Net deze werden ook eenige der
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versiersels zigtbaar, waarmede men het lijk, als met de
/aa tste overblijfsels eener vroegere hoogheid, omkleed of
omhangen had.
Gelijk reeds gezegd is, schijnt de aanvankelijk plaats gehad hebbende ontbinding gestuit to zijn door de voorzieningen, bij het kisten van het lijk genomen. NA P OL EO N lag
daar voor het oog van den arts, aan wien deze Iaatste bezorging opgedragen was, zoodanig, dat hij zegt: .1k herkende hem terstond; zijn ligcbaam was zoo wel bewaard gebleven, en zijn hoofd vertoonde nog zoo veel uitdrukking,
dat er Piet te twijfelen viel." Het was echter, alsof alles
door een' ligten witte wasem bedekt werd, die van het
satijn herkowstig scheen; inzonderheid waren schedel en
voorhoofd daarmede overtogen ; minder ontwaarde men dien
op de handen en teenen. De man, die bij zijn leven zich en
anderen zoo weinig rust gegund had, lag in eene gemakkelijke houding met uitgestrekte armen, waarvan de linker
echter een weinig gebogen op de dij rustte; de onderste
ledematen waren mode een weinig gebogen. Het hoofd rustte
op het kussen; de bekleedselen van het voorhoofd waren
geelachtig, hard verdroogd; de wangen daarentegen zacht,
opgezet en wit. De kin zag blaauwachtig; het scheen of
de baard na den dood nog een weinig aangegroeid was. Was
dit met de nagels aan de vingers ook het geval geweest ?
Zij waren wit en lang. De kin vertoonde nog het eigenaardig voorkomen, hetwelk deze bij NAPOLEON had. De oogen,
uit welke bij het leven zoo veel vuur geschitterd had, waren gesloten; de neus had aan de zijvleugels een weinig gelederi; de gewrichten waren stijf en onbewegelijk ; de huid
daarentegen scheen niets van hare levendigheid verloren te
hebben ; dit kon vooral van de handen gezegd worden. Het
ligchaam kon gezegd worden over het algemeen beter bewaard gebleven to zijn, dan een gedeelte van de bleeding
op sommige plaatsen ; de reeds vermelde uniform, donker
groen met rood, bad de kleur behouden; de epauletten en
Brie op de Borst vastgehechte ordesteekenen waren zwart
geworden; de gouden kroon, die boven het officierskruis
van bet legioen van eer schittert, had haren glans bewaard.
De zalen der laarzen waren losgesprongen en deden de bleeke teenen ter wederzijde uitkomen. De dijen werden gedeeltelijk bedekt door den bekenden kleinen hoed. Tusschen
de beenen lagen de zilveren vazen, boven cone van welke
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cen arend gezien werd ; zij bevatteden het hart en de maag,
en werden niet uit hare plaats genomen.
Twee minuten, op zijn langst genomen, waren toereikende om dit alles op to nemen, volgens het getuigenis van
Dr. cuttt Ann. De hem getrouw geblevene vrienden mogten nog eens den man aanschouwen , dien zij tot in den
dood waren blijven aankleven. Zij hadden den Keizer ter
zijde gestaan, toen zijne gelukstar helder over hem scheen ;
zij verlieten hem bij zijne daling , in het ongeluk, in de
ballingschap niet.
De kist werd na dit onderzoek op het naauwkeurigst gesloten, nadat vooraf het satijn, met een weinig creosoot bestreken, wederom over het lijk ontrold was. Zes kisten
besloten nu het lijk: eene, van lank , twee looden , eene van
acajou, eene van ebbenhout ; alle werden in eene eiken kist
geplaatst : dit geschiedde den 15 Oct. 1840.
De overtogt , de behouden aankomst in Frankrijk zijn bekend. De plegtigheden bij de ontvangst zijn beschreven.
De optogt, de plaatsing der kist in eene monster-lijkkoets
zijn in plaat gebragt. De nieuwsgierigheid van zoo velen is
bevredigd. Met belangstelling zeker hebben nog eenige tijden medegenooten den dooden Keizer zien overbrengen naar
zijne, gelijk het zich thans laat aanzien, laatste rustplaats,
to midden der krijgslieden, wier aanvoerder hij eens geweest is. Is er cenig graf, hetwelk van een' zeldzamen
lotwissel getuigt en stof tot nadenken oplevert, het is
dit graf.
Is het niet, wanneer men van dit graf op het voorledene
terugziet, alsof de Profeet JESAIA ook van onzen tijd gesproken heeft H. X: 13 en 14? Maar ook bij ditzelfde graf
ziet men vervuld, wat de Ziener dengenen voorspelde, die
cerst den volken tot eene roede zou wezen, maar tegen
wien de Heer der heirscharen ook een geesel zou verwekken : B Ziet! de neer, neer der heirscharen, hakt de hoog.getopte takken of met schrikbaar geweld; en wat nog
.hoog van stam is, wordt afgehouwen, en wat verheven
is , ter Garde geworpen !"
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Van al de dichters, die tot heden toe geleefd hebben (en
muzikanten en schilders zijn, in den waren zin van het
woord, ook dichters) is s EETBOVEN misschien degeen, wiens
werken den besten en volledigsten spiegel leveren van zijnen
aard en inborst. De voortreffelijkheden en de gebreken van
den kunstenaar, zijn genie, zijne verhevenheid, zijne stoutheid en onafhankelijkheid, zijne grilligheid, duisterheid en
buitensporigheid, zijn evenzeer en in dezelfde mate in den
mensch weder to vinden. Zijne composition zijn steeds als
't ware de getrouwe weerklanken van zijne gevoelens en
gedachten. Is hij gelukkig in liefde of in vriendschap,
vol hoop en vol vertrouwen, of wel door verdenking en minnenijd gefolterd, arm, van elk verlaten , moedeloos in het
tegenwoordige, bezorgd voor de toekomst,
Steeds is zijn taal gezang,
het is door zijne muzijk, dat hij aan de wereld zijne smart
of zijne vreugde openbaart. Om derhalve den kunstenaar
wel te verstaan , moet men den mensch kennen ; om den
waren zin zijner werken te vatten, moet men weten, in
welke omstandigheden en onder welke indrukken zij geschreven zijn. In eon woord, zijne levensgesehiedenis is de
beste voorbereidende studie zijner muzijk.
LODEWIJK VAN BEETHOVEN werd, den 17 Decenber 1770,
to Bonn geboren. Zijn vader was, in hoedanigheid van tenor, bij de Keurvorstelijke kapel aangeste/d , en zijn grootva,der, die insgelijks LODEWIJK heette, had eenige geachte
stukken gecomponeerd. (*) Van zijne vroegste kindschheid
(49 * Gij zegt mij," schreef hij in 1826 aan zijnen vriend
WEGELER, D dat men mij ergens een' natuurlijken zoon van
wijlen den Koning van Pruissen genoemd heeft; reeds lang
geleden had men mij hiervan gesproken ; maar ik hob het
waste besluit genomen, nimmer over mijzelven to sehrijven,
en op niets te antwoorden, wat over mij geschreven worth.
Ik laat volgaarne aan u over, der wereld de braafheid
mijner ouders, en vooral die mijner moeder, bekend te
waken."
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of liet de jonge tonE wirpt zulk cone ongemeene geschikthcid voor de toonkunst blijken, dat hij nog naauwelijks
lezen, schrijven en rekenen kon, op den ouderdom van vijf
jaren namelijk, of zijn vader begon zelf zijne muzikale opvoeding ; later kreeg hij tot meesters, eerst PFEIvr E R , een
uitstekend kunstenaar, hoezeer zijn naam weinig bekend
geworden is, vervolgens VAN DER EDER, den Organist van
het Ilof, en eindelijk REEVE, VAN DER Etna's opvolger,
die zijnen kweekeling met de meesterstukken van JAN SEBASTIAAN BACH en van HANDEL bekend maakte. Elf jaren
ond, deed BEETHOVEN zich opmerken door de voortreffelijke
wijs, waarop hij al de werken der oude meesters op het
piano uitvoerde. Reeds beproefde hij, zelf variation, cantates en aria's te componeren, die ongelukkiglijk ,,immer in
druk verschenen zijn. Toen hij zijn vijftiende jaar bereikte,
in 1785 , benoemde de Keurvorst hem tot Organist zijner
kapel; en, ofschoon het tegendeel beweerd geworden is,
schijnt het, dat hij. dit ambt bij beurtwisseling met zijnen
meester waargenomen heeft. De volgende anecdote, welke
wEGELER verhaalt, zon, des vereischt, daarvan een genoegzaam bewijs leveren:
In de katholijke kerk te Bonn was het de gewoonte, drie
dagen Lang, gedurende de lijdensweek, de Klaagliederen van
J ER EN I A te zingen, eene soort van koraal, dat zich tot vier
noten bepaalde, waarvan er eene over verscheidene woorden, ja geheele phrasen, herhaald werd, tot dat eindelijk,
bij het laatste woord, de zang in het finale overging. Daar
gedurende die drie dagen het gebruik van het orgel verboden was, had men in de kerk een piano, om de stem van
den zanger te ondersteunen. Toen BEETHOVEN nu eens op
zijne heart de taak had om tot accompagnateur to dienen,
vroeg hij aan den zanger a ELLER, of doze hem wel zou duryen veroorloven, te beproeven, of hij hem van den weg kon
helpen en hem den toon kon doun verliezen. HELLER nam
de uitdaging aan, want, zeide hij lagchende, hij was zeker
van de overwinning. Weldra echter Incest hij erkennen,
dat hij zich te veel had vertrouwd. De accompagnateur toch
begon zoodanig te moduleren, dat de zanger, misleid door
de kunstige verbinding der accoorden, het finale niet kon
wedervinden. In plaats van over zijne nederlaag te lagchen,
was hij dwaas genoeg daarover boos te warden, en zelfs
zich er bij den Keurvorst over to gaan beklagen. Die Vorst
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vond de hem gespeelde part kluchtig genoeg , maar gebood
evenwel den jongen Organist, om voortaan op eene eenvoudiger en min kunstrijke wijs to accompagneren.
Te dien tijde had BEETHOVEN nog geen onderwijs van
eenig bijzonder beroemd pianist genoten ; ook liet zijn spel,
hoe uitmuntend in vele opzigten, uit het oogpunt van kieschheid en van smack nog veel te wenschen over. Bij eene
reis, welke hij met den Keurvorst en deszelfs kapel naar
Mergentheim deed, had hij het geluk STERAEL te hooren,
en maakte zich in weinige uren (?) al de voortreffelijkheden
van dien virtuoos eigen. Gedurende dien reistogt kozen de
muzikanten, die op een jagt achter den Keurvorst den Rijn
afvoeren, tot koning zekeren vrij beroemden kluchtspeler,
Lucas genaamd. De nieuwe sonverein haastte zich, zijn huis
op een' deftigen voet te regelen, en BEETHOVEN, tot koksjongen benoemd, ontving daarvan een aanstellingspatent in
forma, hetwelk hij sedert, als een aandenken aan dit gelukkige tijdperk zijns levens, zorgvuldig bewaard heeft.
In het volgende jaar, of wel, naar de meening van sommige Schrijvers, in 1790, deed de jonge Organist van Bonn
eene reis naar Weenen, met het eenige oogmerk om MOZART
to hooren, aan Wien men hem met aanbevelingsbrieven voorzien had. Toen, bij zijn eerste bezoek , MOZART hem verzocht eens te willen spelen, zette hij zich terstond aan het
piano, en improviseerde een stuk, hetwelk door den vermaarden componist met blijkbare onverschilligheid aangehoord werd, in de overtuiging, gelijk hij zelf zeide, dat het
een van buiten geleerd studiestuk was. BEET HOYEM, wiens
eigenliefde hierdoor gekwetst werd, kon zich niet onthouden uit te roepen: ,Welnu, geef mij dan zelf een thema ;
als gij mij niet gelooven wilt." — Wacht, u zal ik beet
hebben !" zei MOZART bij zichzelven, en schreef dadelijk
een motief op van eene chromatieke fuga, hetwelk omgekeerd een tegenmotief bevatte voor eene dubbele fuga.
BEETHO vv./ doorzag de opgaaf oogenblikkelijk ; hij bearbeidde zijn motief, welks verborgen zin hij op staanden voet
raadde, bijna drie kwartier uurs lang, met zoo veel kracht ,
oorspronkelijkheid en waar genie, dat zijn verbaasde en gedurig oplettender geworden toehoorder, die naauwelijks zijn'
adem durfde laten gaan, zich niet onthouden kon eindelijk
op de teenen in een naastgelegen vertrek te sluipen en aan
zijne aldaar bijeen zijnde vrienden toe te fluisteren: ,Houdt

CO O

ELLTHOVEN.

dat jonge mensch in het oog! Gij zult er te ceniger tijd
van hooren spreken."
Naar Bonn, teruggekeerd, hervatte BEETHOVEN den loop
zijner gewone bezigheden. Alleenlijk , daar zijne ouders geen
eigen vermogen bezaten, zag hij zich gedwongen, middelen
van levensonderhoud te zoeken. Niettegenstaande den buitengewonen weerzin, welken hij tegen het geven van onderwijs had, een weerzin, die met de jaren bij hem gedurig
toenam, besloot hij eenige leerlingen aan to nemen. Maar
Mevrouw vo N BREUNING zelve, de weduwe van eenen Hofraad, die een bijzonder vermogen op zijnen geest verworven
had, kon hem niet bewegen, zijne onderwijzerspligten regelmatig te vervullen. Op zekeren dag had zij hem aangespoord , een' zijner kweekelingen, die in het like] van den
Oostenrijkschen ambassadeur, tegenover haar huis, zijn verblijf hield, niet vergeefs te laten wachten. Lang draalde
hij, maar ging eindelijk op weg. Toen hij echter voor de
deur van het hOtel gekomen was, bezweek zijn besluit ; hij
keerde naar Mevrouw VON BREUNING terug, en riep uit,
zoodra hij haar zag : DO, Mevrouw, wees niet boos, maar
het is mij heden onmogelijk die les te geven; morgen zal ik
het tweemaal doen." In dit huisgezin, hetgeen, behalve
de moeder, uit Brie zooris en eene dochter bestond, sleet hij
de gelukkigste uren van zijn leven. Als vijfde kind in hetzelve ontvangen, sloot hij er eene naauwe vriendschap met
een' der zoons, STEPHAN geheeten, als ook met Freule
ELEOrroRE, die sedert aan Doeter WEGELER huwde. Aldaar
was het, dat hij dien smack voor letterkunde opdeed, welke
hem tot aan zijnen dood is bijgebleven. Eindelijk ondervond
hij ook daar, voor de eerste maal, de aandoening der liefde.
let voorwerp zijner min was JOHANNA VON HOARATH, van
Ifeulen, eene juffer, die menigtnaal eenige weken in het
gezin der VON BREIININGEN kwam doorbrengen. Zij was
schoon en lieftallig, bezat eene fraaije stem, en beminde
de muzijk met geestdrift. Menigmaal zong zij hem, schertsenderwijs, het bekende liedje voor:
Scheiden, waarlijk , valt niet zoet ,
Waar het hart ons blijven doet ;
Doch, helaas! ik moet, ik moet.
Zijo gelukkiger medevrijer was Majoor
die bet meisje ook werkelijk trouwde.
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In 1793 verliet BEETHOVEN zijne geboortestad, om te
Weenen, op kosten van den Keurvorst, zijne theoretische
en praktische studi6n, onder bestuur van JOSEPH HAYDN,
te gaan voltooijen. Ongelukkiglijk verwijderde weldra een
Nveerkeerige tegenzin meester en leerling van elkander. Het
zij hij BEETH o VE N ' s talent niet doorzag, het zij hij er naijverig op was, HAYDN veronachtzaamde den jongen man,
en poogde hem zelfs in de meening van anderen te benadeelen. Vroeg men, wat hij van hem dacht, dan antwoordde hij, min of meer de schouders optrekkende: ,Het is een
goed executant." Voegde men er dan bij, dat BEE TuovEN's
eerste composition gemakkelijkheid, vutir en oorspronkelijkheid aankondigden, dan hernam hij koeltjes: .11ij speelt
het klavier goed." BEETHOVEN, van zijnen kant, gewaar wordende dat zijn meester hem op geenen zijner misslagen oplettend maakte, vatte daarover een hevig misnoegen op, en hield op les bij hem te nemen. Toen vervolgens
HAYDN, eene wijl daarna, het verlangen te kennen gaf,
dat BEETHOVEN, op den titel zijner eerste compositien, er
zou bijvoegen: ,Kweekeling van HAYDN, " weigerde hij
zulks ronduit, zeggende: .Het is waar, lessen heeft hij
mij gegeven, maar nooit heeft hij mij iets geleerd." (*) —
Eene andere, nog vreemder omstandigheid, bevestigde weldra BEETHOVEN ' S vermoedens en vermeerderde zijnen of keen
van HAYDN. Toen hij zijn eerste werk, de drie thans zoo
bekende en bewonderde trio's voor piano, viool en violoncel,
voltooid had, deed hij dezelve in de gezelschapszalen van
Prins ticallow sxt, ten aanhooren van de bloom der kunstoefenaars en kunstminnaars van Weenen, uitvoeren. Deze
trio's verwierven eenen onbeschrijfelijken bijval, en n A yn N
voegde volijverig zijnen lof bij dien der overige toehoorders.
Evenwel, BEETHOVEN in een' hock der zaal ter zijne genomen hebbende, gaf bij hem al fluisterend den raad, om
het derde trio in ut mineur niet in het licht te geven, aangemerkt , zeide hij, dit hem niet zoo veel eer zou doen' als
de beide andere. — De jonge componist, die integendeel
gevoelde, dat juist dit trio het beste der drie was, nam dezen rand met eene verontwaardiging op, welke hij moeite
(*) De aanmerking wordt nog scherper, wanneer BEET gelijk natuurlijk , in het Hoogdnitsch sprekende,
het woord Stunden gebrnikt heeft. Vert.
Ss
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had te bedwingen, en sloeg dien in den wind. g et vervolg deed zien, dat hij zich niet vergist had. Van toen
af aan zette hij, wegens dit gedrag, een' wrok tegen den
maker van het Oratorio de Schepping , en gispte, zoo dikwijIs de gelegenheid zich voordeed, deszelfs werken met
bitterheid. Maar mogelijk is het, dat HAYDN niet willens
en wctens blind was ; misschien oordeelde hij dit trio, hetwelk
echter inderdaad nog oneindig fraaijer is dan de beide andere,
minder dan deze. B EET II OVEN zelf heeft zich in vervolg
van tijd zulke averegtsche oordeelvellingen te verwijten gehad.
Nimmer begreep hij de muzijk van w EBER, noch die van
a ossrra. Toen men hem eens zijn gevoelen over Il Barbiere
vroeg, gaf hij ten antwoord, dat RO ssi NI een zeer geed decoratieschilder zou geweest zijn. Later, het is waar, deed
hij den ltaliaanschen componist meer regt ; want eindelijk
zeide hij, to moeten erkennen , dat hij een groot toonkunstenaar zon geworden zijn, bijaldien zijn meester hem wat
meer de roe had doen voelen."
Na HAYDN ' S vertrek naar Engeland begon BEETHOVEN het
contrapunet to bestuderen onder ALBRECHTSBERGER, een
uitmuntend muzikant, maar een zeer slecht componist, die
nogtans door zijne werken over het muzijkonderwijs en door
zijne bekwaamheid als werkelijk onderwijzer veel roems vervvorven heeft. Van dat oogenblik af arbeidde BEETHOVEN
met voorbeeldige vlijt, ofschoon ALBRECHTSBERGER hem als
een zeer eigenzinnig en stijfhoofdig discipel afschetste, en
zich menigmaal over zijne vermetele nienwigheden, welke
hij grove misslagen noemde, bitter beklaagde. Van zijnen
kant betuigde de leerling niet zelden afkeer en diepe verachting voor de theorien, welke zijn meester zich zoo veel
moeite gaf hem te doen aannemen. Ilet boek van oefeningen of studien, hetwelk hij onder de leiding van ALBRECHT sBERGER geschreven heeft, is na zijnen dood onder zijne papieren gevonden en door eenen muzijk-uitgever in druk gebragt, nevens andere handschriften, die nimmer het licht
hadden behooren te zien. Die oefeningen zijn beneden het
ruiddelmatige, en hebben voorzeker in zichzelve geene hoegenaamde waarcle ; maar in andere opzigten zijn zij niet zonder belang; zij dienen, om ons het karakter en de wending
van- geest van BEETHOVEN te leeren kennen, die gewoon
was op den rand van het blad kantteekeningen te schrijven,
spottende aanmerkingen inhoudende omtrent het nuttelooze
A
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'en schoolvossige der task , welke zijn onderwijzer hem op,
legde. nMen verbeelde zich," zegt FERDINAND RIES,
BREETHOVEN, zich krommende onder het juk der regelen,
welke zijne vurige verbeeldingskracht hem aandreef of to
werpen. Hij had geen blind geloof in de onfeilbare leer der
school. Tegen bet gezag van de groote meesters der kunst
stelde hij het zijne ; in een woord, hij had zijn' eigen regel, die niets anders was dan het instinkt van zijn genie.
Verweet men hem onnaauwkeurigheden, alsdan dreef hij
met die berispende pedanten den spot; en was hij in eene
goede luim, dan wreef hij zich, met een vrolijk gelaat, de
handen ; vervolgens, in lagchen uitbarstende, riep hij:
Ja , ja, zij verbazen zich en breken zich het hoofd, omdat
zij dit niet in hunne traktaten over de harmonie gevonden
hebben!" Op zekeren dog," dus gaat dezelfde Schrijver
voort, .sprak ik hem onder het wandelen over twee quinten,
die hij in een zijner eerste quatuors voor de viool geplaatst
had, en die door de grondregelen der harmonie gewraakt
worden. n En wie heeft die quinten dan verboden ?" vroeg
— Wel, MARPURG, KIRNBERGER, FOX, in een woord
al de theoretici," gaf ik ten antwoord.
.Welnu," her
nam hij, n dan veroorloof ik ze."
(Het vervolg hierna.)
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(Een Voorval uit den Zevenjarigen Oorlog.)

H

et was in November van bet jaar 1761. De Oostenriikers
onder den lllaarschalk nAus waren van Dresden naar de
hoogten van Siptitz en de stad Torgau, eene tot nog toe
voor onwinbaar gehoudene stelling, gemarcheerd; FREDERIK, de groote Monarch van Pruissen, had zijne geslagene
legermagten herzameld, en, alsof het ongeluk zijne zinnen
verward had, scheen hij besloten te hebben, zijn' lot aan
de uitkomst van eenen eenigen veldslag te vertrouwen. Vijf
jaren van dien vreeselijken worstelstrijd, die onder den
naam van den zevenjarigen oorlog bekend geworden is,
waren verloopen ; en, ofschoon de Koning nog altijd, aart
het hoofd zijns legers, het veld hield, scheen het echter,
dat bij aan het geduchte bondgenootschap, hetgeen zich
Ss 2
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tegen hem verhief, niet lane meer het hoofd zou kunnen
bieden. Oostenrijk en Rusland, Frankrijk en Zweden;
gelijk ook het halve Duitsohe Rijk, waren tot zijnen ondergang vereenigd, met al de vastheid van persoonlijken
haat en nijd en van staatkundig belang. De oude Vorstenhuizen van Europa behandelden hem slebhts als een' koninklijken parvenu, en hunne kuiperijen hadden hem tot
zulk eenen staat van laagte gebragt, dat hij bij zichzelven
overwoog, of hij aan zijn ongelukkig, voortaan van roem
beroofd leven een eind behoorde te maken, of nog eenen
laatsten strijd tegen zijne zegevierende vijanden te wagen.
Inderdaad was zijne gelukszon aan het tanen ; zelfs zijne
hoofdstad Berlijn beyond zich in de magt zijner vijanden.
Destijds was het, dat hij aan zijneio vriend, den Markies
D ' ARGIIES, de twee zwaarmoedig-schoone verzen schreef:
Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,
vie est un opprobre et la mort un devoir. (*)

La

Bij geheel de Pruissische armee, van de hoogste stafofficieren tot den geringsten soldaat, was alles in de meest
gespannen verwachting, vate Koning toch wel bedoelen
mogt, dat hij zijn leger tegenover eenen nog van zijne overwinning doordrongenen en door zijne sterke staling dubbel
geduchten vijand in slagorde schaarde. De gemeene krijgsknecht , dien menige grooten deter aarde niet anders dan
als een stuk slagtvee beschouwen, bezit toch natuurlijk verstand en gevoel. Bij beoordeelt bij zichzelven de bekwaamheden en ontwerpen van den aanvoerder, aan Wiens beleid
en behendigheid zijn leven toevertrouwd is ; en hier hadden
de vele ongelukken, die den Pruissischen Vorst tot op den
oever des verderfs hadden gebragt, bij den soldaat niet alken het geloof aan de onfeilbaarheid der overwinning, hetwelk eenen Generaal, op het punt out slag te leveren, zoo
voordeelig is, geheel vernietigd, maar ook zijn vertrouwen
(*) Als alles ons ontzinkt , als hoop voor wanhoop zwicht,
Dan is het leven schande, en wordt het sterven pligt.
Ziedaar de taal van den man zonder Christendom; de Christenwijsgeer beschouwt den zelfmoord, in elke denkbare
omstandigheid, als eene ongeborloofde en tevens laffe daad. —
Vert.
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op des Konings geluk , ja zelfs op diens verstand, doen
wankelen.
Onder deze mismoedige en misnoegde soldaten, die, bij
het treurig naderen des winters en de nog droevere uitzigtem
van hun eigen lot, voor Torgau in het leger stonden ; die
bij al het lijdelijk geduld, hetwelk gewoonte, opvoeding en
nooddwang aan het gros der menschen verleenen, zich voor
verloren hielden, en het eind huns lijdens in den ongelijken
strijd van inorgen, wanneer hun wanhopige veldheer op dien
slag bleef staan, wenschten te vinden, dachten sommigen
aan hunne ververwijderde hutten, aan hunne bejaarde ouders, wier eenige steun zij waren, aan de thans door krijg
en hongersnood verwoeste akkers, en twijfelden bijna aan
eene Voorzienigheid, wanneer zij over de meedoogenlooze
hardheid nadachten , waarmede men hen als redelooze dieren
ter slagtbank dreef, om aan den vrouwelijken haat van Keizerin ELISABETH of aan de jaloerschheid van eenige weinigen te voldoen, op wier wenk de helsche geesten des oor/ogs
losgelaten waren, om millioenen schuldelooze schepselen to
verdelgen.
tine gedaehten echter, die onwillekeurig in het gemoed
der soldaten opwelden, toen de verschillende voorteekenen
van den op handen zijnde slag zich deden ontwaren, bleven
in hun binnenste besloten, ja werden door de besten hunner
zelfs, als misdadig, daaruit verbannen.

Wat mag den ouden r Kr Ts toeh weI in het hoofd Icemen?" zei KAREL sc IILTZ, die den geheelen oorlog medegevochten had, maar thans ook geloofde, dat alles te vergeefs was.
In het hoof& komen?" herhaalde ADOLF ARNDT, een
zijner kameraden ; e wel, het hoofd is hem op hol."
.Dat geloof ik ook bijna," hernam K AREL; .de oude
knaap is dol ; ik heb het reeds vroeger door anderen hooren
zeggen, die het beter weten kunnen dan wij."
,Ik geef even min om sterven als een ander," zei ADOLF
weder ; b maar, voor den duivel, men wil toch gaarne eene
mogelijkheid voor zich zien. Hier is het zoo goed als zeker,
dat wij alien in stukken gehouwen worden, en dat van geheel de armee geen trommel heel blijft."
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,Ach !" zei K A R EL, P denkt gij nog wel eens aan ona
kleine, allerliefste .Rathenau
Zou ik niet ?" hernam ADOL F. ;Uwe en mijne stulp aan
de Havel en de boomgaarden tusschen beide en de schoone
korenvelden, welke wij gewoon waren zamen te bebouwen.
Wanneer hebt gij het laatst tijding van uwe vrouw gehad?"
In geen jaar, en toen was zij doodziek, nadat mijn dochtertje gestorven was. Dat lieve kind, maar veertien jaren
oud geworden! Toen ik bij mijn vertrek haar mondje kuste
en haar de traantjes van de wangen droogde, dacht ik niet,
dat...
dat ...."
* Korn, kom!" zei ADOLF, ..aan zoo iets moeten wij in
het geheel niet denken. Gij weet, mijne vrouw is dood, en
heeft mij, te huis, een geheel nest met kinderen nagelaten.
ken daarvan heb ik zelfs nog niet eens gezien; het kwam
ter wereld zoo als wij weg waren, en mijne arme KARO LINE
stierf in het kraambed." — Terwijl hij dit zeide, schoof
hij zich de muts in het gezigt en wendde zich af, als 't ware
om haar regt te zetten, maar inderdaad om zich een' traan
nit de oogen te vegen.
,Ik wenschte, dat het met den oorlog gedaan was; ik
verlang naar vrede," zei KAREL. * Ik heb er mijn bekomst
van ; ik mod rust hebben ; ik word oud en stomp ; ware
het niet om de mijnen, die achterblijven, zoo had ik lang
den slaap gezocht op het slagveld. Ik ben het trommelen
en trompetten, het kommanderen en het dreigen ;van den
dood zoo moede als den roem. Die is toch veel te duur.
Onze oude FRITS is gek, en wij moeten er voor boeten. —
Poch wien hebben wij daar ?"
Wat ? — het is FREDERIK , de zoon van onzen buurman
ra ORM ? Wel, goeden dag, jongen! wat heeft u onder de
soldaten gedreven ?"
De beide veteranen omarmden den jongen nieuweling en
drukten hem warm aan hun hart.
Ja, eindelijk hebben zij mij toch beet gekregen," zei
FREDERIK j doch, mij is het wel ; t'huis was ik jock
ongelukkig, en zoo is het, geloof ik, wel het geval bij
iedereen."
* Hoe zoo?"
Vader is gesneuveld, moeder van verdriet gestorven,
mijn liefste is met een' winderigen Luitenant weggeloopen;
doch het is niet mooi van mij, dat ik van mijne zaken spreek,
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terwijl gij waarschijnlijk liever van de uwe zoudt willen
hooren."
D Nu, welk nieuws brengt gij ons dan mede? — Misschien
brieven ?"
D Ja, hier is een brief aan ADOLF van zijne dochter."
D Geef hier !"
D En hier is er een voor KAREL, van ... van...."
' Van mijne vrouw?" vroeg deze.
D Neen, maar van uwe dochter."
Van mijne dochter ?"
D Zoo is het."
DEn waarom schrijft mijne... Van mijne dochter ? en
niets van mijne vrouw ?"
DNeen!"
De mule soldaat wierp een vorschenden bilk op den Jobsbode, en smeet toen den brief met kracht op den grond.
D Ik kan hem niet lezen."
Kom, kom; daar, neem hem maar weer ! Wij moeten
toch alien Bens sterven," zei FREDERIK.
D bus is zij dood?"
Ja, sedert twee maanden."
Wee mij ! wee mij !" riep de oude soldaat, zeeg op
eenen steen neder, en bedekte zich het aangezigt met de
handen ; Dik had het gedacht, ik moist het immers. Ja, ik
had het voorgevoel, dat wij elkander in deze wereld niet
wederzien zouden. 0 mijne vrouw, mijne lieve, goede,
trouwe vrouw!"
D Kom, wees getroost," zei FREDERIK ; - D vat moed,
en lees, wat uwe dochter u schrijft."
Ik kan niet — ik ben er niet in staat toe — lees gij
bet. 1k kan niet zien; de tranen verblinden mij de oogen.
Yervloekt zij al dat oorlogen ! Ik was een gelukkige, welgestelde boer, van eene schaar gezonde, vrolijke kinderen
orngeven, en door God met de beste aller vronwen gezegend; door den oorlog ben ik nu eenzaam en verlaten. Nijn
kleine eigendom is weg, mijn levenstijd verspild , rnijne akkers liggen braak, mijn huis in puin, mijn kind, wells onschuldig aangezigtje ik nooit heb,mogen zien, moest do
wereld uit, waarin het pas aangekomen was, en mijne
vrouw, die, sedert ik haar verliet, niets dan ellende ondervonden heeft, is dood — dood, en ik kon niet om haar
zijn, hare tranen droogen, haar kille lijk in mijne arrocn
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sluiten en het aan mijne borst drukken! Duizend millioenen vervloekingen over het oorlogen! Lees den brief!"
Zoo luister dan, arme man!" zeide FREDERIK, het cachet brekende:
Veelgeliefde Vader!
Onze dierbare moeder is dood. Zij heeft veel uitgestaan.
Zeven maanden lang lag zij ziek. Zij had geen arts en dikwijls bed noch voedsel. Waarschijnlijk had zij kunnen herstellen, wanneer wij slechts eenig geld hadden weten te
krijgen; maar dat was niet mogelijk. U beminde zij steeds
en bad voor u. Uw naam was het laatste woord, dat zij
sprak ; zij bad, dat gij naar huis mogt komen en voor uwe
kinders zorgen. Zij ligt op het kleine kerkhof aan het water. Er ligt geen zerk op haar graf, maar de plaats zullen
wij nooit vergeten. Het dorp is een puinhoop. Onze hut
hebben zij ons wegens eene schuldvordering afgenomen. Wij
hebben geen dak. God, die de raven spijst, is de eenige,
die voor ons zorgen kan! 0 lieve vader, 'neer zult gij
wederkomen ? Broeder ALBERT is niet regt gezond en mijne
zuster heeft geen werk. Vaarwel I
.Uwe u liefhebbende Dochter
o DISE."
D

Middelerwij1 had An o L s den aan hem gerigten brief gelezen ; hij was van zijne tweede dochter en luidde aldus:
Geliefde Vader I
2 GIj meet naar huis komen; ik weet het niet regt te zeggen, maar MARIE is niet meer zoo, als zij was toen gij van
ons weggingt. Een beer heeft haar huwelijksvoorslagen gedaan ; maar de menschen zeggen, dat hij haar nooit trouwen
zal. Zij echter gelooft het en heeft hem lief; zij zegt, dat
zij met hem naar Amsterdam wil gaan. Wij zijn alien gezond, maar zeer ongelukkig, en verlangen naar u, vurig
geliefde vader!
Uwe getrouwe Dochter
iTHERESE."

Het was laat in den nacht geworden — de beide oude
soldaten waren alleen.
Hoe veel geld hebt gij ?" vroeg Anat. F.
Geen tien groschen. En gij?"
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.Geen Breyer."
Kijk ! wat drommel glinstert daar zoo op den grond
Het is geld, en zie-eens, een heele beurs!"
Laat ons kijken!"
Zij bukten zich, en raapten inderdaad eene half opene
beurs met verseheidene thalers van .den grand; eenig kleiner
geld was er uitgevallen. Bij naauwkeuriger onderzoek ontdekten zij, dat het ander eind der beurs zorgvuldiger toegebonden was; hierin vonden zij tien louis d'or aan goud.
Beiden stonden versteld. Steeds is er in het vinden van
eenig ding lets geesthedwelmends en tooverkrachtigs; maar
voor deze beide ongelukkigen, die reeds met de gedachte
zwanger gingen, om naar huis, waar hunne tegenwoordigheid zoo noodig was, to vlugten, een oogmerk, dat slechts
met geld, hetgeen zij Diet' bezaten, uitvoerbaar was, —
voor hen was het werkelijk als eene tooverij, teen zij bij
bet sterrelieht zooveel geld zagen blinken, als zij noodig
konden hebben om to vlugten, en, nog bovendien, hunne
huisgezinnen 'Ondersteunen en voor hunnen stand gelukkig
te maken. De Hemel zelf scheen hun dit geld to hebben
toegeschikt; het scheen hun toe te roepen: .Gaat naar
huis, naar uwe arme kinderen! Het is de wil der Voorzienigheid."
In de eerste plaats laat ons deelen," zei ADOLF.
Zij gingen onder eenen boom zitten en deelden eerlijk.
Elk kreeg zeven en een halven louis d'or.
.1k wiz het niet doen," zei KAREL, 7) zoo ik dacht, dat
ik immer den eigenaar zou kunnen ontdekken."
.1k ook niet," hernam ADOLF ; sik ben geen dief."
.Maar," begon KAREL weder, xmorgen wordt de slag
geleverd ; wij zijn er alien om koud, de eigenaar der beurs
zoowel als gij en ik. Het komt dus op hetzelfde uit, wie
het geld heeft. Blijven wij — goed, dan ligt het weder,
waar wij het gevonden hebben; blijven wij niet, zoo blijft
toch waarschijnlijk hij, wien het toebehoort. Wat is er
clan veel over stuur ?"
. KA REL !" riep ADOLF ; maar wanneer nu een van ons
beiden blijft?"
.Laat ons zweren, dat de overlevende dan.voor de weezen
van den gestorvene zal zorgen!"
.Ik zweer het !"
Ik ook!"
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',Maar als nu geen van ons het overleeft ?"
D Ja, dat is wat anders."
Onze kinderen !"
KAREL zweeg.
Zij zullen van honger — en, wat nog erger is, van kommer sterven."
D Wij hebben hior niemand, wien wij het geld zoudeu
kunnen vertrouwen , om het hun te brengen."
P Neen, niernand."
K A R E L !" zei ADOLF, voorzigtig in het rond ziende.
D Wat wilt gij?" fluisterde deze op gelijke wijs.
D Morgen is er geene Pruissiscke armee meer."
D1k weet het."
D Wanneer wij ons, tot morgen, stil onder een' dezer oude
windmolens nederleggen, dan begaan wij geene misdaad, en
kunnen daarna gaan, waarheen wij willen."
D Ach, mijne • arme kinders !"
DDeze brief !"
D Geef naij uwe hand!"
Daar,, jongenlief !"
D Alles rondom ons is stil."
D Goed."
Derhalve — laat ons!"
D Adieu, Torgau !"
Adieu, oude FRITS!"
De twee veteranen slopen, met kloppende harten, door
het donker van den nacht, ongezien de eene groep na de
andere, ongezien de schildwachten voorbij. Eindelijk kwamen zij gelukkig, door het ,netwerk der uitgezette posten,
in het vrije veld. Zij schepten ruimer adem en begonnen te
loopen; joist wilden zij elkander met eenen gelukwensch in
de armen vallen, toen eene barsche stem hun to gemoet
riep: D Halt! Wer da?"
Beide vlugtelingen stonden, en het bloed stolde hun in
de aders; maar zij gaven geen antwoord.
DWer da ?" riep de stem ten tweeden male.
K A R E L en ADOLF spanden hunne geweren.
DLaat ons ongemoeid onzen weg gaan," sprak KAREL,
en wij zullen u geen Teed doen; houdt gij ons aan, zoo
geven wij vuur."
Ha!" riep hij, die hen aangeroepen had, terwijl hij digt
voor de geweerloopen trad, n deserteurs! Neder het geweer!"
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Een dubbele slag met den degen sloeg hunne wapens neder, die hun huitendien uit de hand gezonken zouden zijn,
want voor hen stond, in groote ruiterstevels, blaauwen rok
met roode opslagen, driekanten hoed en den staart in bet
haar — de Koning!
Wie zijt gij ?" donderde hun FREDERIx toe, terwij1 zijne
scherpe blaauwe oogen van woede en verontwaardiging
schitterden.
Ongelukkigen, uwe Majesteit !"
Deserteurs zijt gij ; en dat nu! 's avonds voor een' slag,
nu het vaderland elken arm, elken droppel bloeds vordert!
zich nu als dieven en roovers in den nacht wegstelen en uwe
dappere kameraden aan den dood overlaten! Weg met de
geweren, bloodaards!"
De beide schuldbewuste deserteurs zagen elkander aan en
gehoorzaamden.
Volgt mij !"
Zij volgden hem.
De Monarch ging snel voort, tot dat hij aan de voorposten
gekomen was; !tier gaf hij hen aan de wacht over, en verhoorde hen onverwijid in eigen persoon.
Hoe heet gij?"
*

KAREL

SCHULTZ."

D En gij ?"
D

ADOLF ARNDT."

Gij behoort tot het regement MOLLENDORF?"
Ja, Sire!"
Toen ik u ontmoette, waart gij bezig te deserteren?"
Ja, Sire!"
Gij erkent dit dus?"
Ja, Sire!"
De Adjudant - generaal, die onbemerkt op eenen Heinen
afstand volgde, trad nu nader, en tevens met hem cella
patrouille van drie man met eenen officier.
Overste EAUNITZ, " sprak Koning tot zijnen Adjudant,
a deze beide schurken, die ik bij het deserteren betrapte,
hebben hunne misdaad bekend. Zij kunnen geene aanspraak
op genade Breng hen met de patrouille naar den
eersten wachtpost, en deel aan den kommanderenden officier
mijn bevel mede, hen binnen een half uur tijds te doen
doodsehieteia."
De Adjudant boor, zich, en de twee gevangenen werden
*

D
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weggevoerd. De Koning zag den treurigen troep op militaire wijs afinarcheren, en het geluid van hunnen zwaren
tred was hijna weggestorven, eer hij zijne vonkelende oogen
van de arme drommels afwendde, die dus plotseling op den
rand der eeuwigheid geworpen waren. Ofschoon volgens
onze begrippen beklagenswaardig, moesten zij den Vorst,
die zoo geheel veldheer was en zijn leger aan de strengste
krijgstucht gewend had, als schuldig aan de gevaarlijkste
en in den militairen stand onteerendste misdaad voorkomen.
Spoedig keerde Overste KAIINITZ terug.
9Sire, de beide arme kerels zijn afgeleverd, en de executie
zal zoo straks plaats hebben ; maar...."
.Wat maar?"
.0verste NOLLENDORF heeft mij verzocht, uwer Majesteit
deze beide, bij de gevangenen gevondene, brieven te overhandigen, daar hij hoopt, dat
misschien...."
Ga voort!"
bat uwe Majesteit missehien ze zou willen lezen."
.Wat behelzen zij?"
De officier las ze overluid.
9Wat wil Overste MOLLENDonr daarmede zeggen, dat
mij die twee brieven doet brengen ?" vroeg de Koning.
Sire ... !"
De kerels zijn schuldig."
9Ja, Sire, dat bekennen zij ook zelven. Hunne schuld is
aan Been' twijfel onderhevig."
9En j uist nu, nu morgen het lot van mijn rijk beslist moet
worden!"
90verste NOLLENDORF heeft mij verzocht, uwer Majesteit
mede te deelen, dat het karakter der beide liedenvoortreffelijk is ; dat zij lang en dapper in uwer Majesteits dienst gestreden hebben; dat zij bij het regement algemeen bemind
en bij elken aanval de eersten geweest zijn."
9Ik hoop toch niet, dat Overste KOLLENDORF mij den
dwazen raad wil geven, om aan de schuldig en genade te
schenken?"
9Ilij verzocht mij, uwe Majesteit voor te stellen, hoe een
gevoel van ... van...."
9Van wat dan?"
9Van koelheid in de dienst zich van de troepen heeft
meester gemaakt, en dat het misschien geraden zou zijn,
dat gevoel zoo min mogelijk te doen stijgen."
B
1

_
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Abu Dieu , Monsieur le Colonel ! wat wil hij dan?"

.Hij heeft mij gevolmagtigd, in zijnen naam aan uwe Majesteit te kennen te geven, dat algemeen, zoo wel bij de
subalterne officieren als bij de soldaten, een tegenzin tegen
het slagleveren in de tegenwoordige omstandigheden heerscht.
Wanneer het uwe Majesteit, in hoogstderzelver wijsheid,
waaraan wij ons steeds onderworpen hebben, mogt kunnen
behagen, ten minste.... hij denkt het zou eene goede uitwerking doen, wanneer...."
Wanneer ik aan de twee deserteurs genade schenk?"
Ja, Sire!"
.Dat zal ik niet doen, Ifeer Overste! Ik wil het niet.
Mijn besluit staat vast. Ik zou mijn yolk tot wijven en jongens waken. Deserteert een soldaat, zoo sterft hij."
De Adjudant zweeg; de Koning ging snel met hem voort,
en, eer een van beiden het merkte, waren zij op de plaats
der strafoefening aangekomen. Een detachement van twintig
man stond, zwijgend en somber, opgemarcheerd tegenover
eene opene plek, waar de beide slagtoffers, van hunne montering ontbloot en met gebondene handen, reeds geknield
lagen. In gelederen geschaard, stonden de overige troepen
er rondom. Er heerschte eene doodsche stilte, slechts nu
en dan afgebroken, wanneer hier of daar een geweer of sabel
rammelde. Het tooneel was, zoo veel zulks vereischt werd,
door flambouwen verlicht, die van afstand tot afstand door
onbewegelijke handen vastgehouden werden, en bij het sterkere hat onderseheidde men de bedrukte of misnoegde gelaatstrekken der fakkeldragers.
Het door den Koning vastgestelde half nur was op twee
minuten na verloopen. De Luitenant, die de executie kommandeerde, stelde zich.aan den vleugel zijner manschap en
hief den degen op.
.Geeft acht ! Vaardig!"
Het geknak der geweerhanen van twee gelederen deed
hooren, dat bet kommando gehoorzaamd was.
* Legt aan!"
Kletterend vielen de geweren in den aanslag.
* Halt !" riep eensklaps een and soldaat.
Bit vermetel storen der executie verwekte algemeene verbazing.
* Sire!" sprak de man, voortredende, .mag een oud soldaat, des avonds ve(ir eenen slag, waarin hij misschien
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het leven voor uwe Majesteit laten zal, om eene gunst
smeeken ?"
.Spreek, oude knevelbaard!"
' Schenk aan eenen — ten minste aan eenen dezer beide
lieden genade!"
.11et zij zoo! Maar, wien zullen wij nemen? Wilt gij
den geen, die sterven moot, uitkiezen?"
.Neen, Sire! Laat het lot beslissen !"
.Goed!"
.Doe hen naar gindschen steen voeren en met dezen dobbelsteen gooijen; die de meeste oogen werpt, moge morgen
uwe Majesteit op het slagveld dienen !"
',Het zij zoo!" sprak FREDERIK, die, even gelijk later
zi Aro IA o s, in zijn hart de soldaten meer beminde dan de
officieren; genade, en om u to toonen, hoe ongaarne
ik zelfs schuldigen straf, bewillig ik in het verzoek."
Een luid vreogdegejnich ging op, en evenwel was de
vreugde maar half. De twee soldaten werden voorgebragt
en losgebonden. Het strakstaan hunner oogen toonde, hoe
na zij den dood, die hen nog altijd bedreigde, geweest waren; maar bedaard en standvastig traden zij voorwaarts en
zagen elkander aan.
pReik mij de hand, vriend Y' zei KAREL s wij zijn er erg
aan toe."
.Ja, ja," antwoordde ADOLF terwijl hij de hand des
anderen vatte, — ,maar daarom toch geen vijandschapr'
.Neen, niet de minste. Integendeel, zoo ik sterven moet,
beveel ik u mijn gezin."
.En ik desgelijks."
.Nu nog eene omarming !"
Zij omarmden elkander.
.Welaan," rim) Ken EL , ge ef mij de dobbelsteenen!"
Er was er slechts Cen, en hij moest nit de vrije hand geworpen worden.
KAREL deed, zonder aarzelen, den worp.
.Vijf!"
s Ha! ook vijf!"
Geef bier !" zei ADOLF.
Nog eens!" riep KAREL en wierp.
Gij zijt vrij !"
Zes !" sprak de Koning.
KAREL bedekte zich, deels uit vreugde, deels uit smart
over zijncn nu zeker den dood gewijden vriend, het gezigt
met de harde en van de zon bruingebrande handen.

DE DESERIEURS.
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Dezelfde overtuiging van zijnen flood had ook ADOLF,
want vol van ijzing en wanhoop riep hij: Zoo vaar dan
henen, leven !" en met de kracht der vertwijfeling wierp
hij den teerling tegen den steen.
Een schreeuw van verwondering borst van aller lippen,
en veranderde weldra in een oorverdoovend gejuich. De
dobbelsteen was door midden gesprongen. Een der twee
stukken toonde zes oogen, het ander een.
Sire," sprak de oude soldaat, die het eerst dit middel
van beslissing had voorgeslagen, .uwe Majesteit heeft aan
KAREL reeds het leven toegezegd, en ADOLF is volgens de
voorwaarden van het Godsgerigt vrij."
Goed — goed !" hernam de Koning. n Zij zijn vrij Zijn
er nog meer, die deserteren willen, zoo mogen zij tot morgen wachten, en slaan wij den vijand niet, dan deserteren
wij alien met elkander."

De morgen brak aan. De slag van Torgau werd geleverd, en de ovetwinning bekroonde FREDERIK ' S hoofd met
nieuwe lauweren. KAREL en ADOLF vochten zoo dapper,
dat hun gedrag de oplettendheid van den bevelhehber tot
zich trok. Men kon zeggen, dat zij door wonderen van
heldenmoed het lot van dezen beroemden velds/ag hadden
helpen beslissen.

De stukgesprongen dobbelsteen is bewaard gebleven, en
word t nog tegenwoordig, door den beleefden opziener van
het kunstkabinet, op de derde verdieping van het koninklijke slot to Berlin, aan de bezoekers van hetzelve vertoond.

KEIZER SOUP II IN ROLLAND.

(Oorspronkelijke Anecdote.)
Bet luiltlige stukje , betiteld: Koning en de Landlieden in. Zweden ten tijde van GUSTAAF IV, hetwelk voorkomt in het Mengelwerk van dit Tijdschrift voor 1841,
N°. IX, herriep mij voor den geest een daarmede min of
meer overeenkomend voorval, waarvan ik zelve, in mijne
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vroege kindschheid, getuige ben geweest. Het betreft Keizer JOZEF H, een man, die in zijn' korten levcnsloop veel
gedaan heeft, en den lust dm nog meer te doen, ten einde
verlichting en vooruitgang te bevorderen, zoo duidelijk heeft
te kennen gegeven, dat hij door velen, als een groot man
en uitstekend Vorst, is bewonderd, door anderen, als een
heethoofd en omverwerper van door derzelver oudheid gewettigde begrippen en gebruiken, gelaakt en gehaat is geworden. Wie in deze wel of kwalijk geoordeeld hebben,
in het midden latende, wil ik mij bepalen bij mijne overtuiging, dat niemand JO zEF II onder de alledaagsche mensehen of weinigbeduidende Vorsten zal rangschikken, en op
die overtuiging mijne hoop vestigen, dat de volgende Anecdote den Lezeren van dit Tijdschrift niet onwelkom wezen zal.
Bedrieg ik mij niet, zoo was het in het jaar 1781, dat
JOZEF Ke , er van huitschland, onder den naam van
Graaf van Fat, 7zensteyn, het Gemeenebest der zeven vereenigde Provincien, (zoo als ons Vaderland teen heette) althans een gedeelte van hetzelve, en wel met name de Provincie Holland, doorreisde. Op zekeren vooravond in den
zomer van het gemelde jaar beyond ik mij, d la suite van
mijne ouders en eenige andere meer of min bejaarde lieden,
op zekere hofstede, niet ver of gelegen van, en het uitzigt
hebbende op, het toen nog onbedreigde en door geenen
dijk beklemde Haarlenzmer Meer. Het gezelschap was bezig
met theedrinken, toen men gewaar werd, dat er een hum.rijttrig , met drie paarden bespannen, voor het groote hek
van de buitenplaats stilstond. Het vrij lang vertoeven van
dat rijtuig wekte de aandacht van een' der aanwezige heeren, die, er den eigenaar van de hofstede opmerkzaam op
gemaakt hebbende, van dezen ten antwoord kreeg : n Dat
gebeurt wel eens meer; er komen dikwijls vreemdelingen,
die met den tuinman de plaats rondgaan; misschien zijn er
ook ditmaal reizigers met dien wagen aangebragt." — 'Het
moest de Keizer eens zijn !" was de invallende gedachte, die
een der bezoekers nitte, en waardoor aller nieuwsgierigheid
dermate werd geprikkeld, dat er een algemeen verzoek nit
ontstond, dat de gastheer zou laten vragen, wie de voerman
inhad. Aan dit eenparig verzoek werd voldaan, en na weinige oogenblikken kwam de afgezonden knecht terug, met
het bcrigt, dat de voerman de waarheid niet dan met
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schroom had durven zeggen, dewijl hij er te Hillegom mn
was beknord geworden, maar dat inderdaad de Graaf van.
Falekenstegn zijn rijtuig in huur had en op dit oogenblik
de hofstede doorwandelde. — .1NU, zoo moeten wij toch
partij trekken van deze ontmoeting, en den Keizer trachten
to zien en te spreken !" — moeten hem te gemoet
wandelen." — Zon het niet heleefder zijn, hem in huis
te noodigen ?" — ,),Neen, dan ontsnapt hij ons nog !" Dit
waren, onder weer, de uitroepingen van de verschillende
leden des gezelschaps, die ijlings opstonden en door elkander liepen, eer nog juist bcpaald was, wat men het best
doen zoude. Eindelijk trok men het huis uit, de eigenaar
met zijne echtgenoote aan het hoofd van de bejaarde gasten ,
ik en mijn broertje (4 jaren oud), dien ik nog niet genoemd
heb, dock die ook daar was, achteraan, naar de plek,
waar de Keizer noodzakelijk langs moest komen, om weder
zijn rijtuig te bereiken.
Hier zij het mij vergund, den Lezer te verzoeken, voor
een oogenblik zijne aandacht to vestigen , op mij, wier toenmalige gedachten zoo veel overeenkomst hebben met de denkbeelden , welke zich de Zweedsche Landlieden onder GUST A AI' IV (volgens het genoemde stukje) van een' vorstelijken
persoon vormden, dat ik niet kan nalaten, dezelve in al
hare kinderachtige dwaasheid bloot to leggen, ten einde
die overeenkomst duidelijk te doen blijken. Een Vorst,
een Keizer althans, stelde ik mij voor als een' het gewone
menschengeslaeht in ligchaamsgrootte ver te boven gaanden
man, met een norsch, gansch onvriendelijk gelaat, langen
zwarten baard en dito wenkbraauwen, donkere vonkelende
oogen ; die voor niemand een goed woord overhad, en, als
hij ging, statig voortstapte in zijnen langen wit satijnen,
met kleine bloemen geborduurden tabbaard, waarvan de
sleep door twee Moine jongens gedragen werd; zijn hoofdhulsel eene groote puntig toeloopende muts, almede van wit
satijn met geklenrde bloempjes; het geheel een voorwerp
van angst en schrik, waarvoor een ieder, en wel inzonderheid een kind, doodelijk bang wezen moest. En zulk een
voorwerp ging ik zien! Tegen zulk een schrikbeeld zouden
welligt mijne ouders het wagen te spreken! lk weet niet,
of ik zonder hunne tegenwoordigheid wel met het gezelschap
zou hebben durven medegaan!
Daar naderen, van den tuinman vergezeld, drie heeren
Tt
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van gewone grootte en op de gewone wijze gel:Iced; de
voorste met een' grijs lakenschen rok aan, eene zwarte das
om den hals, laarzen aan de beenen, gekapt, volgens de
mode van dien tijd, met boucles en een' staart, wit gepoederd, met een' hoed op ..... neon af, want de man beantwoordde den groet der heeren en boog tegen de vrouwen
van ons gezelschap. En nu die man — hij was de Keizer !
Noch wit satijnen tabbaard, noch sleepdragers, noch puntmuts , noel ' zwarte lance baard, noch onvriendelijk gelaat,
Hoch reusachtige gestalte; een mensch als andere menschen,
en zelfs bij uitstek eenvoudig en minzaam, dat was de Keizer !! Men verbeelde zich mijne verbazing!
Na cen kort gesprek , voldeed J 0 ZEF II aan het verlangen, dat hem de cigenaar der hofstede to kennen gaf, van
hem in zijn huis to mogen ontvangen, en eene der dames
had de eer van door den Vorst zelv' de zaal, ter opwachting
bestemd, binnengeleid to warden. Toen wij alien daar gekomen waren, word den Keizer wijn aangeboden; hij bedankte en zeide: . n Je ne bois quo de l'eau." Daarop,
hem gevraagd zijnde, of hij Amsterdam reeds gezien had,
antwoordde hij : n Pas encore ; je tiens la capitale pour la
bonne bouche, cettc ville puissante, avec ses negociants,
dont un coup de plume fait trembler l'Europe!" Iemand
uit de onzen hernarn hierop : D II en, a pa etre ainsi autrefois, Monseigneur ! mais en ce moment al, nous sommes, en
guerre avec l'Angleterre, la prise de nos vaisseaux marchands est fort a redouter et ne saurait qu'etre ruineuse
pour les negociants et desastreuse pour la patrie entiere. Si
nous osions nous flatter de l'intercession, de Monsieur le
Comte, peut4tre qu'un accommodement ...... "— Je joindrai mes prieres aux vOtres," antwoordde de Keizer, ',pour
quo le Ciel vous accorde la paix !" Daarop ecne beleefde

buiging in het rond makende, verlict hij ons.
Om het belangrijkste van het gesprek met J oz Et' II niet
to onderbreken, heb ik tot nog toe eene kleine bijzonderheid achterwege gelaten, zonder welker vermelding ik echter dit verhaal niet cindigen wil. Zij is deze. Kort na het
binnentreden van den Vorst, terwijI doze zich bezig Meld
met het gezigt op het Meer, en over de scheepvaart op dat
groote water met den eigenaar der hofstede sprak, vroeg
de heer uit J 0 z EF ' S gevolg, die mijne moeder ingeleid had,
zeker bemerkende, dat mijn brooder en ik zich digt aan
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haar aansloten, of wij hare kinderen waren, en zeide, toen
zij toesternmend geantwoord had : n Madame, y our devn ies
les presenter au Comte de Falckensteyn; it aime heaucoup
les enfants." Waarop mijne moeder ons bij de hand vatte,

een pair schreden voorwaarts deed, en de vrijheid nam van
den Keizer aan te spreken met de woorden: ,Permettez
moi, Monsieur le Comte, de y our presenter Ines enfants."

Dit geviel wel ; de Keizer wendde zich naar ons om, begroette mij vriendelijk met de woorden: Bonjour, Mademoiselle!" streek mijn' brooder onder de kin, zeggende :
o C'est un joli garcon!" vroeg voorts aan mijne moeder,
of zij nog meer kinderen had, en bleef zich nog eenigc
oogenblikken met haar onderhouden.
Nadat den Vorst uitgeleide gedaan en hij weder in zijn
rijtuig gestapt was, werd natuurlijk nog een' geruimen tijd
onder het gezelschap van de zoo onverwachte als belangrijke
en aangename ontmoeting gesproken, en alwat de Keizer gedaan en gezegd had nog eens berdacht en herhaald. Dit alley
nu heb ik sedert zoo dikwijls hooren oververtellen, dat het
Inij onuitwischbaar in het geheugen is geprent geworden, en
ik derhalve thans meer van het gebeurde heb kuunen zeggen , dan het geval zou zijn geweest, indien ik blootelijk op
mijne herinneringen, nit hetgeen plaats greep toen ik slechts
zes jaren oud was, had moeten steunen.
Of JOZEF II ooit weder aan de vermelde ontmoeting gedacht hebbe, is mij niet bekend; of hij woord gehouden en
voor ons gebeden hebbe, evenmin; maar dat zijne gezindheden jegens mijn Vaderland niet zoo vriendschappelijk waren,
als zijne manier van spreken tegen enkele personen uit betzelve, is alras gebleken. Naauwelijks te Weenen teruggekeerd, verlangde hij (gelijk bekend is) de vernietiging van
het Barriere-Tractaat, (onze veiligheid tegen Frankrijk en
het huis Oostenrijk) en later de vrije vaart op de Schelde.
Acht millioenen schats kostte ons in 1785 het afwenden van
den oorlog, met welken hij ons bedreigde ; en zoo word bewaarheid , wat FREDERIK de Groote gezegd had : ,liet Gemeenebest zal mijn' brooder JOz E r wel met een drinkgeld
tevreden stellen." Maar zonder zijn bezoek waren wij welligt van zijne enbillijke eischen en bedreigingen en van eene
lastige geldspilling bevrijd gebleven.
7)
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oen onlangs de beroemde oogarts allarE gestorven was,
beyond men, dat bij een vermogen van honderdduizenden
had nagelaten. STIEGLITZ, die als een arrne dolter naar
Hanover kwam, laat, zegt men, eon half millioen na. Met
betrekking tot eene Fransche oogendoktores, die kort geTt2
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leden stierf, schrijft een Parijzer blad: nAan het gasthuis
der stad Auxerre is eene som van 100,000 francs, tot het
verzorgen van arme en zieke matrozen, vermaakt. Dit legaat is door zekere ROSE irtut.Lov nagelaten, die uit eene
matrozen-familie afkomstig was. Ilan het vermogen, waarover zij op eene zoo menschlievende wijs beschikt lieeft,
was zij op eene zeer merkwaardige wijs geraakt. Nadat zij
lang als meid gediend had, trad zij in het huwelijk en
leefde zeer kommerlijk. ROSE NULLOT was eene groote
liefhebster van honden, en had eens het verdriet, dat haar
liefste hondje door eene oogkwaal aangetast werd. Tegen
deze kwaal bezigde ROSE een middel, hetwelk zij' eens door
hare moeder had hooren aanprijzen; en ziet, het hielp.
Door deze goede uitkomst aangemoedigd, wendde zij het
ook op menschen aan, en trad in kompagnieschap met een'
Parijzer arts. Hierdoor gedekt, trotseerde zij alle tegen
haar begonnen regtsgedingen , en won gedurig meer vertrouwen en uitgebreider praktijk. Uit deze bron ontstond
ROSE NULLOT ' S aanzienlijk vermogen. Toen zij stierf, bedacht zij in haren laatsten wil ook de honden, als de eerste
oorzaken van haar geluk en de voorwerpen harer onafgebrokene genegenheid: zij beschikte ter verzorging van zieke
honden alinede eene som van 500 franken."

LEVENSREDDING DOOR ZEN ' RAVINKSLAG.

lien der ijverigste verdedigers van het Royalismus in Frankrijk was de in der tijd zeer bekende NARTAINVILLE, gedurende de restauratie eerste Redacteur van het dagblad le
Drapeau blame. Nog slechts een vijftienjarige knaap, werd
hij voor de revolutionaire regtbank gebragt, onder de beschuldiging , schrijver to zijn van een stukje, dat ten titel
had: Tabel van het maximum van levensmiddelen en hoopwaren. Toen bij deze gelegenheid de voorzitter der regtbank, in het denkbeeld misschien dat hij tot den ouden
Adel behoorde, hem DE NARTAINVILLE noemde, antwoordde
hij snedig: t Burger-President, ik heet niet DE NARTAINviLLt, maar hlootelijk NA RTAINVILLE. Ik verzoek u, niet
to vergeten, dat gij hier zijt om mij te verkorten, niet om
mij to verlengen." Al de regters schoten in een schaterend
gelach; want zelfs onder de bloedigste tooneelen van het
schrikbewind lachte men in Frankrijk ! MARTAINVILLE
werd van de tegen hem ingebragte beschuldiging vrijgesproken. Men vond hem te kort voor de guillotine!
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leze men

PA LLA

D i o.

MENGELVVERK.
REDEVOERING
OVER

MR. JOHAN VAN HEEMSKERK

BIJZONDER ALS PROZASCHRUVER AANGETOOND LIT ZIJNE
BATAVISCHE ARCADIA, EN HET GEWIGT DERZELVE
VOOR DE KENNIS VAN DE ZEDEN EN GEWOONTEN ONZER VOORVADEREN.

Door
J. VAN HARDERWIJK RZ. (4)

W

anneer men eenen blik werpt op de Geschiedenis onzer vaderlandsche Letterkunde, en meer bepaald het oog
slaat op de Dichters en Taalopbouwers, die dezelve met
hunne onsterfelijke werken hebben verrijkt, .dan streelt
het ons, dat wij in zoo vole verschillende vakken van Poezij
en Letterkunde voor den nabuur niet behoeven to wijken ,
maar hem, in verhouding tot de beperkte plek, waarop
onze letterkundige bloemhof tiert , raper schoonheden kunnen aanwijzen , dan waarop hij, zoo vaak met minachting
op onze letterkundige voortbrengselen nedcrziende , trotschelijk zich verheft. Geen dichtsoort , geen schrijftrant
is er, waarin de Nederlander ook niet zijne werken geleverd heeft. Gij kent ze bij name, M. H. , die starren ,
die, in het gouden tijdvak onzer letterkundige geschicdcnis, in de roemvolle zeventiende eeuw,, aan onzen letterkundigen hemel hebben geschitterd; maar gij herinnert u
niet minder zulk cone aanzienlijke rij van Dichters en Pro(*) Voorgelezen in het Rotterdamsche Departement der
Maatschappij tot Nut van. 't Algemeen , den 18 November 1840.
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zaschrijvers, die, vroeger of later, door hunne letterkundige voortbrengselen , belangrijke bijdragen tot het gebouw
onzer vaderlandsche Dicht– , Taal en Letterkunde hebben
aangebragt. Te bejammeren is het, dat sommige dier letterkundige werken, wel geheel, als 't ware, toebehoorende aan den tijd, waarin zij het licht zagen , en buiten
twijfel den onmiskenbaren stempel dragende van den stand,
waarop poezij en proza zich bevonden , zoo zeer in vergetelheid geraakt zijn, en omtrent dezelve maar al to veel
het stilzwijgen wordt bewaard. Het is waar, men heeft
vooral in den laatsten tijd getracht , vele werken van beroemde mannen, van sieraden onzer Letterkunde, uit de
vergetelheid terug te roepen; waar velen blijven in onze
dagen toch niet zelden als in eenen hock verborgen liggen.
Wij weten , door het afleggen van den ouden vorm en het
aandoen van cen nieuw gewaad, zijn sommigen uit dien
mist der vergetelheid te voorschijn gekomen , en, uitgelokt door het bevallige kleedje, zijn velen onzer Landgcnooten met het wezen en de innerlijke waarde dier werken,
of wel voor het eerst bekend, of bij vernieuwing aan dezelve herinnerd geworden. Der Zeestraat van 's Hage
naar Scheveningen , eon der zinrijkste gedichten van den
vernuftigen HUYGENS, viel niet lang geleden dat lot ten
deel; de gevoelige , godsdienstige en stichtelijke poezij
van den edelen CAMPHUYSEN genOot die eere; terwijl nu
en dan in keurige verhandelingen de onwaardeerbare en te
weinig op prijs gestelde verdiensten van eenen JUSTUS
VAN EFFEN, van eenen VAN VONDEL als prozaschrijver,,
van eenen J o HAN DE BRUNE als menschkundig zedeschrijver,, van JOHAN VAN HEEMSRERK als Dichter,, en anderen, in het licht gesteld en regtmatige hulde toegebragt
werden. Er zijn er echter meerdere, die voor de letterkundige Geschiedenis onzes Vaderlands van het hoogste
belang zijn ; en onze Geschied– , Letter– en Oudheidkundigen kunnen voorzeker den verdienstclijken SCHELTEMA
niet genoeg dank weten , vele zulke Schrijvers en hunne
schriften in derzelver waarde , in zijn belangrijk Geschieden
Mengehverh , to hebben doen kennen.

OVER JOHAN VAN HEEMSKERK.
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Als zoodanig maakte hij ons met den door mij het laatst
genoemden Dichter JOHAN VAN HEEMSKERK bekend,
wiens 111innekunst, Minnebaat , Minnedichten en Mengeldichten met veel lof bekend' zijn geworden.
Van dezen Dichter is een wezenlijk sieraad onzer Letterkunde voorhanden , dat in onzen tijd misschien ook to
veel vergeten ligt, en hetwelk , voor de ontvouwing onzer
oudste vaderlandsche Geschiedenis van zeer veel belang
zijnde, tevens een bewijs oplevert van de belezenheid en
geleerdheid des Schrijvers , en van den levendigen , bloemrijken en sierlijken stip dier dagen. 1k had mij voorgenomen , M. H. , u heden eenigzins weer met dat geschrift
bekend te maken , en U JOHAN VAN HEEMSKERK als
Prozaschrijver to doen kennen , door u over zijne Batavische Arcadia, en het gewigt derzelve voor de kennis van
de zeden en gewoonten onzer Voorvaderen , to onderhouden. De aangenaamheid des onderwerps strekt mij wel
ten waarborg van uwe belangstellende aandacht , doch ik
roep die echter voor mijzelven van uwe welwillendheid bescheiden in.
Eerst wensch ik u iets omtrent den persoon van VAN
HEEMSKERK mede te deelen , om daarna over het genoemde werk u to onderhouden.
JOHAN VAN HEEMSKERK word in het jaar 1597 to
Amsterdam geboren. Hij was de nod van den beroemden
VAN HEEMSKERK, die zijnen naam in de jaarboeken onzer Geschiedenis , door zijnen togt naar Nova Zembla en
den glorierijken zeeslag voor Gibraltar, vcreeuwigd heeft ,
bloedverwant van den onsterfelijken HUGO DE GROOT, bij
wien hij , als lid van het huisgezin, toen hij den zomer
van 1624 to Pars doorbragt , verkeerde , en op wiens
vriendschap en toegenegenheid hij zich steeds met reden
yerhief. HEEMSKERK oefende zich van 1617 tot 1621 in
de Regtsgeleerdheid aan de Hoogeschool to Leiden, en
handhaafde door een werkzaam en nuttig leven den room
van zijn geslacht. Na ook buitenslands , in zijne betrekking als Advocaat, werkzaam to zijn geweest, bleef hij,
na zijne terugkomst , in 's Gravenhage wonen en aldaar de
Uu2
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regtsgeleerde praktijk uitoefenen. Hij zette zich later te
Amsterdam neder, alwaar hij in 1640 den post van Schepen bekleedde, en in verscheidene ambten , gedurende
vijf jaren , met lof diende; vervolgens werd hij tot den
aanzienlijken post van Raadsheer in den Hoogen Raad geroepen , in welken stillen en gerusten werkkring hij bleef
tot den jare 1656 , teen hij onverwachts aan zijne betrekkingen en vrienden, aan geleerdheid en letteren , door
den dood ontrukt werd. Zoo als wij reeds zeiden, vas
bij als Dichter tot voor weinige jaren minder bekend; doch
zijne poetische verdiensten zijn , gelijk wij opmerkten ,
door den Hoer SCHELTEMA, in het ware licht geplaatst.
Als lieftallig minnedichter , en ook als navolger van eenigelierzangen van HORATIUS , of dichtwerken van ov ID Iv s ,
prijst hij zich door geestigheid en zachtheid aan; en de
Hoer SCHELTEMA maakt geene zwarigheid, hem als minnedichter,, na HOOFT en ROOT, bij CATS, JONCKTIJS,
REAEL en WESTERBAEN, in den eersten rang te stellen.
Dan , M. H., wij kunnen en behoeven ons niet langer
bezig te houden met de dichterlijke verdiensten van vex
HEEMSICERK , en gaan dus tot ons onderwerp, na het
aangemerkte omtrent zijnen persoon en maatschappelijke
betrekkingen , meer bepaald over.
Het is ens, uit hetgeen wij van VAN HEEMSBERIC weten, gebleken, dat hij cen man was van uitstekende geleerdheid en fijn vernuft. Bekend, blijkens zijne navolgingen van ov IDIUS en Ho RATIUS, met de schriften der
Ouden , zal hij, buiten twijfel, met de herderszangen der
Grieken gemeenzaam zijn geweest, die inzonderheid Areadie als het hoofdtooneel van het herderslevcn beschrijven. Areadie, het Grieksche Zwitserland, ligt in het
hart van den Peleponnesus. Hooge bergen , met de schoonste bosschen bezet, bedekken hetzelve ; vruchtbare valleijen , blocijende landouwen lcveren de bevalligste tooneelen op; terwijl in de vette weilanden de kudden , onder
het opzigt van den Arcadischen herder met den herdersstaf of de Rua in de hand, en aldaar al de rust en genoegens van het idyllisehe Leven genietende , in menigte gra-
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yen. Dicht– en Toonkunst verden bovenal door de Arcadiers beoefend. PAN werd als de God der Arcadische
herders vererd, die echter hun leven niet altijd in tooneelen van zedelijke onschuld , tusschen de zorg voor hunne
kudden en akkers, tusschen Muzijk , Dans– en Dichtkunst
verdeelden. Van dit Arcadie gewagen nu de zangen der
Dichters; daarop wijzen zij ons, als op den bloemtuin des
levens, als op eene gouden eeuw , waar, in den schoot
der landelijkc natuur, onder den stillen en onbewolkten
hemel , de mensch slechts nadenkt over de wijze , op welke
hij zorgeloos, door onschuldige vreugde, zijn aanzijn verhoogen en veraangenamen zal; daarin worden ons al die
tafereclen van een betooverd land, die verblocmde liefdesverhalen afgeschilderd; en het zijn zulke tafereelen , aan
welke zij alien het opschrift van Arcadische gegeven hebben. Spanje, Italie en Engeland hadden reeds dergelijke werken geleverd. Ook doze, M. H., zullen HER M 5KER K niet vreemd zijn geweest ; terwijl de geest des tijds,
waarin hij leefde, hem bovendien nog wel aanleiding kan
gegeven hebben, om zijn werk op dusdanige leest te schoeijen. De Muider Drossaard vooral had het getoond , hoe
de .Arederduitsche taal in het beschrijven van vrijaadjen ,
waarbij men van allerlei Arcadische spelen droomde en
alles door liefde verhoogd werd, niet voor de Italiaansche
of Fransche behoefde te wijzen; en er was ook, zoo als
een geleerd Schrijver opmerkt, wanneer men den toenmaligen staat onzer letterkundige Geschiedenis nagaat , in het
eerst der zeventiende eeuw bij onze Dichters eene allerzeldzaamste zucht, om hunne gaven dienstbaar te maken
aan het genocgen en de eer der jufferschap.
HEEM SK ER K Wilde dan een zoodanig jufferwerk leveren , en verlangde, dat de Nederlanders, even als de Italianen, Spanjaarden en Engelschen, hun Arcadie zouden
bezitten. Dat hij ook dien naam aan zijn werk gaf, deed
hij nict enkel uit zucht tot navolging , maar » omdat hij het
lage en moerassige Holland," om deszelfs eigendommelijke
hcerlijke streken , »als zijne lustige en vermakelijke landouw beschouwde," en daardoor op het denkbeeld kwam,
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om het Vorstelijk 's Gravenhage , wins Vijvermaagd den
vreemdeling zoo veel schoons in paleizen , bosch en lustwaranden aanwijst , bij cone Batavische Arcadia te vergelijk en.
Deze bevallige Batavische Arcadia zag in het jaar 1637
to Amsterdam het Licht. De eerste druk was zeer spoedig
uitverkocht ; ecne tweed° oplage werd noodzakelijk ; dezelve verscheen met vermeerderingen en verbeteringen van
den Schrijver,, die »door inzigt van rijper jaren , en omslag van ernstiger bezigheden, afkeerig was geworden om
bloemen en bladen voor vruchten voort te brengen, en dus
met vele deftige en gedenkwaardige zaken het work zelf,
en inzonderheid de aanteekeningen , verrijkt heeft."
IIEEMSKERICS Arcadia is sedert verscheidene malen , in
1648 reeds voor de vijfde reis, en het laatst nog in 1756
in 's Hage, herdrukt geworden ; in 1729 had men reeds
al de aanhalingen uit vreemde Schrijvers in de toenmalige
uitgave overgezet , en dus hierdoor hetzelve voor moor algemeen gebruik en nog aangenamer lectuur dienstig gemaakt: het is uit de laatste uitgave, dat wij u verder met
IIEEDISKERICS behagelijk loof- en lijstwerk willen bekend
maken.
Het oogmerk van dit geschrift is de voorstelling van vele
bijzonderheden uit onze oudste Vaderlandsche Geschiedenissen en de ontvouwing van vole merk- en wetenswaardige
aangelegenheden, de zeden en gewoonten onzcr Voorvaderen beireffende, ten clod hebbende , om » aan onze
landsche jeugd eon uitheemsch tijdverdrijf to verschaffen ,
dat haar al mallende de liefde tot het Vaderland en den
ijver voor de vrijheid zoude inscherpen." IIij doct dit
ook ; en het werk bevat eenen schat van geleerdheid , van
Oudheid- en Geschiedkunde, van Regtsgeleerdheid en
schoone proeven van Dichtkunst tevens , waarmede dan
ook, zoo als ergens gezegd is, de galanterie op eene
aardige cn bevallige wijze verbonden wordt.
Een speelreisje, op eenen dag uit 's Hage naar Katwijh
over Rhijnland, door cenige jongelieden gemaakt, kiest de
Schrijvcr voor zijn verdicht tafercel , en geeft aanleiding
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tot die gcsprekken der reisgenooten , waarin al dat belangrijke en aangename voorkomt. Het is eon gezelschap van
vrolijke vrienden , waarin de liefde tevens hare lonkjcs en
lachjes rondwerpt , en waar onschuldige bocrt en scherts
het genoegcn vermeerderen. De bedeesde en bijna hopelooze REYNHERT, die de onvergelijkelijke ROSEMOND zoo
gaarne de zijne wenschte te noemen , de gocde w OUTHER
die men zoo verlangend aan RADEGOND, dat meisje , dat
het ten voile deed blijken , »dat het goenszins het goringste van verstand in cone vrouw to achten is, good verstand
van het huishouden to hebben ," verioofd zag; WAARMOND, de letterminnaar,, die met deze liefdesgevalletjes
lacht, en de door eigene schuld in zijne minnarijen zoo
ongelukkige DIEDERIK, maken de handelende personen
uit. Op het genoemde togtje worden nu de onderwerpen
behandeld, die ons met de afkomst onzer Voorvaderen ,
hunne wetten , voorregten en regeringsvorrnen , hunnen
mood en hunne trouw, hunne vrijheidsliefde en afkeer van
dwingelandij op de aangenaamste en leerzaamste wijze bekend maken. De stiji is geheel naar den aard van elk onderwerp , hoewel hier en daar niet vrij van die weelderigheid en dichtcrlijke versierselen , die, bij overtolligen opschik en gezochtheid, meer het kunstige dan het natuurlijke
en eenvoudige kennen docn. Het Nederlandsche proza,
de waarlijk klassieke gcwrochten van dien tijd bezaten
doorgaans dit gebrek ; de figuren , de beelden , het zoogenoemde patisch–proza, alles toont , dat HEEMSKERK dat
losse en ongedwongene niet bezat, hetwelk later meer in
den schrijftrant van BRANDT en anderen uitblonk. Ecnc
kieschheid editor, hoe dartel en weelderig soms , die wel
eons to vergeefs bij andere Schrijvers en Dichters van dien
tijd gezocht wordt , kenmerkt zijne Arcadia; en geene
» wulpsche ongcbondenheid" deed hij , evenmin als de zoo
verdienstelijke verbeteraar van den Hollandschen schrijfStijl , VAN EFFEN, )) hoe 00k IDCWiMpCid, zulk vergif, clikwijls hoe fijner hoe kwaadaardiger,, nit zijne pen op de
Nederlandsche zeden druipen." De eerbiedwaardige LuBLINK, roemde het proza van HEEMSKERK hoog; hij
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schreef cens: »dat hij voorheen dikwijls had nagedaelit
wat hem toch in zijnen jeugdigen leeftijd zoo bijzonder in
de geschriften van HEEIVISKERK had bekocrd; hij gevorderde jaren was hij overtuigd geworden , dat het zeker dit
verschil van stijl naar eisch van het behandelde was, en
vooral ook deszelfs rijkdom in beelden , niet minder dan
in de gedichten van Vader CATS. " In het beschrijven ,
M. H. , is het nu en dan alsof wij Gene sehildcrij van
FRANs HALS, TER BURG, VAN MJERIS, BOTH Of RutsDAAL aanschouwen ; het keurige , fijne , de »toontjes en
kneepjes," die het eigendommelijke van tio o FT uitmaken ,
hervinden wij hier.
Wilt gij Gene proeve? Ik bied u de beschrijving van
cone juffer, Gene heldere brunette aan , en gij zult voorzeker de details en de levendigheid der kleuren bewonderell. Zij wordt beschreven , zoo als DIEDERIK ell ROSEN o ND haar aan het strand ontmoeten : » Schoon van aanzicht , en welgemaakt van leden. Haar verw liep wat na
den bruinen; maar 't was cen bruin zoo helder , en zoo
minzaam , dat 'or nauw iet minnelijkers to bedenken is.
Haar oog was wonder wakker en vriendelijk. haar lach
uitermaten bevallig, haar zedigheit zoet , en al dit, zoo
aardig ender cen gemengt, maakte eon aangenaamheit in
't oog van de aanschouwers, die de gunst van alle, die
haar zagen, krachtelijk na zich trok. 't Gewaat , daar
zoo schoonen lichaam in omvangen was, was niet min aardig en welvoegende: zijnde eon bleekgroen Satijnen hongerlijn , de verw van 't wilgebladt zeer nakomende: gebeelt met gestikt loofwerk, en geboort met een klein net
Lantje van gout en zilvcr. Den onder-rok (dien men ,
doordien de boven-rok opgespelt was , meest zag) was van
wi pe nopjes; de bcf, met cen notion neusdoek daarover,,
quam sluikjes om de schouderen, en de neusdoek voor op
de borst met twee afhangende tippen , waaraan con klein
scheidscl , tusschen beiden open gelaten , vertoonde aan
den boesem even 't begin van cen sekere poeselige rondigheit , die het gantsche gestel van den hals en 't halsgewaat,
met zijn weemelend op en neer gaan , cen zonderlinge
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alingenaamheit gaf. Um hals en armen hadze schoone
peerlen : cen roose van diamanten op de borst : En op
't hooft een swarte hocdt, geciert met afhangende witte
en bleekgroene pluimen. Aan haare handen hadze wine
doorsneden hantschoentjes , en in d' eerie van dien een
waaijer,, waar de verwen van zilver en groen met verscheiden beclde-werk kunstig ondercen inspeelden. Zoo schoonen en bevalliglijk gekleeden jonkvrouw Lich het oog van
ROSEM o ND ..... " Maar genoeg, M. H.! Is het niet also!
gij in ear onzer Museums een schilderijtje van TER BURG
voor u ziet ? Voorzeker ! wanncer men in de uitgekomen
Camera obscura de beschrijving bewondert van de oude
tante , bij wie inenschen op een kopje thee komen om
verder het avondje te passeren, en waar HILDEBRAND
ze onder anderen beschrijft : »Zij heeft van het baste op ,
met cen net wit satijn lintjen met tandjes , zij draagt
het haar gepoedcrd , althans cr komt een wcinigjen van
dat wit, met een mesjen gelijk gestreken op haar voorhoofd, en dat staat heel wel bij haar udder welgedaan
gezigt ; zij heeft om haar hals een aardig snocrtjen van
kleine paarlen , met een juweelen bootjen, en een hoogen
dikgeplooiden kamerijkschen dock in haar lage japon van
weerschijne zijde met ruim lijf," dan zal men het schoone
in dat oude waarlijk niet zoo geheel voorbijzien, maar
veeleer toestemmen , dat HILDEBRAND zich een groot
meester heeft ten voorbeelde gesteld , zonder eigene °orspronkelijkheid te verliezen.
Zoo gij eon' tegenhanger mogt verlangen , ik durf u gerust opwekken en aanraden , om de beschrijving te lezen
van eerie landjonkvrouw, reeds door den Hooglecraar
SIEGENBEEK, in zijrie Proeve van Nederduitsche Welsprekenclheid , om de bevalligheid en geestighcid , orgenomen. Wanneer gij dat geestige zangstertje (onder dien
naam is zij bij HEEMSKERK bekend) in al hare zachtheid
en beminnelijkheid voor u ziet , met hare nette en bevallige kleeding, dan zult gij cen tafereeltje als van METZU,
in al deszelfs eigendommclijke uitvocrigheid, aanschouwen ; het zal u de ncdcrgezettc Camera obscura zijn
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waarin gij de fijnste schakeringen der voorwerpen zult wedervinden. Gij zult het moctcn toestemmen, dat eon
schilder model noch costum behoeft, wanneer hij zulke
beschrijvingen voor zich ziet; en gij zult tevens erkennen,
dat dezelve getuigen van HEEMSKERK ' S levendige voordragt en meesterschap over de taal.
Zoo gij eenen breeden en fikschen trant zoudt willen
bewonderen, ik zou u dan wijzen op het wig' uit de herberg, ook door den Hooglecraar aangehaald. Dan zoudt
gij de onhebbelijke kasteleinesse , ruw van vorm , ongemanierd van zeden, de furie voor u zien , die , tot oneer
van het lieve geslacht , het beste schijnt tevreden te zijn,
als vechterijen en zuiperijen de hoofdbezigheden harer
woeste en tierende kalanten uitmaken. Het is geene
schets , M. H.; het is eene uitgewerkte schilderij ! Het
is het sterksprekendste contrast van onbeschaafdheid en
ruwheid met welopgevoedheid en bevalligheid; doch ik
'nag, sehoon zij naar het leven is geteekend en ik u de
lezing aanbeveel , niet voortgaan , om u die hofmeesteresse
to doen kennen , die, met de kan in de hand , al slingervoetende naar den wagon komt , waar zij de eerbaarheid
der herderinnen en de bescheidenheid der herders zoo zeer
tergt , dat zij den voerman bevelen dadelijk met zijn
drinkgelag te cindigen en zonder uitstel of to rijden. Het
geheel, wel jets hier en daar van het min kiesche van
JAN STEEN bezittende , zou ons, buiten twijfel, aan het
penseel van eenen FRANS HALS herinneren , stout en
breed behandeld, natuurlijk en krachtig van coloriet.
En , M. , al dat sicrlijke, al dat bevallige is nu het
lijst– en loofwerk , waarin het meer belangrijke, leerzame
en nuttige besloten is , en dat, hoe soms ook overladen ,
en zich, door zonderlinge mengeling van boert en ernst ,
wel wat bent vertoonende , het hoofdwerk des te treffender
en verrassender doet uitkomen. Dat hoofdwerk nu is, ons
met vele gewigtige zaken onzes Vaderlands en onzer Voorvaderen to doen bekend worden. HEEMSKERK doet het
op cone duidelijkc en krachtige wijze, die nog meerdere
waarde ontvangt door de hoogstbelangrijkc aanteekenin-
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gen, waarmede hij zijn werk verrijkt heeft. Veel geleerdheid en belezcnheid ten toon to spreiden was cigen aan
den tijd, waarin hij leefde, toen allc geleerden hunne
wcrken met uitgebreide aanteckeningen als opvulden ook
dien overvloed vindt men hier; doch alles is hoogstlezenswaardig en tot wezenlijke toclichting dienende. Wij willen trachten eon doorloopend verlag van vele bijzonderheden te geven, die door het gezelschap , dat wij nu eenigzins kennels , behandeld en besproken worden.
HEEMSKERK geeft 011S, na de afkomst onzer Voorvaderen geschetst, van de Grafelijke tijden , vooral van de
verdeeldheden der Hoekschen en Kabeljaawschen, in het
breede gewaagd te hebben, eene beschrijving van »de vrijheid van dat vrije y olk, gcnoegzaam ongekreukt van eeuwe
tot eeuwe, hand over hand , den nazaten overgegeven , en
zorgvuldiglijk bij hetzelve bewaard gebleven; hoe het do
ondragelijke boeijen van ecne schandelijke en nooit geledone slavernij , wreveligerwijze aan hals en aan handen
gelegd , en alle teekenen van dienstbaarheid manhaftig heeft
doen afschudden; hoe het, door Gods genade , zoo vele
ijselijkc bloedbaden , schrikkelijke verwoestingen , door de
nooit genoeg vo/prezen oorlogsdaden der Nassausche helden ontworsteld is; hoe de Nedertanders , van open en
minnelijken aard , zeer genegen zijn tot den handel , bekwaam tot alle kunsten , onbekende kusten bezocht hebben, tot de uiterste oevers der wereld doorgedrongen zijn.
De bloci der letteren, de oorlog ter zee, de winst in
koopvaardij, de geheele vestiging der Republiek , alles doet
het yolk kennen , naauwelijks elders zoo groot , en nergcns
zoo vecl zekerlijk bijeen in het overige Europa, als men
in Nederland alleen zien kan." Te midden , M. H. , van
doze geschiedkundige besehrijvingen vindt men belangrijke
zaken over het strandregt , het regtersambt , over de verbeurdverklaring van goederen ; hoe het meerendeel ook
van onze Hollandsche steden , ja gehecle landstreken,
» daarin bij handvestc als van ouds wijselijk hebben voorzien , en ten tijde zelfs van de Graven dit bloedafpersend
kwaad voorzigtiglijk afgekocht of afgebeden hebben ," op-
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geteekend ; terwijl hij, gelijk uit zijn work blijkt , de voorlooper mag genoemd worden van den verdienstelijken Priester CORNELIS LOOS van Mentz, THOMAS ERAST, JOANNES WEIHER, maar inzonderheid van onzen beroemden
landgenoot BALTHASAR BEKKER, die door hunne bestrijding des bijgeloofs aan tooverij en krachtdadige medewerkiq tot afschaffing der heksenprocessen zulken naam en
verdiensten verworven hebben.
De eerste wenk tot afschaffing van de pijnbank wordt
bier gegeven, en levert ons van HEEMSKERK ' S liefderijke
en verlichte denkwijze tevens het bewijs op ; aantoonende ,
hoe vele onschuldigen , onder schijn van regtsvordering,
zijn omgekomen. »Hoe kan 't yemant wonder geven ,"
zcgt hij , » dat men door zulk onbesuist recht plegen zoo
veele Toovenaars gevonden , of veeleer zoo veele arme
menschen tot Toovenaars gemaakt heeft?" en, terwijl hij
dat alles met veel regtskennis ontwikkelt, roept hij uit:
»1k wenschte , soo het met de welstandt van 't Gemeenebeste mogt bestaan, dat men van dese wreede wijse van
Regtspleegingc onder ons meede gem wetenschap noch
wetvorderinge , veel min welgevallen , en hadde !" Het
beuzelpraatje, als of Katwijk Katwijk heeten zoude, omdat de kollen in schijn van katten daar kwamen dansen ,
gaf WAARMOND aanleiding, om over betooveren en toovenaars in het breede te sprcken.
Van iedere vraag , van clken aardigen kwinkslag trekt
WAARMOND partij , om uit het cen en ander belangrijke
en merkwaardige opmerkingen , ook omtrent de zeden en
gewoonten onzer Voorvaderen , te ontleenen. Zoo , M. H. ,
zal elk uwer het dichtjuweeltje van onzen BELLAMY, zijn
Roosje, kennen ; maar bij de regelen :
Zoo gij mij nu geen kusje geeft,
" Dan draag ik u in zee!"
" Nu roept en schatert al de jeugd:
"" Draag Roosje nu in zee!" "
Hij grijpt haar ijlings van den grond
" En loopt met haar in zee!"
zulken sommigen nict denken aan hetgecn men omtrent dit

OVER JOHAN VAN HEEMSKER K.

G33

in zee dragen, afkomstig van een oud gebruik onzer Voorvaderen , opgeteekend vindt. Aan het strand zien ROSEMOND en DIEDERIK dcze stoeijerijen , en IIEEMSICERK laat
den laatste verhalen, dat wat men ook voorgaf, ten einde de
vrijers daardoor den aard van hunne vrijsters zouden leeren
kennen, meenende dat, indien het meisje dit Karen minnaar
ten goede afnam, men daaruit mogt gissen , dat hij eene
goede vrouw in haar te verwachten had , dit gebruik afkomstig is van de gewoonte onzer Voorvaderen , die, toen
zij nog ruw en onbeschaafd waren, met een schaapsvel of
ossenhuid om de schouders liepen , en , zoowel mannen
als vrouwen , twee of driemaal daags des zomers in het
water sprongen en zich baadden. HEEMSKERK ' S gevoelen
over het in zee dragen is echtcr afkeurend , beschouwendc
hij hetzelve als »eene onaardige liefkozerij, te eenemale
onguur en buiten alle reden."
Verder worden door hem verschillende bijzonderheden
omtrent het vermaak van het Papegaaischieten , hetwelk
door JACOBA VAN BE/JEREN, in gezelschap van vele aanzienlijken en van den Adel des lands , voor eene harer geliefkoosde uitspanningen gehouden werd, medegedeeld.
Zuidbeveland was het tooneel dier vermaken, waar Vrouw
JACOBA menigmaal van hare bedrevenheid in dit voorvaderlijk genoegen blijken gaf, en als Koningin van het
Schuttersgilde werd verecrd. Vervolgens berigt hij omtrent haar vele zaken , en vergenoegt zich niet alleen met
overigens verschillende gewoonten onzer Vaderen op te
geven , maar spoort vele dcrzelven van zeer vroegen tijd,
ook bij andere volken, op.
Dit duet hij voornamelijk omtrent eene gewoonte, die
door alle tijden heen het teeken van eerbied, achting en
liefde is geweest, cn bij ons het blijk van die innige teederheid en genegenheid aanduidt, die eerbare min en echtelijkc trouw kunnen aantoonen. Het is die gewoonte,
» die," zoo als BILDERDIJK zegt , »de plaats neemt van
een groct ;" en gij gevoelt , M. H. , dat bier het kussen
bcdoeld wordt. Geen wonder, dat in een reisgezelschap ,
waar men , bij jeugdige vrolijkheid , scherts en dartel gc-

Cat

REDEVOERI NO

snap, wel eons een kusje zal gestolen hebben, dit ook den
veelwetenden en gaarne onderrigtenden WA ARMOND aanleiding zal gegeven hebben , om over doze gewoonte wat
breeder uit te weiden. Over eon gebruik waarbij de heiligste eed verzegeld , de innigste liefde uitgedrukt wordt ,
dat, gelijk onze genoemdc Puikdichter zegt:
De vonken drijft in de oogen ,
Hoofd- en geestbedwelmend zoet ,
Dat de vlammen spreidt door 't bloed ,
En den boezem van genoegen
Zuehten , beven doet en zwoegen ;"
over dat gebruik zullen mijne Hoorders en Hoorderessen
dan nog wel eenige oogenblikken REEMSKERIC willen
hooren.
»Het kussen ," zegt hij, »kan geacht worden zoo' oud
te zijn als de wergild, en die soete vriendehjkheit schijnt
plaatse gevonden to hebben, soo haast de menschen wisten
datse menschen waren. Immers dat het onder d'eerste
Oudt-vaders over duysenden jaren in gebruik is geweest ,
hebben wij ontwijfelbaar bescheydt van." Hij toont aan ,
dat de alleroudste onder de Grieksche Dichters er moor
dan tens in hunne » geestige werken" gewag van maken.
» Bij ens werden huyden ten daage," gaat hij voort, »twee
woorden gevonden , daar men dese soetigheidt eygentlijk
mode betcekent." Hij geeft dit op, en bedoelt kussen en
zoenen, Het laatste heeft ongetwijfeld zijnen oorsprong
van het woord verzoenen ; omdat bij eenig ontstaan vcrschil of gerezen twist » dese vriendelijkheidt als voor eon
Godspenning verstrekt , van dat alles versoent , en de voorige liefde weer in haare voile kragt is." De kus is eon
heilig onderpand van liefde, vrede en eerbied; en hij wijst
dit aan, door verder het onderscheid op to geven tusschen
den kus der vriendschap , den kus des vredes, den kus des
eerbieds , den kus der beleefdheid , en het boos misbruik
van het kussen, denkende hier aan den JUDAS- of verraders-kus. WAARMoND vergeet niet , zoo als web van zelf
spreekt, hier to gewagen van de kusjes van onzen JA NUS
SECUN DUS wiens poetische kusjes loon reeds in het Ne-
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derduitsch door den Ridder WESTERSAEN waren overgezet. Hij breidt dit onderwerp uit, door op te geven , hoe
in Spanje en Italie dit gebruik niet bestond , daar argwaan , minncnijd en achtcrdocht hiervoor de wacht hidden; gelijk ook, naar de leenrcgten van Lombardijen,
eon leenman zijn leengoed verloor , wanneer hij des Leenheers vrouw gekust had; terwijl vooral in Italie en Spanje
de man naar alle gestrengheid der wetten, hetzij met geesoling of verbanning, gestraft werd, wanneer hij eon
meisje een' kus gegeven had. Na breedvoerige aanhalingen , die alle van 's mans geleerdheid , oudheid- en ges"chiedkundige kennis blijken dragon, doct hij eindelijk allergeestigst , door eenen uitroep van RETNHERT, die gewoonte, als, volgens de wetten der beleefdficid, bij de
Hollanders niet verbodcn, kennen: » Wel ," riep R ET NHERT, »is er om eon kusjen in Italien en Spanjen dus
veel te doen , soo zijn wij wel in cen gelukkig landt gebooren, daar de meysjes door de wetten selfs van beleeftheidt verbonden zijn, sulken soeten vriendelijkheidt niet
te weygeren." De bladzijden, M. H. , die hij verder aan
dit onderwerp wijdt , zijn hoogstbelangrijk; en wie iets over
dit gebruik verlangt te weten , zal Kier alles vinden , wat
zijnen weet- en onderzoeklust bevredigen kan. Van den
verraders kus sprekende, zegt hij : »Ik wil hoopen , dat
wij noch soo veel van de oude Hollantsche opregtigheydt
onder ons hebben, dat sulke verdoemelijke grouwclen bij
d'onse niet gevonden werden." — Dan , M. H., wij zullen onze opgaven van deze mededeelingen staken , vertrouwende , dat gij reeds uit den rijkdom der zaken het naïve,
geestige, lcerzame en bevallige van IIEEMSKERE ' S schrijftrant zult hebben leeren kennen.
Die kleur en toon , bij zoo veel geschiedkundige belangrijkheid , bragt dan ook dien opgang to weeg , die zijner
Batavische Arcadia te beurt viol. »Het togije ," zegt de
Schrijver van Hollands roem in Kunsten en Wetenschappen , »loopt in eenen dag af, en zeker is het to bejammeren , dat HEEMSICERK zijn plan niet heeft kunnen volvoeren , om lietzelfde gezelschap , van tijd tot. tijd , door do
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voornaamste steden van Holland om to voeren, en zicit
van al het merkwaardigc , tot de oudheid , de geschiedenis
of de zeden en getvoonten onzer Voorvaderen, betrekking
hebbende, door den kundigen op de plaatsen zelve to laten
onderrigten; dan hadden wij veelligt op eenen Hollandschen
ANA CHARSIS kunnen room dragen."
Hoezeer nu, M. H., onze Letterkunde hiermede niet
verrijkt is geworden, zoo hebben echter , na HEEMSKER
vele Schrijvers zijnen trant , die nieuwe soort van Letterkundige voortbrengselen in onze taal, nagevolgd, en hem
tot model gekozen. Onder deze schriften kunnen wij als
de verdienstelijkste noemen de Walchersche Arcadia van
GARCON, de Zuidhollandsche van BRUIN, 00k de Arcadische Vrijerijen van onzen LE FRANCA VAN BERKHEY;
doch geen hunner heeft HEEMSKERK in nalviteit en geestigheid, bij ernst en geleerdheid, kunnen op zijde komen.
Hollands Arcadia van LOOSJES mag voorzeker onder die
alien bovenaan geplaatst worden. Zij , die het, na HEEMSKERK, beproefden om in dien trant to schrijven, zijn er
voor uitgekomen , dat zij ZiCh H RE M SKER K ten voorbeelde
hebben gesteld, en de getuigenissen van sommigen dier
Schrijvers zijn zoo vele lofspraken op onzen verdienstelijken Geleerde en Dichter. » Wij hebben," zegt GARGON,
»den grooten HEEMSKE dien wijzen en doorgeleerden
Raadsheer,, tot een voorganger,, wiens volgeestige Arcadia
de toejuiching van alle onze Vaderlanderen verdient en
verkregen heeft , en genoemd zal worden , zoolang men
onze taal spreken zal." Zoo zegt VAN BERKHEY, dat
zijn work den oorsprong verschuldigd is » aan den eerbied
en den smaak zijner jongere jaren voor de cenvoudige en
cerbare zangen , vooral in navolging van HEEMSKERK,"
dien hij zich heeft trachten ten voorbeelde to stellen. Wij
zien dus , M. H. , hoe hagchelijk het is , den trant eens
anderen na to volgen wanneer men niet met die gaven
is toegerust, vereischt , om, bij het behoud van eigendommelijkheid en oorspronkelijkheid , lets to leveren, dat met
het vernuft en den schrijfstijl des zoodanigen is gelijk te
stellen; en het blijkt maar alto duidelijk , hoe onberaden
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het is , om , geprikkeld door de zucht van mogelijk moorder naam to maken , den schrijftrant van eenen bij het
publiek opgang makend Schrijver na to volgen; men ziet,
(dit zij echter zonder bepaalde toepassing op de navolgcr's
van HEEMSKERK geicgd) hoe velen op de klippen van cigenwaan schipbreuk lijden. Wie den aanleg , den geest ,
de geleerdheid van zulk eenen Schijver niet bezit , zal wel
schrijven , maar de Letterkunde met niets hlijvends verrijken; en wanneer ook weder alien zulk . eenen trant voor
den hunncn verkozen , dan zou de eentoonigheid spoedig
voor de verveling, de verveling voor de onverschilligheid ,
de onverschilligheid voor minachting plaats maken. Men
hoede er zich in Onze dagen voor: de zucht naar het
vreemde , het wonderbare , is ook bij ons al to veel doorgedrongen , en waar eon Schrijver onder ons opstaat, die,
in proza of poezij , de vonken zijner oorspronkelijkheid
doet schitteren, daar kruipen niet zelden velen hem na,
die eindelijk niets anders leveren dan de doorslaande proeyen van hunne zwakheid en onbedrevenheid. Allen waren
ten tijde van HBEMSKERK en r a hem Beene HEEMSICER KEN evenmin als men thans vele HILDEBRANDS of JONATHANS vinden zal.
Dan , M. H. , wij keeren tot de Arcadia van onzcn Schrijver terug. Het geheele work hevat cone afwisseling van
onderwerpen , die, in eenen sierlijken en bevalligen stijl
voorgedragen', boeijen en veel leerrijks en nuttigs bevatten. Te midden nu van zoo vele belangrijke bijzonderheden is het bovendien doorweven met schoone gezegden ,
geldende voorschriften en erotische dichtstukjes , die den
toon van natuurlijke eenvoudigheid, van vriendschap, teederheid en liefde ademen. Vrijheid en Vaderland waren
horn heilig en dierbaar ; voor hen en den grond, die van
zoo veel roems getuigde en zoo veel schoons en voortreffelijks bezat, gloeide zijn boezem; daarom schreef hij het als
zoo vele gulden spreuken in zijne Arcadia neder, en ze
zijn ons als kostbare planten in dezen smaakvollen lusthof.
Oordeelt zelf, M. H. , als hij zegt: »Het is te bemerken ,
hoe uit cen klein vonkjen van burgerlijke tweedragt , soo
MENGELW. 1841. NO. 13.
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't niet wijselijk bij tij ds gedempt wordt, dikwijls een vinnig
vuur van onuitblusselijken oorlog ontstaat : en dat armoedo
en uiterst verderf menigmaal moot ter nederleggen 't geen,
Saar al de wijsheidt van de werelt en weelde geen raad toe
geweten !weft." Als hij spreekt van de vrijheid , door onze
Vaderen zoo duur gekocht, en ophaalt van do rampen ,
die Naarden , Haarlem, Leiden, ja heel Holland getroffen
hebben, dan zegt hij het met zoo 'veel nadruk : »Zij zijn
het, die u kunnen zeggen, dat de grondslag van nw
genwoordig geluk in de kalk van uwer Voorvaderen blood
en tranen geznengt en gemetselt is geweest.” Als hij van
regtsplegingen of andere gewigtige zaken bandelt , en van
de noodzakelijkheid eener spoedige afdoening derzelve, of
van andere aangelegenheden gewaagt , dan uit hij den
wensch (hij moge in onze dagen nog goon ijdele klank zijn
»Maar och! of God gaave , dat' er onder ons geene zaken
gevonden werden, die drie, en driemaal drie, ja vrij veel
meerder jaren aan eon spijker bleven hangen!" Zijn , M. H.,
doze en zoo vele andere, die wij nog zoude kunnen aanvoeren , geene spreuken der wijsheid? Die het beeld van
den volmaakten Regtsgeleerde of Raadsheer wenscht te aansehouwen , leze de hoogstbelangrijke aanteekeningen , die
hij,- zoo gepast als ernstig , nit een in den jare 1600 uitgegeven work van ecnen. Franschen Regtsgeleerde aanhaalt. Het is cone beschrijving, die met gouden letters in
iedere regts.- of raadzaal prijken moest. leder , in hooge
betr:ekking geplaatst , zoude dan vonrzeker op niets anders
uit zijn , dan om te leven tot nut van anderen , en steeds
trachten het belang van zijnen naasten voor te staan en to
bevorderen, en deugd en verdiensten te eeren, waar en bij
wig ze gevonden worden.
Ik zoude, geachte Hoorders, to wijdloopig worden , wanneer ik u nog meerdere proeven uit dit voortreffelijke werk
wilde voorhouden. Zoo echter de belangstelling in de Batavische Arcadia nog meer bij u kan worden opgewekt,
door u cone enkele proeve to leveren , hoe onze Hollandsche 0 V IDIU s , zoo als de Heer D'ES CUR Y hem /went, de
toonen der liefde en der min voor schoonheid en bevallig-
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heid aangeslagen , en met de tuiltjes der Dichtkunst zijne
lustwaranden heeft versierd , dan wil ik u uit het Lofdicht
ter eere van de lofwaarde ROSEMOND de volgende regelen
mededeelen ; ze zullen u tevens overtuigen , welke een
keurige navolger Hop FT in HE EMS KE R K gehad heeft:
. Dees' minnelijke Maagt, die soet en zedig schoon,
Door a IIYDENS, HEYNS of HOOFY, moest zijn gesteh ten toon.
De tulpjes in haar thuyn die schijnen haar te groeten,
En 't dierbaarst van haar schoon te leggen aan haar voeten.
De witte lelytjes zijn bleek van loutre nijdt,
Omdat een Witter wit tangs haaren boesem glijdt:
De roosjes werden root, en tuygen met haar bloosen,
bat baare kaakjes zijn met schoonder root bekroosen.
Kortom, 't zij dat gij hayr, of hant, of oog besiet,
?loch minsaams is er meer, noch schoonder is er yet."
Ik spoed ten cinde. Ik heb gctracht , M. H. , u een
overzigt van de Batavische Arcadia van HEEMSKERK te
geven ; en gij zult met mij , buiten, twijfel , zooveel de
schets , die ik u voorhield, dit toeliet, het voortreflelijke
van het werk hebben bewonderd. Bewaren en handhaven
wij den roem onzer vaderlandsche Letterkunde, door zoo
veel schoons en verdienstelijks , dat in de werken van
Schrijvers , Redenaars en Dickers, ook van vroeger tijd,
voorhanden is, in het licht te plaatsen en meer algemeen
te doen kennen! Velcn zijn er nog , die bijzondere .opmerking verdienen , en die, even als de Batavische Arcadia, geheel vergeten daar neder liggen. 't Is waar, het
werk van onzen HE EMSKERK is, door de veelvuldige en
breedvoerige aanhalingen , niet van to •roote omslagtigheid
vrij to pleiten; maar het draagt dan toch den stempel van
de grondige geleerdheid en veelomvattende kennis des
Schrijvers ; een stempel , dien vele werken van onze dagen
missen , waarin maar al to veel, de sporen van oppervlakkigheid en luchtige bewerking to ontdekken zijn. Bewaren
wij oorspronkelijkheid en degelijkheid in onze Letterkunde;
besnoeijen of rukken wij ze uit, de vele vreemde planten ,
die men op onzcn letterkundigen bodem zoo gretig overVv 2
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brengt en wil doen tieren , door to toonen , wat wij zelve
bezitten , wat ens waarachtig, schoon en schitterend eigendom is! Vele zullen bij den gloed , die er van afstraalt , kwijnen of wel geheel verdorren. Wij weten het ,
do Batavische Arcadia zal, wanneer wij haar onder de zee
van vertalingen of nietsbeduidende Romans, die ons tegenstroomt, aantreffen , al van geene inecrdere waarde beschouwd wordcn. dan als het schuim , dat afspat van de
baron; maar laat de klinkklank en gezwollenheid , steeds
zonder ziel en zin , die niet zelden duizelig maakt , ons
niet aftrekken van het degelijke, ware, goede en schoone,
al bezit de vorm ook der Arcadia het modekleed van onzen
tijd niet! Neen , M. H. ! Men is thans zoo ijverig bezig
met zoo vele werken to illustreren, op to sieren met elsof plaatwerk. Wanneer houtsnee of steendruk aan bevallige tafereelen hare kunst wil wijden , ze zouden in het
work van HEEMSKERK ecnen rijkdom van ondcrwerpen
aantreffen ; en dit , in het nicer smaakvolle gewaad van
onze dagen gedost, opgetooid met de bloemen van teckenen graveerkunst , zoude , als een sicraad van de Letterkunde der zeventiende Eeuw,, ook nog in de onze eene
keurige en hoogstbelangrijke verzameling uitmaken van
hetgeen voor geleerdheid , zoo wel als voor do geschiedenis,
de Oudhcidkunde en de Dichtkunst onzes Vaderlands, 'van
het hoogste gewigt is. Wij kunnen ons niet weerhouden ,
hier ook den wensch to uiten, dien wij in het werk van
den geleerden D1ESCURY, omtrent dit , zoo vecl men kan
nagaan, cerste oorspronkelijke werk van dien trant in onze
iaal , vinden opgeteekend: »Mogt ," zegt hij , » er nog
eons iemand gevonden worden , die , met de kennis van
HEEMSKERK toegerust, zijn gestaakt plan ten uitvoer
bragt: wij zouden ons dan met een leer nuttig work verrijkt zien , waartoe do schriften , welke thans bijna of liever in het geheel nict nicer gelezen worden, veel Mangrijks zouden kunnen aan de hand geven."
En hier , M. / H., zoude ik kunnen eindigen, ware het
niet. dat VAN HEE M SK ERK mij nog eenige gedachten aan
de hand gaf, die nimmer gepastcr en dochreffendor kunnen
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worden voorgedragen dan in de tegenwoordige oogenblikken , en die tevens, bij het kernachtige van zijnen stijl , de
kroon zetten op de yolk- en vaderlandlievende gevoelens ,
die overal in zijn werk doorstralen. Ik mag ze u niet onthouden; ze gelden ons als Nederlanders , als vrije burgers,
ontworsteld aan vernedering en slavernij.
Is de maand , die wij beleven , zoo hoogstbelangrijk ,
door de bijna wonderdadige verlossing, die, nu zevenentwintig jaren gelecien , Nederland te beurt viel; heeft toen
die vrijheidszucht , die onze VAN HEEMSKERK, als eon
hoofdtrek der Nederlanders , met zulke krachtige en levendige verwen afmaalt, schitterend uitgeblonken; roes toen
do toon van lof en dank uit volle borst ten hemel: bij de
herdenking van deze voor ons Vaderland en volksbestaan
hoogstgewigtige gebeurtenis blijve de taal van HEEMSKERK,
sprekende van de verlossing onzer Voorvaderen van Spanjes
dwingelandij , (zoo toepasselijk op onze bevrijding van de
Fransche overheersching) ens diep in het geheugen en in
het hart geprent: »Uwe verlossinge soo dier gekogt zijnde , behoordt u ook to dierbaarder te zijn, sonder eenige
de minste inbreuk op de verkregene vrijheit te konnen gedoogen, dan met het instappen over uwe doode en onder
den last besweekene lichaamen." »En Godt geeve , dat
gij alle eendragtelijk des sins moogt zijn, van dat kostelijk
pandt eeuwig te willen bewaaren: en soo als gij 't van de
voorouders ontfangen \ebt, handt over handt den nasaaten
onverbroken over to geven." » Met het eindigen van lac
vaderlandtsche Vrijheidt souden wij ons selven, en al het
onse, ten einde sien." »Doch" (en ook deze woorden
van onzen Schrijver, door hem van MA un IT s gebezigd ,
zoo gewigtig ook in onze dagen, vervulle dt God onzer
Vaderen genadiglijk!) » de Almogende gunne u , o mijn
waarde Vaderlandt dat het noyt soo verre weder met u
mag komen ! En laate u ten dien eynde lang (ja lang,
lang mag ik wel seggen) behouden den grooten en gelukkigenVoorstander van uwe tegenwoordige vrijheidt en veerspoedt : dien regten Hollandschen Oorlogs-Heldt, die hem
selven en zijn Landt , door zijne Helden-daaden en gunst-
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winnende wel-leventheidt, allenthalven soo bcrocmdt
bemindt heeft gemaakt."

BEETHOVEN

VAN 1770 TOT 1827.
(Vervolg van bl. 603.)

B

ij zijne aankomst te Weenen had BEETHOVEN edelmoezndedige en hem met ware genegenheid toegedane beschermers gevonden. VAN ZWIETEN, de Lijfarts der Keizerin,
strekte hem, om zoo te spreken, tot cicerone in de kunstwereld , en behandelde hem volstrekt of hij zijn eigen zoom
geweest was. Het huis van dien beroemden man werd
weldra de meest geliefde verblijfplaats van den jongen cornponist. Aldaar hoorde hij voor de eerste maal, met groot
orkest, de werken van n a rin Et, van BACH, als ook van de
grootste ltaliaansche meesters, bij opklimming tot PA LESTRINA, uitvoeren. Onder het getal zijner overige vrienden
willen wij inzonderheid den Prins en de Prinses zr curt wsxr
noemen, die hem niet alleen tafel en huisvesting aanboden,
mar hem ook een jaargeld van 600 florijnen toelegden, te
ontvangen zoolang hij nog geen voegzaam bestaan gevonden
zou hebben. •De. Prinses hield zooveel van mij ," zeide hij
eens, dat zij somwijlen wel gewild zou hebben, mij onder
eene glazen stolp te kunnen zetten, opdat toch niemand,
onwaardig mij te hooren, mij door zijne aanraking of adem
bezoedelen mogt!" Maar al die oplettendheden waren
BEETHOVEN tot last. Daarenboven was hij te zeer op zijne
onafhankelijkheid gesteld, om zich aan eenigerhande regel
te onderwerpen. 's Prinsen tafel was dagelijks ten vier ure
aangeregt ; die stiptheid werd hem ondragelijk. . Wel hoe!"
zei hij, zich daarover aan eenige vrienden beklagende, zal
ik dan dagelijks ten drie ure naar huis moeten gaan om mij
te scheren en mijn toilet te maken? Dat houd ik nooit
uit." — Inderdaad, hij at ook veel menigvuldiger in gaarkeukens, dan bij zijnen beschermer.
Reeds had BEETHOVEN door onderscheidene composition
de algemeene aandacht op zich gevestigd en ging to Weenen
voor eenen pianist van den eersten rang door, toen hij,
zegt de Heer SEYFRIED, een zijner levensheschrijvcrs, om-
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streeks het eind der achttiende eeuw, eenen geduchten mededinger vond in wilt FL: .Men zag alstoen, in zekeren zin ,
den ouden Franschen strijd der Gluckisten en Piccinisten
herleven, en de talrijke musijkliefhebbers der. Keizerstad
verdeelden zich in twee partijen. Aan het hoofd yen BE ETovEres voorstanders stond de Prins LICE NOWSICI terwiji
een der warmste beschermers van WOLFL de vermaarde Baron RAIHOND VAN WETELAR was, wiens bekoorlijke villa
(te Grdnberg niet verre van bet Keizerip lustpaleis Scheinbrunn gelegen) aan al de in- en buitenlandsche kunstoefenaars een verrukkend zomerverblijf aanbood, Aldaar verschafte de edele wedijver dier beide kampvechters menigmaal een uitstekend genet aan een talrijk maar toch uitgelezen gezelschap. Elk hunner bragt er zijne nieuwste
zatnenstellingen; elk gaf er zich, zonder terughonding, aan
al de ingevingen van zijn wegslepend knnstvuur over ; somwijlen plaatsten zij zich ter zelfder tijd aan twee piano's,
en improviseerden benrteling op thema's, welke zij elkander
opgaven, of wel zij speelden d quatre mains een capriccio,
hetwelk, bijaldien men het even snel had kunnen opschrijven ale zij het cornponeerden, ongetwijfeld een sang en beroemd aanwezen gehad zou hehhen."
BEETHOVEN was, toen hij te Weenen kwam, vast voornemens, om, zoodra zijne studidn volbragt zouden zijn, naar
zijne geboortestad terug te keeren, om er den post van Hoforganist te bekleeden. De oorlog, die Duitschland in verwarring bragt, en de flood van den Keurvorst wierpen de
ontwerpen, welke hij voor zijne toekomst gemaakt had, ten
eenemale overhoop. Gedwongen eene beslissende partij te
kiezen, zag hij van den terugkeer naar zijn vaderland geheel
af, en vestigde zich in de Oostenrijksche hoofdstad. Zijne
beide broeders waren er bij hem gekomen ; hij genoot er
van onderscheidene kanten de voordeeligste en vereerendste
bescherming, welke een kunstoefenaar slechts verlangen
ken; zijn budget van inkomsten overtrof er reeds zijn budget
van uitgaven; eindelijk, Weenen was op dat tijdstip misschien die gene der hoofdsteden van Europa, welke eenen
toonkunstenaar tie beste gelegenheden en hulpmiddelen aanhood. Manner' van genie, die toen reeds zulk eenen heerlijken mister over Duitschland verspreid hadden, H za n En ,
WIELAND, LESSING, GOTHE en zoovele andere schrijvers;
SEBASTIA.trt BACH en diens
toonkunstenaars als
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zonen, MOZART, HAYDN en SALIERI, hadden onder dent
Adel en al de hoogere burgerklassen smaak en gevoel voor
het schoone verspreid. Het was in dien gouden tijd der
kunst, dat BEETHOVEN achter elkander en met zeer korte
tusschenpoozen sommige zijner voornaamste meesterstukken
sehreef : de drie aan HAYDN opgedragene sonaten, de zes
cerste quartetto's, het onnavolgbare septuor, de eerste en
tweede symphonie, en het oratorio CHRISTUS op den OWberg. Al deze werken kwamen veer het jaar 1804 in het
lieht, omstreeks welken tijd des makers room zich reeds
over het Taste land van Europa verspreid en Engeland bereik t had. Het volgende fragment, hetwelk wij aan den
!leer m OSCHELES, den Engelschen vertaler en uitgever van
BEETHOVEN ' S levensbesehrijving door Dr. SCHLINDER, ontleenen, bewijst echter, dat destijds een deel van Buitschland
omtrent BEETHOVEN nog een oordeel velde, hetgeen 'neer
dan zonderling mag geheeten worden:
Toen ik mij, negen jaren oud," zegt de Heer mo sett E LES, n te Praag beyond, gevoelde ik eene hevige begeerte,
om de beste hedendaagsche voortbrengselen in het yak der
muzijk te leeren kennen ; en om aan die begeerte te voldoen,
teekende ik in bij een muzikaal kabinet, hetwelk mij de
KOSELUCH en
werken van DUSSEC, STEIBELT,
EBERL versehafte ; die onderscheidene werken boden mij geene
voor mij onoverkomelijke moeijelijkheden aan, ofschoon ik ze
slechts las om ze te ontcijferen, zonder in eenigen deele
bijzondere zorg voor mijne wijze van uitvoering te dragen;
maar mijn onderwijzer, de Heer DIONYSIUS WEBER, de
stichter en bestuurder van het Prager Muzijkconservatorie,
vreesde, dat mijne drift voor de nieuwere muzijk mijne systematische pianostudien benadeelen mogt, en verbood mij,
het leeskabinet te bezoeken. Daarenboven voegde hij in het
plan mijner opvoeding , hetgeen hij aan de goedkeuring
mijner ouders onderwierp, dat ik nimmer andere stukken zon
spelen, dan van MOZART, CLEMERTI en SEBASTIAAN BACH.
Evenwel moet ik erkennen, dat ik, ondanks dit verbod,
dank zij mijn zakgeld, vrij dikwijls de verbodene plants bezocht. Om dozen tijd vernam ik van eenigen inijner makkers,
dat te Weenen eon jonge componist zich opgedaan had, die
de zonderlingste muzijk schreef, teethe men zich verbeelden
kan, eene muzijk, Welke niemand lezen noch begrijpenkon,
dol en strijdig met Ole regels ; die componist, zeide men
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mij, heette BEETHOVEN. Terstond liep ik naar mijn geliefkoosde kabinet, om zoo excentriek een genie te leeren kennen, en ik vond er de aandoenlijkste sonate. Dit was in
1804. Daar mijn kleine vermogen mij niet toeliet het stuk
te koopen, schreef ik het heimelijk af. Het vreemde van
deszelfs stijl veroorzaakte mij een onbedenkelijk genoegen,
en in mijne bewondering dreef mijne geestdrift mij tot de
onvoorzigtigheid, mijnen meester van de zaak te spreken;
dock hij wilde naar niets luisteren: strengelijk herinnerde
hij mij het door hem gedaan verbod, en beval mij op nieuw,
geen excentriek muzijkstuk te bestuderen, alvorens mijnen
stiji gevestigd te hebben op voorbeelden , die beter vertrouwen
verdienden. Evenwel, zonder mij aan dit zijn voorschrift
te storen, ontcijferde ik al de werken van BEETHOVEN, naar
mate zij het licht zagen, en zij verschaften mij aandoeningen
en genoegens, welke geen ander componist mij tot nu toe
had doen ondervinden."
Op dien tijd echter was BEETHOVEN reeds begonnen voor
de muzijkhandelaars te schrijven. Een aan zijnen vriend
wEGE LER geschreven brief, die den 29sten Junij 1800 gedagteekend is, behelst de volgende zmsnede: .Mijne opstellen worden mij goed betaald, en ik kan zeggen, dat mij
meer besteld wordt, dan ik kan afdoen. Voor elk mijner
werken vindt ik zes of zeven uitgevers, ja meer, zoo ik wil.
Men dingt mij niet meer af ; ik zeg mijnen prijs, en men
betaalt. Gij begrijpt, hoe aangenaam mij dit is. Bij voorbeeld, ik ontmoet eenen vriend, die in geldverlegenheid is,
en mijne bears is niet genoeg gespekt om hem te helpen;
welnu, ik behoef slechts te gaan zitten en te schrijven; weinige uren daarna heeft mijn vriend aan niets meer gebrek."
Ondertusschen waren de sommen, welke hij toen ter tijd
voor zijne voornaamste werken ontving, in geenen deele
aanzienlijk. Men betaalde hem ongeveer f 120 voor zijn
septuor, even zoo veel voor de eerste symphonie, de helft
daarvan voor het eerste concerto, en weder f 120 voor de
groote sonate in B. Doch, welke ook de prijs mogt zijn,
waarvoor de uitgevers deze werken aankochten, onbetwistbaar is het, dat BEETHO V EN ' S symphonien en concerto's in
geheel Duitschland met onbeschrijfelijke geestdrift ontvangen
werden. Zijne vrienden smeekten hem, eene opera te schrijven. De regeringsraad SONNLEITNER nam op zich, de opera
Leonore, (meet' bekend onder den titel van Fidelio) naar het
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Fransche stuk Amour conjugal, voor den Weener schouw-,
burg te bearbeiden. Lang weerstond BEETHOVE N het verlangen zijner viienden ; eindelijk gaf hij toe. Hij nam eene
waning in den schouwburg zelven en ging met drift en lust
aan het werk. Behoeven wij het wel te herinneren? die
opera, bestemd om eenmaal door geheel Europa met de
uithundigste toejuiching ontvangen te worden, onderging
aanvankelijk hetzelfde lot als de Barbiere van aossiar. Zij
maakte een volkomen fiasco en kon in 1805 slechts tweemalen ten tooneele gevoerd worden. In het volgende jaar
weder opgevat zijnde, zoo als wij haar thans kennen, werd
zij iets beter ontvangen; maar eene kabaal dwong BEETH ov EN, haar na de derde opvoering terug to nemen. Eerst
het nageslacht zal deze schoone partitie weten to waarderen," schreef de Hoer VAN BREENINO aan zijnen vriend
WEGELER, toen hij hem van BEETHOVEN ' S teleurstelling verslag deed. Tien jaren later reeds werd deze voorspelling
vervuld. In 1815 verwierf Fidelio te Berlijn het glansrijkste
onthaal, hetwelk sedert op alle schouwburgen van Duitschland bevestigd geworden is.
Het is tijd, om onze lezers te verwittigen, dat BEET H o vEN
op het tijdstip, toen hij Fidelio schreef, zich reeds, volgens
zijne eigene uitdrukking, als het ongelukkigste van Gods
schepselen beschouwde. In 1800 bad zijne kwaal zoo shelle
en schrikbarende voortgangen gemaakt, dat hij zich omtrent
zijnen toestand niet meer misleiden kon. Bloch laten wij
hooren, hoe hij zelf zijne gewaarwordingen beschrijft:
.Een booze, mij nijdige geest, mijne slechte gezondheid,
heeft den stand mijner schagkstukken in wanorde gebragt;
ik wil zeggen, dat het zintuig des gehoors sedert drie jaren
dagelijks zwakker bij mij wordt. Ik kan verklaren, dat ik
tegenwoordig een hoogst ellendig leven slijt ; ik vermijd alle
gezelschap, omdat ik de menschen wel niet zeggen kan,
dat ik doof ben. Oefende ik een ander kunstvak , dan ging
dit nog aan, maar in het mijne is het eene onlijdelijke faltering; en dan mijne vijanden, gij weet ik heb er vele,
wat zouden deze niet zeggen, zoo zij mijn gebrek te weten
kwamen ? Om u een denkbeeld van mijne verregaande doof
heid to geven, moot ik Il zeggen, dat ik in den schouwburg,
wil ik de akteurs hooren, gedwongen hen, digt aan het
orkest plaats te nemen. Op zekeren afstand hoor ik de
hooge noten tier instrumenten of der stemmen niet, en het
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verbaast mij dagelijks, dat er lieden zijn, die in den omgang
mijn ongeluk niet bemerkt hebben. Daar ik dikwijls aan
zekere afwezigheid van geest onderworpen ben, schrijft men
mijn niet-antwoorden aan die kwade gewoonte toe. Spreekt
men met eene min of meer zachte stem tegen mij, dan versta ik niets; ik hoor de kianken, maar kan de woorden niet
onderscheiden; en evenwel is mij niets hinderlijker, dan
dat men tegen mij schreewt. God alleen weet, hoe dit
eindigen zal! VE RI rt a verzekert, dat, zoo ik al nooit mijn
voile gehoor wederkrijg, mijn toestand echter stellig verbeteren zal. Reeds meer dan eens heb ik mijn leven verwenscht. PL ETA sea us heeft mij zelfbeheersching geleerd.
Is het mij doenlijk zoo wil ik het lot trotseren, hoezeer er
waarschijnlijk in mijn leven oogenblikken komen zullen ,
waarin ik het ongelukhigste schepsel op Gods aardbodem zijn
zal. Gelatenheid! welk eene ellendige toevlugt ! en evenwel is het de eenige, die mij overblijft. Het geluk is een
rollende bal, die natuurlijk niet altijd liggen blijft op hetgeen edelst en best is."
Een andere brief, omtrent vijftien maanden later gesehreyen (16 November 1801), toont ons BEE T n OVEN in nog droeviger en ongelukkiger toestand. Het gebrom en gesuis in de
ooren zijn eenigzins verminderd, maar hij hoort nog minder
duidelijk dan te voren. In 1800 waren er oogenblikken,
waarin zijne ziel zich met den wensch streelde, om zijne
oude vrienden weder te zien en eenigen tijd in hun midden
te vertoeven; zijn land, het schoone oord, waar hij het levenslieht aanschouwd had, speelde hem nog even schoon,
even bekoorlijk voor den geest, als teen hij het verlaten
had; kortom, het oogenblik, dat hij Yoder Ithijn begroeten
en zijne vrienden zou wederzien, zou voor hem een der gelukkigste van zijn leven wezen. DW anneer zal die zoo heilrijke stond voor mij opdagen ?" voegt hij er bij. Ik weet
het nog niet. Wat ik u zeggen kan, waardste vriend, is,
dat gij mij niet alleen als kunstoefenaar maar ook als mensch
verbeterd zult vinden, en mag mijn land eens weder betere
dagen zien, zoo wil ik mijne kunst slechts ten voordeele der
behoeftigen wijden."
In 1801 daarentegen gevoelt hij hetzelfde verlangen, om
Vader Rhin te begroeten en zijne vrienden weder te zien,
niet meer ; hij denkt niet langer aan het goede, dat hij doen
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kan. Wat is wel droeviger, dan deze zinsneden, welke wij
uit zijne briefwisseling trekken ?
Zoo het niet om mijne doofheid ware, zou ik reeds sedert Lang half de wereld doorgereisd zijn. Er is voor mij
geen grooter genot, dan mijne kunst in het publiek te oefenen en te doeh schitteren."
,Denk niet, dat ik bij a gelakkiger zijn zou. Wat zou
er mij wel gelukkiger maken ? Uwe liefderijke zorgen zelfs
zouden mij pijnlijk vallen; elk oogenblik zou ik op ulieder
aangezigten de deernis zien, die ik u inboezem, en dit zou
mij nog slechts ongelukkiger maken.
De schoone streken van mijn vaderland, wat zou ik daar
wedervinden ? Niets! 0, het heelal zou ik willen omvatten,
ware ik slechts van dat ongelukkig gebrek veriest ! Mijne
jengd, dit voel ik , begint eerst. Mijne ligchaamskrachten
vermeerderen, sedert eenigen tijd meer dan immer. Met
elken dag nader ik meer en meer mijn doel, waarvan ik het
gevoel heb, maar dat ik niet beschrijven kan; daar is BEETHOVEN ' S leven ! Men spreke mij van geene rust ; ik ken
geene andere dan den slaap , en het spijt mij genoeg, dat ik
daaraan meer tijd moet opofferen dan te .Toren. Men ontneme
mij slechts de helft mijner ramp, en dan zal ik, als een geheel en volledig mensch, bij u mijne oude vriendschapsbanden gaan hernieuwen. Gij moet mij zoo gelukkig, als ik
bier op aarde zijn kon, wederzien, en niet als een rampzalige. 0 neen, dat zou ik niet kunnen verdragen. Ik wil
tegen het noodlot worstelen; het zal mij niet nederslaan.
0, wat is het schoon, zijn lever' duizendvoud te vermenigvuldigen! Een verge ten bestaan, dit voel ik, is niet hetgeen voor mij past."
In het volgende jaar (1802) schreef hij dat testament (*),
(*) Dit testament, met de eigene hand van BEET H o vErr
gesehreven, is thans in het bezit van de Ileeren CRAMER s
EN CORP. in Regentst?eet te Landau. Daar hetzelve weinig
bekend is, achten wij het bier in deszelfs geheel te moeten
invoegen :
,Voor mijne Broeders EAREL en .... BEETHOVEN. 0 gij
menschen, die mij voor haatdragend, onhandelbaar en menschensehuw houdt, en mij als zoodanig voorstelt, hoezeer
verongelijkt gij mij! Gij kent de verborgene oorzaken niet,
die mij dus aan u doen voorkomen. Van mijne kindschheid
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vrelks inhoud zoo aandoenlijk is. "loch, helaas! verre van
met den tijd in hetersehap toe to nemen, verergerde zijne
kwaal nog steeds. In 1810 sprak hij niet meer van tegen het
of dreef mij hart en geest tot welwillendheid en menschenliefde ; ik gevoelde zelfs eenen sterken drang om edele daden
te verrigten; maar bedenkt, dat ik reeds zes jaren lang onder eene vreeselijke kwaal moet zuchten, die door onkundige artsen gedurig erger gemaakt wordt; dat, van jaar tot
jaar met bedriegelijke hoop op betersehap gevleid, ik eindelijk er toe gekomen ben, geen ander uitzigt meer te hebben, dan onder eene kwaal te blijvenlijden, welker genezing uiterst langdurig, misschien wel onmogelijk zijn zal.
Bedenkt, hoe ik, geboren met een driftig, gloeijend temperament, geschikt om al de aangenaamheden van den gezelligen omgang to genieten, reeds vroeg in mijn Leven gedwongen geworden ben, mij daaruit te verwijderen en een
eenzaam aanwezen te lijden. Poogde ik somwijlen mijn gebrek te vergeten, hoe hard werd ik dan daarvoor niet gestraft door de smartelijke bewijzen mijner hardhoorendheid!
en nogtans was het mij onmogelijk, de menschen toe te roepen: Spreekt harder, sehreemet! want ik ben doof! Hoe
kon ik besluiten, de verzwakking van een zintuig te erkennen , dat bij mij volkomener dan bij ieder ander behoorde to
zijn? van een zintuig, hetwelk ik in de hoogste volkomenheid bezeten heb ; eene volkomenheid zoo groat, als siechts
bij weinige lieden mijner kunst immer gevonden werd! Neen,
ik kon het niet.
Vergeeft mij dan, wanneer gij mij ziet terugtreden, in
plaats van mij, gelijk ik zoo vurig gewenscht had, onder
ulieden to mengen! Mijn ongeluk is nog des te gevoeliger
voor mij, daar het te weeg brengt, dat men mij miskent.
Voor mij bestaat er geene afleiding of verademing meer in
het gezelschap der menschen, geen genoegen in hun geestrijk onderhoud, geene wederzijdsche ontboezeming der aandoeningen van bet hart! Bijna ganschelijk alleen en op mijzelven levende, zonder gemeenschap met anderen, uitgezonderd die, welke eene gebiedende noodzakelijkheid beveelt,
aan eenen balling gelijk, maakt, telkenmale dat ik de menschen nader, een vreeselijke angst zich van mij meester; elk
oogenblik vrees ik, dat men mijnen toestand ontdekken zai.
Op deze wijs, toen ik nu de laatste zes maandeia buiten heb
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noodloot te worstelen; hij dacht aan zelfunoord ! Ik sou
gelukkig, misschien de gelukkigste der mensehen zijn, zoo
niet ecn booze geest zijnen zetel in mijne ooren had opgedoorgebragt, en mijn bekwame geneesheer mij aanbeval,
mijn gehoor zoo veel inurthr mogelijk te sparen, is 4n voorschrift in volkomene overeenstemming met mijne toenmalige
geneigdheid geweest.
sWanneer ik evenwel, niettegenstaande de beweegreden,
die mij van omgang en gezelschap verwijderen moest, mij er
in wil medeslepen, welk eene smart maakte zich alsdan niet
van mij meester, wanneer b. v. iemand nevens mij in de
yerte het geluid eener fluit vernam, en ik er filets van hoeren kon ; wanneer hij eenen yeehoeder hoorde zingen, en ik
niets hooren ken t de wanhoop, waarin zulks mij stortte,
was zoo bevig, dat er weinig aan onthrak, of ik zon een
eind aan mijn Leven gemaakt hebben!
Kunstliefde alleen heeft mij weerhouden. Het kwarn mij
onmogelijk voor, de wereld td verlaten, alvorens ales te
hebben voortgebragt, wat ik gevoelde te rnoeten voortbrengen. This heb ik dan dit treurige Leven voortgesleept, ja
hoogst treurig bij een gestel zoo zenuwaehtig, dat de geringste beuzeling in staat is, mij uit den vergenoegdsten in
den pijulijkSten toestand to doen overgaan.
Geduld!. zie dear de naant van den levensgids; dien ik
aannemeri moet en reeds aangenonien heb. ik hoop, dat
mijn besluit van dunr zal zijn, dat ik het mag volhouden tot
dat het aan de meedoogenlooze Parsen behagen mijnen
levensdraad of te snijden Missehien word ik iets beter,
missohien niet; om het even, ik heb besloten te Een
wijsgeer to worden, als Men "nog sleehts aeht en twintig jaren oud is, dit valt niet gemakkelijk, oneindig minder .110g
voor den knnstenaar; dan voor wie enders het ook mij'. .0
Godheid I Gij: doorziet uit den hoten mijn hart; Gij kent
het; Gij weet. , of het veer' iets anders k/opt dan voor mensehenliefde en zucht te doen !' 0 ridenschen, warineer
gij dit lezen milt, herinnert u dan, hoe gij mij verongelijkt
hebt; <on dat die ongelukkig is zich trooste, wanneer hij
ziet, • hoe een ander, ongelukkig als hij, ondanks al do hinderpalen, welke de natitur hem in den . weg legde, alles
gedaan heeft, wet in zijn vermogen was, om onder de nitstekende mensehen en kunsteriaars gerangtehikt to worden I
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slagen. Had ik niet ergens gelezen, dat de mensch het leven
niet vrijwillig verlaten moet, zoo lang hij nog in staat is er
eene goede daad to verrigten, waarlijk ik zou reeds lang,
door eene daad van mijn' eigen wil, hebben opgehouden te
Leven.... 0, hoe schoon is het 'even! maar het mijne is
voor altijd vergiftigd."
Gij, mijne Broeders , KAREL en ..... zoo bij mijn verscheiden
Professors ea MID nog leeft, bidt hem dan, in mijnen naam de geschiedenis mijner kwaal op to stellen, en voeg dit blad, hetgeen
ik thaw bier schrijf, bij het .verhaal van mijn lijden, opdat
ten, minste na mijnen dood de wereld, zoo veel het nog
mogelijk is, zich met mij verzoeue
,11c stel• u, bij dozen, beide tot erfgenamen van mijn
klein vermogen (indien het Bien naam verdiene); deelt het
eerlijk met elkander; bertha en helpt elkander. we&keerig. Gij weet, dat ik u reeds lang al het kwaad vergaf,
hetgeen gedaan hebt. 11, Breeder KAREL,. dank ik
in het bijzonder voor de liefde, welke gij mij in de laatste
tijden betoond hebt. Mogt gij een minder droevig leven
Leiden, dart het mijne geweest is 1 Scherp aan nwe kinderen
deugd in x zij alleenmaakt gelukkig , het geld niet : ik spreek
bij ondervinding, want 'zij is. het, die mij in mijn ongehils
ondersteund heeft; aan.haar en. aan mijne kunst ben ik verschuldigd, dat ik niet geeindigd heb met zelfmoord.
.Yaart wel en hebt elkander lief! Ik zeg bij dezen dank
aan al mijne vrienden, en inzonderheid aan Prins trona o wsar en aan Professer scion». Ilc wensch, dat de instrument= van Prins L; .. . een uwer bewaard blijven,
en dat er tusschen u hierover Been twist 'zij. ZOodra gij er
pen voor ulieden voordeeligar gebruik van ,kunt ,Maken,
zoo verkoopt ze ; het zal mij een genoegen zijn, too ,ik u
aan geene zijde des grafs nog van eenig nut kan strekken.
Pat, nu dan voorts 'Rijn lot zich vervu//e! Ik ga den dood
met blijdschap, te gemeet. Kwam hij , vair dat ik al, wat
ik als kunstenaar vermag, bob kunnen ontwikkeien, zou
zullcs, hoe hard mijn cleel ook zij, te vreeg wezen; en •ik
wenseli; dat hij later komen range. En mime', zon ik in
het andere geval niet nog red= hebben. om mij to verheni
gen, daar hij mij van een lijden =their= zoo, welks Bind
niet te voorzien is? Korn dan, o Doodt wanneer gij wilt;
ik zal u zonder sidderen verwachten. En gijlieden, vaart-
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In 1809 besloot BEETHOVEN, achtende, dat een vaste en
voor geheel de levensdienst verzekerde toestand de voorkeur
verdient boven een los en onzeker bestaan, den post van
Kapelmeester te Kassel aan te nemen, welk ambt de Koning
van Westfalen hem op de voordeeligste voorwaarden had
doen aanbieden. Toen was het," zegt de Heer SEYPRIED,
dat Brie kunstvrienden, dien naam inderdaad waardig, Aartshertog B rno ', e H , (sedert Kardinaal Aartsbisschop van 01mutz), benevens de Prinsen t o BKOWITZ en KINSKY, tusschenbeiden kwamen, en in de vereerendste, vleijendste bewoordingen eene akte deden opstellen, bij welke zij den
vermaarden kunstenaar een jaargeld van 4000 florijnen verzekerden, om hetzelve zijn leven lang te genieten, zoo lang
hij geenen post van gelijk inkomen verwurven zou hebben,
(iets, dat hem nimmer heeft mogen gebenren) onder het
cenige beding , dat hij dit inkomen binnen de grenzen van
het Oostenrijksche grondgebied zou verteren. Door deze
blijken der bewondering, welke zijne begaafdheden inboezemden, innig bewogen en voor altijd door de banden der
wel ; vergeet mij niet geheel, wanneer ik gestorven ben!
Ik heb eene herinnering verdiend, daar ik mijn geheele
leven door geijverd heb, om u gelukkig te waken-: zijt het!
LODEWIJK VAN BEETHOVEN."

Heiligenstadt, 10 October 1802.
Op den omslag :
Ik neem, en wel droeviglijk , van u afseheid ! Helaas!
de zoete hoop, welke ik herwaarts gebragt had, om ten
minste eenigermate te herstellen, verlaat mij nu geheel.
Even als de herfstbladeren verwelk t ter aarde vallen, even
zoo heeft de hoop zich van mij losgemaakt ; ik vertrek van
hier bijna zoo als ik er gekomen was, en zelfs de vrolijkheid, welke mij in de schoone zomerdagen zoo menigmaal
verlevendigde, is verdwenen. 0 Voorzienigheid, , doe voor
mij een' eenigen dag van vreugde schitteren, sedert zoo lang
reeds is in rnijn binnenste de echo der ware vreugde mij
vreemd! 0 Godheid, wanneer zal ik haar, in den tempel
der natuur en der menschen, eens weder kunnen genieten ?
idit zou to wreed zijn !"
Nooit ? Neen
Aan mijne Broeders K A a EL en ..... , om na mijnen dood
te lezen, en te doen gelijk hierin gezegd is."
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dankbaarheid vastgesnoerd, bleef dan ook BEET no V E N tot
aller genoegen , en (zegt diczelfde Schrijver) hij ging rusteloos maar onvermoeid voort te scheppen, den tempel zijner
onsterfelijkheid op te bouwen, tot dat de engel des vredes
nederdaalde, om hem zachtkens op zijne vleugelen naar de
onbekende gewesten der hemelsche harmonie te voeren."
(Het vervoly en slot hierna.)

DE TOLEDO-STRA AT TE LUTES.

(Eene Reisherinnering van

LUDWIG AUGUST FRANKE.)

Illo Virgilium me tempore duleis alebat
Parthenope.
Georg. IV.
Toledo-straat is de groote siagader van het Napolitaansche stadleven. Hier stroomt de vloed der menschenbaren
van des morgens ten vijf ure, en houdt niet op v6Or twee
ure na middernacht ; dan begint eene ebbe van drie uren,
doch slechts eene zoodanige, als men bij voorbeeld te Weenen na tien ure des avonds ontmoet. De Toledo-straat snijdt
JYapels in twee ongelijke deelen, loopende van de haven of
van het koninklijk paleis zaeht opwaarts, en men moet frisch
aanstappen, wil men in een half uur tijds haar boveneinde
bereiken. Zij mag breed genoemd worden, maar slechts in
verhouding tot de honderd en honderd naauwe, kromme,
morsige steegjes, die ter wederzijde in haar uitloopen.
Ter regter en ter linker zijne zijn, in onafgebrokene reeks,
de winkels, met alle kostbaarheden, Welke de weelde van
eene koninklijke verblijfplaats vereischt, als ook met al datgene opgevuld, hetwelk in de behoeften van het huiseHjk
Leven voorzien kan. Hier is een eenwigdurend stooten en
gestooten worden het onvermijdelijke entreegeld. De baan
voor de rijtuigen evenaart bijna altijd die in den Weener
Prater op Paasehmaandag; koets sluit 'Lich aan koets, want
de Napolitaan zit nagenoeg den geheelen dag tusschen vier
wielen ; de geweldige hitte maakt zijne vadzigheid begrijpelijk. Waar is het echter ook, dat men zich voor een' zeer
billijken prijs kan laten voortsjokken, 2 carlini een geheel
our lang. De fiakers hebben eene geheel bijzondere wijs om
Ww
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hunne diensten aan te bieden; terwijl men zonder erg zijns
weegs gaat, rijdt een voerman, met het geroep: una carozza! (eene koets!) u zoo volkomen dwars voor de voeten ,
dat men geen stap verder doen kan. Elke tien schreden herhaalt zich hetzelfde tooneel. Eindelijk huurt men dan zulk
eene karos. Men met echter zich niet verbeelden , daardoor
uitsluitend meester van dezelve te zijn; weldra klimmen een
paar Lazzaroni of wel handwerksknapen, die werk in de stad
rond te brengen hebben, achterop, en wel niet steelsgewijs;
de fiaker, daar hem nu toch eenmaal zijn rid betaald is,
duldt hen ongestoord, en zij zelven knoopen met de Eccellenza in het rijtuig heel vriendsehappelijk een gesprek aan ;
zelfs de schitterendste equipaadje is van deze ongenoodigde
gasten niet vrij. Omnibussen rijden onophoudelijk op en af.
Voor drie gran rijdt men de geheele Todedo-straat ten einde.
"lit onophoudelijk gerij, het geschreeuw van koopers en
verkoopers, en de honderderlei uitroepen , welke het geweldige dringen der voorbijgangers afperst , vormen een tutu,
hetwelk de gezondste ooren en hoofden wee maakt. Niets
staat er te koop, of het wordt met onbeschrijfelijken
en luidruchtigheid veil geboden. Ik heb eenen ijsverkooper
gehoord, die zijne waar in verzen aanprees. Plotseling dringt
zich een man, met handen en ellebogen schermende, door
de menigte, en deelt, al schreeuwende, onder dezelve gedrukte aankondigingen dan eene nieuwe herberg, eenen
nieuwen winkel enz. uit. Op het voetpad ligt een slechts
om de lenden min of meer bekleede Lazzaroni, en slaapt
midden onder het vreeselijke geraas. Niemand stoort hem,
want de naasten wijken goedaardiglijk ter zijde, en alleen de
verder afzijnde morren en schreeuwen om de vertraging, wijl
zij de reden daarvan niet kennen. Een onophoudelijk klingelen dringt 11 in de ooren, en spoedig ontmoet men eene
geheele kudde geiten of koeijen, die voor ieder huis stilhouden. Met de stem van een' Stentor roept derzelver
drijver: latte! latte ! (melk !) Nu versehijnen de op de onachtzaamste wijs gekleede dienstmeisjes, met ongeordende
haren en slaperige oogen, (menigmaal is het reeds middag)
en de verlangde voorraad melk wordt voor hare oogen gemolken. Hierna trekt de kudde verder op, en voor elk huis
herhaalt zich hetzelfde tooneel.
Niet ver van elkander hebben wisselaars alle soorten van
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geld, op tafeltjes gestapeld, voor zich staan, en tegen een
klein loon kan men bij hen inruilen , wat men noodig heeft.
Een luid geroep van : Eh viva! eh viva! dat als een loopvuur langs de Toledo-straat voortsnelt, maakt den voorbijger oplettend. Een draagzetel komt, rood en met bloemguirlandes beschilderd. Twee manspersonen dragen dezelve ; het
yolk wijkt ter regter en linker zijde, en met vrolijk gelaat
roept ieder zijn : Eh viva! Binnen den draagstoel zit eene
glinsterend in het wit gekleede vrouw, en houdt een kindje
in den arm, dat, prachtig opgetooid, ten doop gedragen
wordt : heeft de vrouw het kind in den regter-arm, zoo is
het een jongen ; in den linker, zoo is het een rneisje.
maccaroni zijn een heerlijk eten — te 1Vapels namelijk,
want daar alleen verstaat men de dubbele kunst, om de
blanke slangen te bereiden en op te eten, en aan de wijs,
waarop hij dit laatste doet, word t ieder vreemdeling terstond
als zoodanig herkend. In de Toledo-straat kan men bet
maccaroni-eten uitmuntend leeren. De Lazzaroni, die menigwerf in het geheel geene woning bezit, houdt ook zijne
maaltijden op straat. Ik heb eens zulk eenen kunstenaar in
het maccaroni-eten lang genoeg staan aankijken. Een van
de zon verbrand man met een' zwaren baard zat op het
voetpad, twee knapen, zijne kinders, nevens hem, en voor
hem stond een groote garden schotel; beurtelings grepen
deze drie met alle vijf de vingers in denzelven , en trokken
er eene dikke, cindelooze pruik van maccaroni-darmen uit ;
dan staken zij de hand zoo ver mogelijk in de hoogte, Bogen het hoofd achterwaarts, zoodat de nederhangende einden tot in den mond reikten; de boven zwevende hand bewoog zich alsof zij broodkrnimels strooide, en wat zij in
hare mildheid nit de hoogte over den mond liet afdalen,
slurpte de mond in de diepte met gretige erkentelijkheid
naar binnen. De groep was door de slangen als geheel omwonden , en leverde eene belagchelijke parodic van den Laocoon in het Vaticaan. Maccaroni en een glas wijn maken
den armen lirapolitaan y olk omen tevreden, en heeft de bedelaar vier of vijf gran bijeenverzameld, dan is hij ook reeds
te lui tot bedelen, hetwelk zeker, bij de groote hitte, den
vloek : in het zweet uws aangezigts zult gij uw brood winnen ! waar maakt. De liefde voor zijne maccaroni bewijst
de Napolitaan reeds door de teedere naampjcs, welke hij
daaraan geeft ; bij voorbeeld: occhi di pernice (patrijzenWw2
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oogen) , stella (sterren), seine di melone (meloen- zaden) ,
dieci frutte (tienderlei vruchten), peperoni (peperkorrels),
stivaletti (laarsjes), canarini, maccaroncini en nog verscheidene andere even vleijende benamingen.
Terwiji ik de bier boven beschrevene groep beschonwde,
word mij mijn zakdoek gerold; en evenwel had ik mij, orn
voor het stooten beveiligd te zijn, met den rug tegen eenen
huismuur geplaatst. De zakdoekenrollers zijn een te 1Vapels
bijzonder talrijk dievengeslaeht ; en elke vreemdeling wordt
door fatsoerdijke Napolitanen gewaarschuwd, den zakdoek in
den zijzak te dragen ; ja zelfs daar is hij, wanneer het gedrang sterker wordt, niet volkomen veilig. Pc bob gelegenheid gehad, de bewonderenswaardige behendigheid en
ge •.-atheid dier lieden gade to slaan; zij verborgen den gestolen dock niet, maar gebruikten dien oogenblikkelijk,
met onverschillige hooding, even alsof hij hun eigendom
was, tot het bekende einde.
Een' aandoenlijken indruk maken, midden onder het dolle
dringen en razen der menigte, zekere wit of zwart gekleede
vrouwen: zij liggen met ter aarde gebogen, dubbel omsluijerd aangezigt, zonder spraak of beweging, op de knieen;
aileen de regterhand, die zij weemoedig nitstrekken, geeft
haren schroomvalligen, aan de mildheid der voorbijgangers
gerigten wensch te kennen. Somwijlen ligt een klein wichtje
voor hare voeten; meerrnalen zijn zij door grootere kinderen
omknield. Deze vrouwen zijn weduwen, die door het verlies van haren echtgenoot tot den bedelzak gervkt zijn,
maar die het misschien besterven zonden, zoo zij dien openlijk moesten dragen. De rev ering veroorlooft haar, wanneer
zij zich door eon braaf gedrag zulks waardig maken, dit
sprakelooze aalmoesvragen onder den sbrijer. Weinigen gaan
zonder iets te geven eene zoo harttreffende, het medelijden
innig aandoende verschijning voorbij.
Eon eigenaardig gezigt leveren kleine hutten, van welke
men bij den eersten aanblik de bestemming niet regt begrijpt. Eenc naanwe, vierkante ruimte, die slechts een enkel mensch bevatten kan, zendt aan elken hock een' pijler
opwaarts, die to zamen een ligt dal: ondersteunen. Van voren ziet men een Madonna-beeld, met bloemen omgeven,
voor hetwelk, zoodra bet donker wordt, bontkleurige
pen branden. De vier zuilen zijn insgelijks met bloemen omwouden; china's-appelen en citroenen zijn op cone soort van
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borstwering netjes in orde geschikt; het geheel heeft het
voorkomen eener nis aan eene dorpswoning, waar een Lievevrouwen - beeld voor de geloovigen tentoongesteld en opgesierd is. Evenwel , zulk eene beduiding heeft dit hutje niet.
Ter regterhand van den in hetzelve staanden man is een langwerpig vat, hetwelk om eene spit beweegbaar is, en waaruit
hij ijswater in drinkglazen tapt. Nadert nu een dorstige,
aan Welke het niet ontbreekt, dan drukt hij er snel een'
verschen citroen in uit, en verkoopt voor een gran doze
ongesuikerde limonade. Doze rnensehen heeten acquajuoli
en gelijken naar een perpetuurn mobile, want de hitte maakt
den verkoelenden drank tot eene hoofdbehoefte voor de Napolitanen. Op in de open lucht geplaatste tafeltjes worth nu
ook weder ijs , loch evenzeer zonder suiker, voor zeer geringen prijs verkocht, en de Lazzaroni eet het even dikwijls,
als de rijke heer het fijne en gesuikerde in het elegante
koffijhuis.
11uzijk wordt in de Toledo naauwelijks gehoord; het gedruisch verdooft die; doeh treft men er gewoonlijk blinden
aan, die op de mandoline of guitar iets krassen, dat voor
liederen moot doorgaan. Men ontmoet vele blinden of aan
de oogen Iijdenden; de met lava geplaveide straten dragen daartoe gewis het hare bij.
Even als te Weenen de linnen- en lintkramers, vormen te
Napels de fruit- en groenteverkoopers eene eigenaardige
klasse van mensehen. Een groenteventer draagt zijne mooskruiden niet zelf rond; daartoe is hij to gemakkelijk ; hij
verkondigt zijne komst door een luid, helklinkend geroep,
hetwelk ik editor, ondanks de uiterste oplettendheid, niet
heb kunnen verstaan ; vervolgens verschijnt hij zelf, eenen
ezel voortleidende, die de uitgeroepen waar draagt; gewoonlijk is dit lastdier met bloemen opgepronkt en deszelfs ledertuig daarmede omwonden. Over het algemeen zijn bloemen
hier zoo overvloedig, dat zij bijna niet geacht worden; wanneer men door de Toledo rijdt, werpen u menigmaal kinderen de heerlijkste ruikers in het rijtuig, om u zoo te
dwingen dezelve to koopen.
Eeue bijzondere volksklasse vormen ook de handelaars in
oude boeken, die aan de hoeken der straten, op slechtgetimmerde tafels, in de grootste wanorde hunne tetterschatten
nitstorten. Wil men een boek bij hen koopen, zoo moot
men bet eerst zelf opzoeken , want de antiquarius weet nook,
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wat hij hezit; deze gewis loffelijke noch hoffelijke gewoonte
vindt men zelfs in anders voortreffelijke boekwinkels van het
zuidelijke Italie.
Een digt opeengedrongen volkshoop, die bijna den toegang
stopt, omgeeft in eenen kring eene tafel, waarop een geestelijke uit de eene of andere monniksorde staat te prediken;
hij houdt zijne leerrede met eene levendigheid en een vuur,
welke niemand, die van zulk een tooneel niet zelf getuige
geweest is, zich kan verbeelden.
Het vallen van den avond maakt geenen stilstand in dit
sterk bewogen leven; de vloed stijgt zelfs nog hooger, want
de koelte van den nacht lokt nu eerst de Napolitanen uit de
huizen aan de vensters en op de balkons, die den geheelen
dag door, om de zonnestralen te keeren, digt met gordijnen
behangen zijn. Op de hoeken der straten branden pikpannen , om aan de voorbijgangers het tabakrooken gemakkelijker
te maken. De man, welke deze vlam onderhoudt, steekt
de cigaren aan, en worth voor deze dienst met eene kleinigheld begiftigd. In ketels, onder welke vuur gestookt wordt,
hraadt, ziedt en bakt alwat maar eenig yolk tot spijs kan
dienen. Alle winkels zijn schitterend verlicht. Het getal
der rijtuigen vermindert, dat der voetgangers vermeerdert.
Guitar- en mandoline-spelers trekken nu de Toledo-straat
door ; hen volgen zangers ; stukken uit de meest geliefde
opera's worden gehoord. De bevolking der koffijhuizen heeft
voor dezelve plaats genomen. Andermaal ziet men de geiten- en koeijendriften met hunne schelletjes voor elk huis
stilhouden ; het gewoel en gedrang duurt voort tot den tijd
der schouwburgen ; ten half negen ure wordt het iets stiller.
Eensklaps beweegt zich een zonderlinge optogt dwars door
de menigte; snel treedt dezelve voort, als bevreesd om de
algemeene vrolijkheid te storen : wit of rood gekleede mannen, wier aangezigt vermomd is, dragen brandende flambouwen; hen volgen zes mans in het rood, die op hunne schouders eene met rood laken behangene lijkbaar dragen; op dezelve Iigt de gestorvene, het strakke, vaak misvormde gelaat
met niets bedekt, — eene vreeselijke, schoon stilzwijgende
vermaning voor de luidruchtig woelende menigte in het
rond; op het lijk volgen oude mannen, met zwarte mantels
omhangen, elk op den schouder een klein zwart vaandeltje
dragende en overluid biddende: het zijn de armen van sr.
JANUARIES, den Beschermheilige van 1Vapels. Nog eer men
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den tijd heeft, tun de gedaanteu en den geheelen stoet Haar
eisch op te nemen, heeft het volksgewemel dien reeds weder
verzwolgen en kort daarna het een of ander kerkgebouw
dezelve opgenomen. De onder de menigte ontstane kortstondige stilte worth door een verdubbeld gedruisch vervangen.
Tweemaal daags voerde mijn weg mij door de Toledostraat, en steeds hebben er nieuwe trekken en tooneelen uit
het volksleven zich voor mij ontwikkeld; maar ook telkens
moest ik dit vermaak met duizeling of hoofdpijn betalen.

HET VITUREEEST ItN OOSTINDIe.

R

eeds is een overgroot getal der meest belangwekkende berigten uit Oostindie tot ons gekomen, waarin ons de eigenaardige Godsdienstgebruiken, zeden en gewoonten van dat
wereldoord geschilderd worden; evenwel komt ons het volgende, uit het Asiatie Journal ontleend, als iets nieuws
voor, hetwelk waarschijnlijk ook door onze lezers hunner opmerkinge niet onwaardig zal geacht worden.
De Oostindier is, gelijk men weet, in geloofszaken menigmaal een onbarmhartig dweeper en razende zelfkweller,
die als 't ware eene eigene genieting in zijn pijnvol boetelingsleven schijnt te vinden; dock willen wij ditmaal niet
van eenig bloedfeest te Jaggernauth of te Benares, maar
van een eigenaardig volksvertnaak spreken, dat gedeeltelijk
ook wel een oud Godsdienstbedrijf zal zijn, maar door ons,
voornamelijk omdat het vuur daarbij de hoofdrol speelt, niet
zoozeer op den Indischen grond, als wel in Perzio, onder
de Guebren of Vuuraanbidders, gezocht zou geworden zijn.
Ja , hetgeen wij thans zullen verhalen, heeft zelfs eenige
gelijkheid met de Duitsche keerkrings- of Johannes-vuren,
die, even als de voorvaders der Gernzaansche stammen, ongetwijfeld derzelver oorsprong in Azio gehad hebben, en
hierdoor verkrijgt ons berigt ook een geschiedkundig belang.
De bewoners van een dorp of vlek komen op zekeren
feestdag ter bepaalde plaatse bijeen, graven hier, onder alle
teekenen van vrolijkheid en gezelligen lust, eene snort van
gracht of drooge sloot, ongeveer twintig voet lang, tien voet
breed en drie of vier voet diep, vullcn die vervolgens met
droog /tout, en steken dezelve daarna op verscheidene pun-
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ten in den brand. Terwij1 nu bet opgestapelde bout affengskens in kolen en ascii verkeert, bestrijken zich die genes
der Ilindoes, die ditmaal tot meer bijzondere Tiering van het
feest besloten en zich daartoe voorbereid hebben , de ontbloote deelen van bun ligcliaam met een geelachtig sap, dat
met olie aangemengd is. Tot nog toe hebben de Europeers
Met kunnen ontdekken , uit welke bestanddeelen deze zalf
bestaat, die blijkbaar een behoedmiddel tegen to groote hitte
en brandwonden is; en misschien tast men niet geheel mis
in het vernmeden , dat het sap eener zekere soort van uijen
een voornaam gedeelte van dit smeersel tmaakt , aangemerkt
dit als een beprocfd middel team), de werking van het vuur
bekend is.
Wanneer nu de eerste laag hoist weggebrand is, wordt er
eene tweede iets dunnerc op den rooden kolengloed gelegd;
en terwijl deze nieuwe brandstof in heldere vlammen opslaat
en zoo sterk eene hitte verspreidt, dat zij, die de verrigting
aanschouwen, verscheidene schreden van den rand der gracht
verwijderd moeten blijven, zet de plegtige optogt zich in
beweging, en gaat, of liever danst, door de geheele lengte
der graeht been en weder terug, en wel met langzaam afgemeten tred, met vrolijk gelaat en gebaren, zoodat er geen
schijn is, dat iemand van bet vijandelij-k element eenige
schade of hinder ondervindt. Men heeft zelfs moeders, met
hare teedere zuigelingen op den arm, door deze vreeselijke
vuurzee zien dansen, uit welke men niet begrijpt, hoe een
mensch onbezeerd kan terugkeeren. Zeker moest, in zulke
omstandigheden , het haar wel het eerst gezengd, zoo niet
afgebrand worden ; maar wij weten , dat de Indianett him
hoofd bijna geheel gladgeschoren dragen; doch daarentegen
ontstaat de vraag, hoe daarbij het teederste zintuig, bet oog,
verschoond kan blijven, en met opzigt hiertoe deelt ons de
berigtgever het niet geheel- voldoende antwoord mede, dat
zij gedurende den dans de oogen aandachtig gesloten houden,
en, zoolang deze vuurproef duurt, zekere lofzangen doen
hooren, welke zij waarschijnlijk aan de magten van bet
element, dat door geheel Azid als Godheid geeerd worth,
nevens al de ligchaamspijn, welke zij, voor zoo verre zij die
niogen gevoelen, door geenerhand uiterlijk kenteeken verraden , als dank-, prijs- en liefde-offer toewijden.
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Verhaal.

M

ARIA JAMESON was de eenige doehter van eenen rijken
veehandelaar in Leicester en de oogappel van haren vader.
Op haar achttiende jaar heette zij een van de schoonste meisjes nit den omtrek, en gezondheid en vrolijkheid lachten
uit hare groote blaauwe oogen. Doch opgevoed in den
schoot des geluks, vroeg moederloos geworden, was zij gewoon ieder barer wenschen te zien vervullen en hare oogenblikkelijke luimen op te volgen; zelden dacht zij aan de gevolgen, en vergat de mogelijkheid, dat hare zoetste hoop
bedrogen , hare helderste uitzigten verduisterd konden worden.
Zoo was MARIA JAMESON, toen in Leicester de verkiezing
moest plaats hebben van een lid voor het Parlement. Haar
vader, een der notabelen van de stad en voorzitter van
het colnite voor den Whig-candidaat, liet de zittingen van
dit contitó in zijne eigene woning houden. De candidaat zelf,
een Londensche bankier, was met zijnen kantoorklerk, die
voor secretaris speelde, bij hem gehuisvest. Deze klerk ,
HENRY STOPFORD, was van goede familie, maar zonder YUmogen, omstreeks zevenentwintig jaren oud, en van een
voorkomen, dat gemakkelijk indruk moest maken op het
hart van een eenvoudig, argeloos meisje. Hij zag MARIA,
en besloot, dat zij de zijne zoude worden; hij poogde hare
liefde te winnen, en bezat weldra haar hart. Van dat oog,enMilk waren hunne geheime bijeenkomsten gekeninerkt door
den vollen gloed eener eerste liefde, en bij MARIA rees geen
de ininste twijfel op, of haar vader zon volmondig zijne toestemming geven tot hunne verbindtenis. Zij vond zich bcdrogen. Hij weigerde zijne goedkeuring, en deed dit met
onverbiddelijke gestrengheid, want do geringe betrekking.
van STOPFORD en zijn onbeduidend inkomen strookten niet
met de hoogvliegende plannen, die hij voor de toekomstige
huishouding zijner eenige dochter had gemaakt.
Weken verliepen; de dag der verkiezing, naderde, en de
gelieven ontmoetten elkander nog gedurig. Doch de kans,
om de toestemming des vaders tot de huwelijksverbindtenis
to verkrijgen, was zoo hopeloos, dat a ENE it den avond vOOr
zijne afreize het meisje met gebeden bestormde, om hem

G62

EEN HUWELIJK UIT LIEFDE!

naar Londen te volgen. Dat was het eenige middel, om
voor het oog der wereld de zijne te worden, en den vader
tot eene bewilliging te bewegen. MARIA streed eenen harden strijd; zij moest kiezen tusschen haren vader en haren
geliefde, tusschen een eenzaam en verlaten leven en de bekoringen van eenen gelukkigen echt, gelijk zij droomde.
Ter kwader ure gaf zij hare toestemming, en kwam, niet
vervolgd door -'haren vader, met STOPFORD te Londen aan.
Den volgenden dag werd het huwelijk kerkelijk voltrokken.
De eene maand verliep na de andere, zonder dat MARIA
eenig ander verdriet leerde kennen, dan dat, hetwelk het
ongeopend.terugzenden harer brieven door haren vader haar
veroorzaakte. Van tijd tot tijd rees de gedaehte wel in hare
ziel op, of zij niet verkeerd had gehandeld, en zich te beschuldigen had van groote ondankbaarheid jegens dien vader, die haar zoo teeder had ,bemind. Maar dan kreeg het
denkbeeld weder de overhand, dat zij regt had, om zich
met den man te verbinden, dien haar hart had gekozen, en
dat haar vader zijne mast te buiten was gegaan, door zijne
toestemming te weigeren. En liet ook somtijds de stemme
des gewetens zich niet tot zwijgen brengen, dan behoefde
HENRY slechts te huis te komen en haar vol liefde aan zijn
hart te drukken, en ieder zelfverwijt zweeg; wat haar duisternis scheen, was helderheid geworden.
Twee jaren had NA RIA alzoo in eenen gelukkigen echt geleefd , toen het onregelmatige tehuiskomen van STOPFORD
haar begon te ontrusten. Zij smeekte hem, weder geregelder in zijne levenswijze te worden, gelijk vroeger, en poogde hem de bekentenis te ontlokken, wat hem zoo laat had
opgehouden en waar hij geweest was. Maar hij ontweek
hare vragen, of zweeg op hare gebeden, of stootte hare liefkozingen koel terug. Omstreeks dezen tijd trad nENIt Y op
zekeren avond nog later dan gewoonlijk in de kamer, waar
zijne vrouw zat, met haar slapend kind naast zich. Zijne
oogen flikkerden; zijn waggelen verried den beschonkene,
en met eenen vreeselijken, door dronkenschap hem in den
mond gelegden vloek , riep hij: DEIr. ben weggezonden."
Deze aankondiging en de wijze zijner verschijning troffen de
ongelukkige, onvoorbercide vrouw als een donderslag. Hare
oogen rustten een oogenblik op haren echtgenoot ; toen sloten zij zich, en zij viel bewusteloos neder. Sr OPFORD lachte
woest, toen hij zijne verbleekte vrouw op den grond zag
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nederzinken, en zocht een glas water ; doch vOOr dat hij het
had gevonden, stortte ook hij neder. Het gerucht deed eene
bejaarde, op de benedenverdieping wonende dame toesnellen.
STOPFORD stond op, wierp zioh op eenen stoel, en staarde
de pogingen der dame star aan, die zijne vrouw weder zocht
bij te brengen. Het gelukte haar ; maar ttARIA ontwaakte
slechts, om hare ellende in al derzelver uitgestrektheid te
gevoelen.
Den volgenden morgen ging STOPFORD uit, em, zoo als
hij zeide en misschien ook ten oogmerk had, eene nieuwe
betrekking op te zoeken. Doch hij ontmoette een zijner
drinkgezellen, begeleidde dezen bij het verrigten eener boodschap, en liet zich gemakkelijk overhalen, om hem in een'
zoogenaamden club te Token, waarvan STOPFORD sedert
kort lid was geworden. Het was lang na middernacht, toen
hij in denzelfden toestand als den vorigen avond terugkeerde.
Tegen den middag ging hij weder uit, voorgevende heden
te zullen doen, wat hij gisteren had verzuimd. Het werd
avond, en hij kwam niet terug. M A sin telde de uren, die
langzaam en treurig voorbijkropen. Sombere gedachten vervulden hare ziel, en tranen stonden in hare oogen. Zij dacht
aan het geluk van het verledene, aan de waarschijnlijke
ellende der toekomst, en gevoelde al de zielskwellingen,
die eene vrouw ondervinden kan, als zij ]aat in den nacht
haren echtgenoot zit te wachten, en iedere klokslag haar
herinnert, dat hij aan zijne pligten ontrouw is, en dat elk
uur hem en haar en de hunnen eene schrede nader aan den
afgrond des verderfs brengt. Hoop en vertwijfeling kampen
in haren boezem, tot dat zij tot wezenloosheid vervalt , of
een wanhopig besluit neemt. Zoo ging het MARIA. In woeste, aan waanzin grenzende uitbarsting barer aandoeningen
snelde zij het huis uit, om haren echtgenoot te zoeken. De
torenklok sloeg vier ure. Zij vermoedde, waar zij hem zou
kunnen vinden, en telde den smaad en de beleedigingen
niet, die zij op haren weg had te verduren. Het schuchtere
meisje was in de vastberadene vrouw verkeerd, die haren
echtgenoot van het pad zijner verkeerdheid wilde terugroepen, vOOr zij zich der wanhoop overgaf. Zij bereikte het
huis, dat zij zocht, vloog, zonder iets te vragen, ademloos de trappen op, en stond voor de geopende deur van
een vertrek , waar HENRY STOPFORD zat , zelf dronken , in
den kring zijner dronkene medgezellen , cen ontuehtig lied

664

LEN HUWELlj II: LIT LIEFHE

zingende. Toen hij de binnentredende gewaar werd, bestierf hem het woord op de lippen. Zijrie drinkgezellen
zagen op, en, in plants van medelijden te gevoelen met
de ongelukkige vrouw, barstten zij in een duivelsch gelach
en in woorden uit, die MARIA , in onuitsprekelijke ontzetting , uit het vertrek en uit het huis joegen. — Van dit
oogenblik af had zij eenen afkeer van haren echtgenoot. In
den loop van den morgen kwam de verdwaasde man te huis,
en verzocht zijne vrouw spottend om vergiffenis voor de ontvangst, die zij in den club had gevonden. Zij antwoordde
hem niet, en zette den man, dien zij eens had aangebeden,
zwijgend het koude overschot van eenen vroegeren maaltijd
voor. Hij at en ging weder heen.
Van nu af aan beleefde MARIA treurige dagen en weende
bittere tranen. Te zwak en te krank , om voor zich en haar
kind te arbeiden, verzocht zij het weinige, dat zij kon ontberen, en toen zij niets timer had, om te verkoopen, hield
de milddadigheid der oude dame haar en haar kind in het
leven. Zoo zat MARIA in eenen kouden Decembernacht bij
een armoedig vuurtje naast haar slapend kind, met eenig
naaiwerk bezig, dat des morgens gereed moest zijn en haar
voor de eerste maul zelve eenig geld zou doen verdienen,
teen zij een woest geschreeuw op de straat hoorde naderen
en weldra aan de huisdeur hoorde kloppen. De deur werd
geopend, en m A ntA verbeeldde zich den naam van STOPFOR I)
to hooren. Men kwam den trap op naar hare kamer. Twee
nachtwachts traden binnen, en legden een mensehelijk wezen , dat geen teeken van leven gaf, op den grond neder.
MARIA zag den levenloozen vleeschklomp aan. Was dat haar
HE NR Y .? lion dat de man om wiens wit zij het ouderlijke huis, hare vrienden en haren vader had verlaten, dien
zij met haar geheele hart had bemind, wiens lath haar iedere
droefheid had doen vergeten, Wien zij tot aan haren laatsten ademtogt had willen liefhebben? Het was zoo. Het
was HENRY STOPFORD, die, met slijk bedekt, als levenloos
op den vloer lag. MARIA huiverde. Ware hij krank op de
straat nedergevallen, hoe gaarne had zij hem verpleegd en
opgepast! Maar dronken — tot bewusteloosheid dronken !
De afkeer maakte zich zoozeer van haar meester, dat zij hem
wilde laten liggen en den rocs laten uitslapen. Hoch teederder gevoel ontwaakte weldra in haar. Zij bad God om
kracht , en stood op , om den ongelukkige eerie legerstede
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gereed te maken. Op eens reutelde het in zijne horst, en
alles was stil. De dronkenschap had haar werk voltooid,
en HENRY STOP F 0 RD werd voor rekening van de armenkas
begraven.
Door den nood gedrongen, schreef MA RIA aan haren vader. Hij kwam, kuste haar en haar kind, maar weinige
maanden later was ook MARIA STOPFORD bezweken.

DE VROLUKE SCHOEIVLAPPER.

K eizer KA R EL DE V begaf zich gewoonlijk, in de tijden
van uitspanning, welke hij zich veroorloofde, naarBrussel;
en daar hij altijd gaarne de meeningen van de geringsten
zijner onderdanen over hemzelven en over zijne regering
lecrde kennen, zoo ging hij menigmaal verkleed uit, mengde zich in gezellige kringen, en nam deel aan gesprekken,
zoo als het toeval ze hem aanbood. Op zekeren avond gebeurde het, dat zijne laarzen plotseling herstel noodig hadden, hetwelk niet gevoegelijk. tot 's anderen daags verschoven ken blijven; men woes hem naar eenen schoenlapper, maar het ongeluk wilde, dat bet juist ST. enrsEuri's
feest was. De schoenlapper had geen lust om te werken,
en dacht aan niets dan aan vreugd en vrolijkheid. Evenwei,
de Keizer zei hem, waartoe hij zijne dienst behoefde, en
beloofde hem mime betaling. .Wel, vriend," hernam de
man, n weet gij dan niet, dat het heden ST. CRISPUN is en
flat niemand van ons ambacht werkt ? Ja, al kwam Keizer
RA R EL zelf, ik zoa geen steek voor hem doen; maar wilt
gij bij ons binnenkomen en met ons drinken, dan zult gij
ons van hai'te welkom zijn ; wij zijn zoo Lustig, als da Keizer
bet zijn kan."
De Monatch nam bet aanbod aan, en, terwijl hij de nitbarstingen hunner plompe vrolijkheid zat aan te zien, zonder daaraan op gelijke wijze deel te nemen, sprak zijn vrolijke gastheer hem aan : »Ik geloof, naar uw scherp rondkijkend gezigt te oordeelen, dat gij een politieke hoveling
zijt ; ja, neem ik uwen laugen news in aanmerking, dan
kunt gij wel een bastaardje van den Keizer wezen; doch gij
moogt zijn wie gij wilt, gij zijt onze gast• en moet met ons
op Keizer K tREL ' S gezondhcid drinken." — nllemint gij
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Keizer KAREL dan ?" vroeg de Vorst. — Of ik hem liefheb ? Wel, dat zou ik hopen ! 1k heb al zijn lange neusschap lief, en nog liever zou ik hem hebben, als hij ons
wat minder belastingen op de schouders legde. Maar, wat
raakt ons de politiek ? Laat den beker rondgaan en weest
vrolijk !"
Niet lang daarna nam de Keizer zijn afscheid en dankte
den schoenlapper voor zijn gastvrij onthaal. a Gij waart ons
welkom," hernam deze; omaar wees verzekerd, noch voor
u noch voor uw geld zou ik heden sT. CRISPIJN de schande
hebben willen aandoen van te werken ; neen zeker, zoo als
gezegd is, al waart gij zelfs de Keizer in eigen persoon."
KAREL, wien de rondborstigheid en de grappige invallen
van den schoenlapper bevallen hadden, deed hem den volgenden morgen aan het Hof roepen. Men kan zich verbeelden, hoe de arme man te kijken stond, toen hij zag en
hoorde, dat zijn gast van gisteravond zijn Monarch was! Hij
vreesde, dat zijn schertsen over den langen neus hem duur
te staan zou komen; dock de Vorst gedacht daaraan met
geen woord, maar dankte hem op nieuw voor zijn vriendelijk onthaal, en noopte hem, om, als loon daarvoor,, de
eene of andere gunst te verzoeken ; dien geheelen dag en
den volgenden nacht mogt hij tijd nemen, om te bedenken,
wat hem het meeste genoegen geven en zijne eerzucht het
best zou streelen.
'sAnderen daags verscheen de schoenlapper weder,, en
verzoeht den Keizer, te willen veroorloven, dat de schoenlappers voortaan eene gekroonde laars in hun wapen mogten
voeren. De Keizer stond hem deze bede toe, en, daar 's mans
eerzucht met zoo weinig tevreden geweest was, vergunde
hij hem, nog eenmaal een verzoek te doen. Een glans van
vergenoegen verspreidde zich over het aangezigt van den
schoenenflikker, en vol vreugde zei hij : .Nu, als dan mijn
innigste wensch vervuld zal worden, zoo gelieve uwe Majesteit te bevelen, dat voortaan het gilde der schoenlappers
den voorrang boven het gilde der schoenmakers hebben zal."
De Keizer bewilligde hem ook dit verzoek, en beval, dat
in het vervolg de schoenmakers eerst na de schoenlappers
zouden komen. Nog op den huidigen dag ziet men in
Vlaanderen eene kapel, welker muren rondom met eene
laars en cone kroon daarboven versierd zijn, en telken malt
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als, vOtir de Omwenteling, to Brussel een openbare optogt
gehouden werd, hadden de schoenlappers steeds den voorrang boven de schoenmakers.

OP DEN DOOD EENS NACHTEGAALS.

(Uit het Hoogduitsch van

IIOLTY,

door w. R. BOER.)

H ij is niet meer, die voorjaarszangen kwcelde,
Zoo zacht en teer;
Wiens klagend lied mijn oor en harte streelde; —
Hij is niet meer,
Wiens toon, zoo rein, mij door de ziele beefde,
Als 'k aan de beek,
Daar de avondwind door 't domlig loover zweefde,
Ter neder streek.
Diep uit de voile borst sloeg hij zijn toonen,
Zijn droeve klagt,
En de echo's, die in rotsspelonken wonen,
Herhaalden 't zacht.
&tar klonken luid gezang en veldschalmeijen ;
Tot blijden dans
Vereenigde de landjeugd hare rijen
In d' avondglans.
Op 't grasperk hoorde een jongling, opgetogen,
Naar 't zoet geluid ;
En smachtend zag in des geliefden oogen
De jonge bruid.
Ze omarmden, vol van zuiver zielsverlangen,
Bij oogentaal,
Elkander, doof voor uwer znstren zangen ,
0 nachtegaal!
Zij luisterden, tot dof het avondklokje
In 't dorpje klonk ,
En Hesperus, gelijk een gouden vlokjc,
Door wolken
En keerden toen naar 't nedrig hutje weder
Vol levenslust,
De horst vervuld met liefde, rein en feeder,
En zoete rust.
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NUT VAN KEN . !OVA DEN NAAM.

NUT VAN EEN ' KWADEN NAAN.

V

oor de Assises in het Prinsdom Wallis stond onlangs een
onverlaat wegens het begaan eener zware misdaad to regt en
bekende zich schuldig. Toen nu de regter de gewone vraag
aan de Jury deed , sprak de foreman of eerste der gezworenen, na een kort met de overigen gehouden beraad, het verdict van: niet schuldig. De regter hem hierop gevraagd
hebbende, hoe hij zulk eene uitspraak doen konde, daar de
beschuldigde zelf de daad erkend had, gaf het waardige
hoofd der Jury ten antwoord, dat hij en zijne ambtgenooten
den man van kindsbeen of gekend hadden, en wisten, hoe
hij zijn geheele Leven lang de grootste logenaar van het kerspel geweest was.

EEN DUITSCH PARADIJS.

Een Duitsche Ambtman van Ifflandschen stempel, die zjjne
boeren geweldig knevelde, liet zich eens in derzelver bijzijn
ontvallen: .1k wil het goed, waarover ik Ambtman ben,
door mijn beheer, in een waar Paradijs herscheppen." Een
van hen zei daarop tot zijn' buurman: .Als hij zoo voortgaat, kon het nog wel gebeuren, dat wij, als Adam en Eva
in het Paradijs, naakt daarin moesten rondloopen!"
EEN OEDDTITSCII RIJMPJE OP HET GEWETEN.

Het boos Geweten is een bond,
Die blaft en built ter aller stond,
Len haan, die onophoudlijk kraait,
Een klok, die immer luidt en zwaait,
Een vloed, die altijd stroomt en ruischt,
Een orgel, dat steeds piept en suist,
Len voerman, die zijn rossen jaagt,
Een wagen, die al knarsend klaagt,
Een pots, die rustloos kloppend staat,
Tot voor 't Gerigt de zondaar staat.

M E N G E L W E R K.
BRIEFWISSELING MET EENEN JOOD.

(Ten vervolge van No. I dezes jaars.)

Iv.
Ik

vind mij verpligt , Mijnheer, u nog tens te antsvoorden , ten einde u toch niet in den waan te laten , dat ik
zonder genoegzame reden , uit onverschillighcid of vooroordeel, bij mijne belijdenis blijve. Want ik moet bekennen , dat uw voorstel van de zaak , op zijne beurt , eene
gunstige , ja eene schitterende zijde heeft. Er is op de
wijze , als de Christen het beschouwt , niet alleen meer
bepaaldheid in den weg van God te ontdekken , maar ook
het leerstuk der onsterfelijkheid , in de Schriften des Nieuwen Verbonds zoo stellig verkondigd , heeft inderdaad
zijne groote waarde, niet slechts als teugel voor de ondeugd, maar inzonderheid als het grootste geschenk voor
den mensch, voor den regtschapene en vrome , wiens hart
met het vlugtige , onzekere en in honderd opzigten gebrekkige van dit leven niet voldaan kan zijn. Ik moet te dien
opzigtc met uwe uitroeping en aanklagt der zonde , willends of onwillens , instemmen. Was het Christendom
wezenlijk , was het geworden en gebleven , wat het naar
uwe voordragt schijnt to zijn, en , naar mijne overtuiging ,
had moeten worden en blijven , ik stemde ligtelijk met u in ,
en de tijd was waarschijnlijk nader, dat gansch Israel zou
zalig worden. Had hetzelve het zuivere Mozaismus , hersteld en van zijne uitwendigheden ontdaan , tot de Godsdienst der volken gemaakt, met inbegrip van opstanding
en oordeel, toen reeds algemeen onder de Joden geloofd ,
en door het thans meer opgehelderde Messias-begrip van
zelf met beter licht bestraald , — zoo als eene partij in de
kerk , de Joodschgezinde partij, van den beginne of aan ,
genoegzaam blijkt gewenscht en gewild te hebben , en geXX
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lijk latere kleine gezindtcn tot op dozen dag toe willen
het was eerie andere zaak geweest. Maar dit word welhaast als gruwelijke ketterij vcrfoeid en verworpen, en is
nog , bij allerlei regtzinnigen , in den ailerslechtsten naam.
In' de plaats daarvan heeft men allerlei wonderbare begrippen omtrent den persoon van Christus , omtrent den Heiligen Geest, als cen' derden persoon in de eenige Godheid , gaan vormen; waarbij de Moeder des Heeren , als
bijna van gelijken rang, daarna gevoegd, en eindelijk nog
eon sleep van Heiligen, als middelaars en voorspraken, is
gecreeerd. Over doze en honderd andere onbegrijpelijke
dingen heeft men getwist , in het geloof aan dezelve, naar
de vooronderstelde ware mooning, de grootste waarde gesteld , en zich om deugd of ware Godsvrucht weinig bekommerd.
1k wil daarom nict zeggen, dat het Christendom alle
waarde verloren heeft. Ik geloof zelfs, dat het in allerlei
vorm, en vooral daar, waar men den Bijbel in waarde
houdt, nog altijd veel nut sticht , de zeden zuiver houdt
en het ongcluk verzacht. Maar gij kunt niet ontkennen,
dat hiertegen niet weinig kwaad over staat. De onverdraagzaamheid en vervolgzucht, zoo wel onderling , als
tegen hen, die Christus niet belijden, is wel nergens zoo
erg, zoo vreesclijk geweest, als bier. En dit uit den aard
der zaak. Naar zoo veel van het geloof afhangt , waar de
Katholijk meent liever het ligchaam to moeten dooden , dan
de ziel to laten verloren gaan, daar is het to begrijpen ,
dat men , uit menschenliefde, volken vernietigt Cli landen
verwoest. En kwam cr nog cons eon einde aan doze twisten; maar, ach neon! voor een' tijd moge er eenige rnst
schijnen to heerschen , ligt moor nit onverschilligheid en
ongcloof, dan uit bolero overtuiging, met den vernieuw.
den ijver voor het goede schijnt ook het kwade weer aan to
wakkeren; althans het geleerde , Protestantsche Duitschland vecht op nieuw met de pen weer even dapper als in
vroegere dagen.
Ziedaar,, Mijnheer, wat het, behalve andere zaken ,
voor ons rnoeijelijk maakt en altijd zal maken , Christonen
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to worden ! Overtuigd van uwe billijkheid , twijfel ik niet,
gij zult dit toegeven , en mij wel vergunnen , bij verschil
van openbarc belijdenis, to blijven uw broederlijke Vriend.
of

V.
Ik was, geachte Vriend , vroeger mode in uw denkbeeld , dat eon zuiver Thelsmus , zoo als gij voorstelt,
de beste vrucht van het Evangelic zou zijn geweest , en
heb er wel eens aan gehecht , dat eon Joodschgezinde
partij in de eerste kerk zich inderdaad afkeerig schijnt to
hebben betoond van die denkbeelden omtrent den persoon
van den Zaligmaker,, welke al spoedig algemeen zijn aangenomen. Het was , vreesde ik , het Heidendom , dat op
de vermenigvuldiging van personen in de Godheid en andere
min zuivere begrippen , omtrent verscheidene zaken in de
Godsdienst , zijnen invloed had betoond. En geheel zonder grand mag dit ook wel niet zijn. Althans do wijsgeerte , zoo •als die oorspronkelijk onder de Grieken was
beoefend , en naderhand met Oostersche denkbeelden werd
vermengd , bled blijkbaar niet zonder invloed op de wijzigingen , welke het kerkelijk leerstelsel vervolgens onderging, en die zoo veel aanleiding tot twisten en scheuringen
gaven.
Ondertusschen kan men toch niet ontkennen , dat het
Evangelic zelf , en in de historische voorstelling van Jezus,
en in de latere vcrkondiging door de Apostelen , zoo als
wij die in hunne Brieven en elders aantreffen , grand opleverden, om in Hem meer dan den stichter van eene
school of den prediker van eene leer to zien , en dat er
cen waas van verhevene geheimzinnigheid over het geheel
ligt verspreid , dat hid kon nalaten dieper nadenken en
verschil van gevoelens op to wekken. En dan vraag ik
mijzclven, was dit niet goed en noodig , zoo wel als natuurlijk ? Zou eene blootc aanwijzing van enkele hoofdwaarheden en pligten de menigte geboeid , het hart gcwonnen en die geestdrift gewekt hebben , zonder welke
geene groote dingen tot stand komen ?
Om het cenige yolk der Joden bij de kennis en dienst
Xx2
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van den waarachtigen God te houden , was cr zoo groot
een toestel van plegtigheden en inzettingen noodig geweest, die met de zaak zelve schijnbaar niets te doen hadden, en in lateren tijd inderdaad strekten , om de hoofdzaak uit het oog te docn verliczen en het Jodendom in
koude vormen op te lossen : was het mcnschdom dan nu
op Bens tot zoodanige rijpheid gekomen , dat het alle zinnclijk omklcedscl kon misscn, en cene Godsdicnst zou willen volken, die niets van middelaarschap, van offerdienst,
met een woord, van voorwerpen wist , met welke zich,
zoo niet de zinnen , dan toch de verbeelding kon bezig
houden , — die slechts op den eenen Onzigtbare en Onbegrijpelijke verwees? Zou zulk eene leer, en toen en
later, bij onbeschaafdc volken ingang en invlocd hebben
verkregen, tot zulke herscheppingen, als indcrdaad noodig
waren?
1k wil het verkeerde gebruik , dat hiervan door de menschcn gemaakt is , niet verdedigen. Wij zien. het misbruik
in alle zaken plaats grijpen , maar daarna ook niet zelden
onder Gods voorzienig bestuur,, het goede uit het kwade
voortkomen. De Joden van den Gersten tijd maakten zich
de verstrooijing over den aardbodem waardig, maar drocgen daardoor, in Gods hand , bij , om hunne betere denkbeelden heinde en verrc bckend to maken , ja zich , in
vervolg van tijd, in dien stand te plaatsen , dat hunnc Synagogen , als 't ware, de eerste kweekhoven werden voor
het gepredikte Evangelic. En zoo de Christus lijden moest,
om in zijnc heerlijkheid in te gaan , — en voorzeker kon
het Christendom , kon de Christus (al bepaalt gij u ook tot
de waarheden van de zoogenoemdc Natuurlijke Godsdienst)
zonder dat lijden nooit voor ons geworden zijn, wat Hij
titans is, de overste leidsman en voorganger van ons geloof; moeten wij dan niet wederom zeggen, dat de
boosheid der latere Joden Gods raad vervulde, Zijn oogmerk diende?
Desgelijks moeten wij ook bij de Christelijke Godsdienst
en op het zaad letten , door God uitgestrooid, en op den
oogst, in weerwil van alle onkruid , door de leiding Zijner
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hooge wijsheid, daarvan vcrzameld. Het Christendom was,
door de Profeten en de later uit hunne voorspellingen ontwikkelde denkbeelden, op eene bepaalde wijze voorbereid. Men verwachtte het Godsrljk , en den Gezalfde des
Heeren , als koning van hetzelve. Dat moest cone geheel
nieuwe en heerlijke schepping zijn, waarvan het ons echter in alle bijzonderheden niet bekend is, hoe men zich
het een en ander voorstelde; waarschijnlijk nog al onbepaald. Het tooneel zou, ja, op deze aarde zijn, en van
de Joden, van hunnen God en Godsdienst zou het boil
uitgaan. Maar zou het daarom cone geheel aardsche, op
aardsche grootheid doelende, voorbijgaande stichting zijn?
Zoo mogt er de gemeene Jood, de verlaagde , verbasterde
man van dien tijd , over denken , gewis, de ware Israeliet
niet. En hoe veel het ook kosten mogt , om hem tot het
dcnkbeeld van eene geheel geestelijke heerschappij to verheffen , die hier wel beginnen maar in den Hemel zou
worden voortgezet , hij kwam er toe: de Gekruiste word
zijn Messias, de Christenkerk zijn Godsrijk, waarin de
Geest van Jehova woonde en alles tot volmaaktheid en zaligheid opleidde. Het donkbeeld van een yolk Gods,' van
eon uitverkoren geslacht , con gemeenebest van geloof en
zeden, bled daarbij behouden; en hoe hoog moesten nict
natuurlijk de gedachten omirent Hem rijzen, die over doze
maatschappij als koning regeerde !
Zouden het wel de ware Joden geweest zijn, die kort
daarna dien persoon als op den achtergrond plaatsten ,
en hem enkel als een' leeraar , den stichter eener betere
denkwijze wilden hebben aangemerkt ? Ik vraag dit inzonderheid met het oog op het Evangelic. Hoe komt de
zaak daar voor? Hecht zich niet de gehecle aandacht aan
den persoon? Lees de geschicdcnis , hetzij dan als geheel
vvaarheid , hetzij ook (zoo als gij ligt zult meenen) voor
een groot deel als verdichting , maar dan toch verdichting, op de cigene denkbeelden zijner aanhangers gegrond;
lees, wat er vOdr,, wat er bij zijne geboorte voorviel , wat
de Dooper leerde en van hem verkondigde, ja den toon,
door den nederigen man zelven , bij onderscheidene
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gcnheden gevoerd , zijne wonderen , — niet ecn enkel , na
worstelend bidden volbragt , als bij de Profeten, maar bij
menigte als nit zijne eigene magt voortgcvloeid, — en
daarbij zijne volmaakte wijsheid , hciligheid en liefde , zijne
betuigingen omtrent zicbzelven, als den Meester en den Heer,
den Zoon en naauwvereenigde met God , voorts zijne verTijzenis , zijne hemelvaart en heerlijkheid , gezeten aan de
regterhand der kracht Gods , vanwaar hij komen zal , om
to oordeelen de levenden en de dooden. —
Stel , dat hij niet was opgestaan , dat het derhalve onmogelijk was geworden zich aan zijn' persoon to hechten ,
dat hij gebleken was de Iffessias niet to zijn , dat al het
wonderbare als eon droom was voorbijgevaren ; zouden de
Apostelen dan toch zijne leer verkondigd, zijn voorbeeld
tot bevestiging aangevoerd, zich zelfs op zijne wonderen
beroepen hebben ? en zoo al , zou dan hunne prediking
ingang gevonden hebben zou zij de wereld hebben doorloopen , om die te herscheppen, en eene betere stichting ,
op de puinen der oude Godsdienst, bij de volken to gronden? Voorzeker , gij gelooft het niet. Dit is de weg
niet; om op de menschen te werken.
Ondcrtusschen kon het , bij de gesteldheid der zaken ,
zoo als die wezcnlijk heeft plaats gehad , niet uitblijvcn ,
dat het navorschend verstand allerlei vragcn omtrent die
verheven personaadje en zijne betrekking tot de Godheid
opwierp, en dat ook omtrent anderc dingen , de kracht
zijns hooggeroemden doods , den Geest , dien hij zcndcn
zou, zijne toekomst , cnz. enz., bij de geleerden ,en wijsgeeren , die zich welhaast onder zijne belijders schaarden,
en tot voorgangers der gemeente gekozcn werden , velerlei
denkbeelden ontstonden. En tocn de kerk , tot magt en
aanzien geraakt, als het vischnet, rein en onrcin opving ,
en menschelijke dwaasheid en hartstogt zich onder ale hare
bemocijingen mengden, wat wonder, dat loon vooral het
onkruid welig opschoot en het goedc graan grootendeels
verstikte?
Neon , ik wil het veelvuldig kwaad niet ontkennen , de
dwaasheden , de gruwelen , het jammerlijk bijgeloof en
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twist en haat nict verbloemen , waartoe het Christendom
aanleiding of voorwendsel opleverde. De kerkelijkc
schiedenis getuigt het le luide , zoo we/ van vroegere tijden , als bij en na de Hervorming. Doch staat gij mij niet
evcnzeer toe, dat de Christenkerk , in haren meest ontaarden toestand , dien der hierarchij en plompe werkheiligheid, van onberekenbaar nut is geweest , om onze woeste
voorvaderen te temmen , en ondcr het juk van orde, op
de baan van hoogere uitzigten , in 't kort in dien toestand
to brengen , dat er ecninaal Licht uit do duisternis straalde? Staat gij het mij niet toe, dat de latere twisten , dat
het onderzoek der H. Schrift, de poging om deszelfs geheimen to ontraaclselen , de aanval en verdcdiging derzelven ,
van oneindig belang is geweest tot bevordering van wetenschap en wijsgeerte? Staat gij mij niet toe, dat doze wrijving der denkbeelden, zij mope dan somtijds vlam verwekt
hebben, over het geheel cone warmte en leven heeft te
weeg gebragt, van Welke men zou kunnen zeggen, dat zij
eene menigte van zonden bedekt?
Voor het overige is het wel waar , dat er nog altijd con
aantal partijen in de kerk bestaan , en dat doze zelfs, vooral
in Duitschland , ook bij de Protestanten onderling, met vernieuwde hitte worden gevoerd. Maar , behalve dat de
naast voorafgaande tijd, de tijd der vrijheid en verlichting
geacht, niet zecr gunstig voor cone al te naakte , bloot
verstandelijke leer getuigt; maar onverschilligheid, onkerkelijkheid en , ja, ook onzedelijkheid zich al vrij zigtbaar
in Naar gevolg vertoonden, zoo komt het mij toch voor,
dat roc verschillen niet zoo Steil en scherp nict zoo wezenlijk en , aan de cone of andere zijde , zoo gevaarlijk
zijn, als wel in vroegere tijden. , Het groote doel der licfde
en heiligheid komt bij alien moor op den voorgrond. De
waarheid maakt zich baan. En wordt er nog veel omgehaald, wat weinig ter zake doet , men geeft zc meer voor
hetgeen zij zijn — speculatien.
Mij dunkt , wat men ter verschooning van de gedurige
afwisseling der wijsgeerige leerstclscls heeft gczegd, — ddat
zij de waarheid slechts elk van cone andere zijde ver-
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toonen en elkander tot de volmaaktheid verhelpen , — dat
kan men ook op de Christelijke Godgeleerdheid toepassen.
Eenzijdigheid is het menschelijk zwak, en die moot toch ,
als men zoo gedurig op eon ander standpunt geplaatst
wordt , vanzelve afnemen.
Dit zij dan ook het gevolg onzer briefwisseling , mogt
zij al met kunnen strekken , om u geheel tot mijn gevoelen
over to halen ! 1k scheid or thans uit , na nogmaals betuigd te hebben , enz.
N. S.

BEETHOVEN
OVEN

vAn 1770 TOT 1827.
(Vervoig en slot van bl. 653.)

I n 1815 trof BEETHOVEN een nieuwe slag : zijn broeder
KAREL stierf, eon' eenigen achtjarigen zoon achterlatende,
dien BEETHOVEN volijverig als kind aannam. Van dat oogenblik af was zijn leven niets antlers meer dan eene onafgebrokene reeks van verdrietelijkheden, beroovingen en folteringen, tot op den dag, toen de dood hem van al zijn lijden
verloste. In de eerste plaats had hij een tang en kostbaar
regtsgeding te voeren tegen de weduwe zijns broeders, (eene
booze vrouw, gelijk hij zelf ons zegt) die haar kind terugvorderde; verder waren de inkomsten, welke hij van zijne
werken trok, voor zijne gedurig aangroeijende uitgaven niet
Langer toereikend: de ziekte zijns broeders alleen heeft hem
10,000 florijnen gekost. A Nijn jaargeld bedraagt 3400 florijnen in papier," schrijft hij aan RIES j .ik betaal eene
huur van 1100 florijnen; mijn knecht en diens vrouw k omen
mij op 900 florijnen te staan ; reken nu zelf, wat mij overschiet ; en boven dat alles heb ik nog mijn neefje te mijnen
laste. Tot nog toe is hij op school en kost er mij 1100 florijnen; maar hij is er niet wel, en ik zal gedwongen zijn,
mijne huishouding•zoodanig in te rigten, dat ik hem bij mij
in huis nemen kan. Hoeveel moot men niet verdienen, om
bier te kunnen leven! Er is geen eind aan de uitgaven,
want — want — want — kortom, gij weet het wel."
Gelijk hij aan HIE s geschreven had, besluit hij dan ook
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cone eigene huishouding op te zetten. Hij maakt zich, men
vergeve de triviale uitdrukking ! tot een Janhen. Het volgende fragment, hetwea wij uit zijn dagboek overnemen,
zal den lezer een denkbeeld geven, hoedanig op dien tijd
zijn huiselijk leven was, en can welke verdrietelijkheden
hij zich vrijwillig onderworpen had.
1819. Januarij 31. De huishoudster weggezonden.
Februarij 15. Komst der keukenmeid.
Maart 8. De keukenmeid zegt mij, dat zij over
veertien dagen verhuizen wil.
— 22. Komst der nieiiwe huishoudster.
Mei 12. Komst to Modling. Miser et pauper sum. (*)
— 14. De huishoudster vordert zes gulden 'smaands.
Julij 20. Ik geef aan de huishoudster haar afscheid.
1820. April 17. Komst der keukenmeid. — Een booze dag.
Mei 16. Ik zeg der keukenmeid hare dienst op.
— 19. De keukenmeid vertrekt.
— 30. Komst der huishoudster.
Julij 1. Komst der keukenmeid.
— 20. Heden avond gaat de keukenmeid heen.
— 30. De vrouw uit Unter-D6bling komt. —
Drie kwade dagen 10, 11, 12 en 13.
Augustus 13. Te Lerehenfeld gegeten.
20. De maand der vrouw is uit.
September 6. Komst van bet meisje.
October 22. Het meisje vertrekt.
December 12. Komst der keukenmeid.
18. Ik zend de keukenmeid weg.
27. Komst der nieuwe huishoudster.
.Maar genoeg," zegt SCHINDLER, aan wien wij doze bijzonderheden ontleenen, ,gcnoeg gezegd om dit treurig beeld
van een verward huishouden te schilderen 1 Zoodanig was
voortaan het huiselijk leven van BEETHOVEN, en zoodanig
mast bet blijven tot op zijnen dood! — Om de maat van
zijn lijden vol te meten, vergold hem dat kind, hetwelk hij
zoo zeer beminde, niet alleen met ondankbaarheid, maar
onteerde zelfs zijnen naam. Naauwelijks de kindschheid uitgetreden, Dam hij ondeugende gewoonten aan, veronachtzaamde zijne studièn, en deed zich eindelijk van de hoogeschool wegjagen. Een verschrikkelijke slag voor den armen
(*) Ik ben arm en ellendig.
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EET novEN: ieder, die destijds in zijne nabljheid kwam,
kon op zijn Meek en vermagerd aangezigt het verdriet lezen,
hetwelk de sleehte gedragingen van zijnen neef hem veroorzaakten." — SCHINDLER haalt vervol ag ens verscheidene
brieven aan, welke BEETHOVEN in den loop van 1825 aan
dit jonge mensch geschreven heeft.
Van dag tot dag word ik magerder, en ik voel mij ernstig ongesteld; niemand hoegenaamd bekommert zich over
mijnen toestand. Is het mogelijk, zoo kom weder bij mij;
ik zal alles doen, wat ik kan, om u zoo veel vrijheid, als
slechts doenlijk is, te laten. Alwat ik van u verlang is de
zekerheid, dat gij des zondags, wanneer gij niet bij mij
zijt, uwen tijd op cene verstandige en ordelijke wijze doorbrengt."

sLieve zoon, Mat ons daarover niet meer spreken. Kom
in mijne armen terug; gij zult geen enkel verwijt van mij
hooren. Om Godswil ren toch niet zelf in uw verderf; gij
zult met al de liefde ontvangen worden, welke ik steeds
voor u gehad heb. Wat de toekomst betreft, hierover zullen wij als een paar vrienden spreken. Ik zweer u bij mijne
eer, dat gij geen verwijt ontvangen zult; trouwens, waartoe zouden verwijtingen dienen? Gij hebt van mij niet Anders te verwachten dan de innigste genegenheid en de ijverigste bezorgdheid voor uw welzijn."
.Ik verblijd mij, dat ik u nog eenmaal zien zal; en zoo
nog eenige wolk van mistroostigheid mijn voorhoofd mogt
verdonkeren, schrijf zulks aan geen blijvend misnoegen toe;
weldra zal die wolk verdreven worden door de vervulling
uwer beloften, door een verbeterd gedrag, door uw geluk ,
gegrond op opregtheid en deugdsbetrachting."
Alles was vruchteloos. De neef kwam zijnen oom niet opzoeken, of kwam hij al, zoo verliet hij hem weldra weder,
om nieuwe buitensporigheden te begaan. llij sehuwde den
arbeid zoo zeer, dat hij in 1826, toen hij gedrongen werd
om zich aan een examen bij de polytechnische school te onderwerpen , eene poging deed om zich het leven te benemen. Ongelukkiglijk bragt hij zich zelfs geene wond toe.
]lad hij zich destijds om hals gebragt, zou BEETHOVEN misschien cenige jaren Langer geleefd hebben. — Den 3 December van hetzelfde jaar kwam die nietswaardige in haast
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op het buitengoed, hetwelk zijn oom destijds bewoonde, mu
deszelfs hulp of te dwingen in ecnige verlegenheden, waarin
zijn slecht gedrag hem gewikkeld had. BEETH o v E a aarzelde niet, maar vertrok oogenblikkelijk naar Weenen in
eon open rijtuig (daar zijn breeder JAN, de eigenaar van bet
huis, geweigerd had, hem zijn overdekt rijtuig te leenen);
onderweg overviel hem een onweder, en dwong hem, em,
door en door nat, de wijk te nemen in eene slechte herberg. Te Weenen aangekomen, moest hij zich te bed begeven, en ran dit ziekbed is hij niet weder opgestaan. Op
eene heftige verkoudheid volgde eene longontsteking, die
niet week, dan om plaats te maken voor waterzncht. Men
riep terstond zijne gewone geneesheeren, Drs. BRAUNH OPER
en STAIIDENHEIX maar geen van beiden kwam: de eerste
omdat hij to ver van daar woonde; de ander onder men
weet niet welk voorwendsel. Eenige dagen daarna verscheen
een chirurgijn, dies hij niet kende, (Dr. WAWRBCH, clinisch Professor) om hem hulp toe to brengen. Een naar
het gasthuis gebragte kofiijhuisknecht had de volgende verklaring aan Dr. WAIVIITC II gedaan: DEenige dagen geleden
had BEET HOVEN ' S neef, terwijl hij biljart speelde, mij opgedragen om eenen dokter voor zijnen oom to gaan halen;
maar, daar ik mij reeds ongesteld voelde, kon ik die hoodschap niet doen." Bus zou, bijaldien die koffijhuisknecht
Diet naar het gasthuis gebragt ware, BEETHOVEN in zijne
laatste ziekte den raad noch de hulp van een' eenigen arts
ontvangen hebben. — In plaats van hem op te passen, gaf
zijn neef zich aan zulke buitensporigheden over, dat de
policie hem uit de stad joeg. Die tijding was voor BEETHOVEN de genadeslag. Hij gevoelde , dat zijn elude naderde.
Zeven dagen veer zijnen dood zeide hij tegen degenen, die
bij hem waren: Plaudite , anzici ; comedia pinta est (*).
Zijn droevig levensspel zou inderdaad niet lang meer duren;
hij gaf den geest op den 24 Maart 1827, ten half zes des
morgens, den ouderdom bereikt hebbende van zesenvijftig
jaren, negen maanden en drie dagen. 't Was een hem
(*) Eene zinspeling op de aanspraak der tooneelspelers
aan de toeschouwers bij de oude Romeinen , wanneer een
stub ten einde was: acturn est, plaudite ! (Het spel is uit;
klapt in de handen !)
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vreemd persoon, de Ileer ANSELMUs nii TTEN BREN ER die
hem de oogen sloot.
Ofschoon BEETHOVEN nog niet oud is, (had de Meer
S sE L L een geruimen tijd te voren reeds gezegd) is hij,
nit hoofde zijner zware hardhoorendheid, voor de zamenleving verloren. Hij veronachtzaamt tegenwoordig zijn niterlijke zoo zeer, dat hij in zijn voorkomen icts heeft van een'
wilde. Zijne wezenstrekken zijn forsch en sterk uitkomende; zijn gelaat is vol kracht en karakter ; zijn haar, dat
door schaar noch kam sedert jaren aangeroerd sehijnt te
zijn, overdekt zijn breed voorhoofd in zulk eenen overvloed,
on wanorde, dat de slangen, welke het hoofd eener Gorgone omgeven, alleen in staat zijn, het beck! van zoodanig
eene verwarring te leveren. - Zijn doorgaand gedrag stemt
met dit zoo weinig aanlokkelijke voorkomen vrij naauw overeen. Slechts in den (=gang met zijne vertrouwdste vrienden toont hij de welwillendheid en minzaamheid, die hem
eigen zijn. Zijne doofheid heeft hem van al de genoegens
des gezelligen omgangs beroofd, en zijnen inborst allengskens doen verzuren. Gewoonlijk brengt hij zijne avonden in
bet afgelegenste hoekje van een koffijhuis door, hen., die
het doorgaans bezoeken , schuw ontwijkende, "wijn en bier
drinkende, kaas en haring etende, en de dagbladen lezende.
Op zekeren dag kwam een vreemdeling, wiens gelaat hem
niet moet bevallen hebben, nevens hem plaats nemen. BEETHOVEN zag hem strak aan, en spoog op den grond, alsof
eene padde hem ontmoet ware; vervolgens las hij ettelijke
regels uit een dagblad, hetwelk hij in de hand had, wierp
een nog duidelijker blik van afkeer op zijnen buurman, en
spoog hem wederom voor de voeten. Dit zonderlinge gebarenspel duurde bijna een kwartier uurs; eindelijk , woedend
en alle geduld verliezende, sprong BEET u o v E N op, en met
den uitroep: * welk eene afgrijselijke tronie !" vloog hij het
huis uit.
a Zelfs jegens zijne beste vrienden gedraagt BEETH OVEN
zich steeds als een bedorven kind. Altijd heeft hij papier in
den zak ; want het is ondoenlijk, een gesprek met hem te
voeren anders dan bij geschrifte. Zijn conversatieboek dient
hem tevens om daarin, oogenblikkelijk zoo als zij hem invallen, zijne muzik ale denkbeelden op te teekenen. Die
soort van noten zou voor elk ander toonkunstenaar volstrel, t
onvcrstaanbaar zijn, want zij licbben geenerhande vergelijk-
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bare waarde; hij atleen is in staat, uit dozen doolhof van
punten en strepen de rijkste en wonderlijkste harmonies te
voorschijn te brengen. Zoodra hij voor eene piano zit, vergeet hij blijkbaar alwat hem omringt en denkt aan niets
meer clan aan hemzelven en aan zijn instrument. Doch zijne
doofheid moet hem beletten alles te hooren, wat hij speelt ;
oak, spetlt hij piano, zoo brengt hij menigmaal geenen toon
hoegenaamd voort alsdan hoort hij met het oor der ziel.
Terwijl zijn blik en de bijna onmerkbare beweging zijner
vingeren aan de omstanders doen zien dat hij voortspeelt,
blijft de piano even stom als de muzikant doof is.
.Ik heb hem hooren spelen; maar, wil men die gunst
van hem verwerven, dan meet men het zeer behendig aanleggen , zoo onverwinnelijk is zijn afkeer van alles, wat
naar eene tentoonstelling gelijkt. Al de aanwezigen verlaten
het vertrek, waar hij is, behalve de heer des huizes, die
een zijner gemeenzaamste vrienden is. Weldra begint titsschen hen een schriftelijk gesprek, b. v. over het onderwerp
der banken. Eensklaps hat zijn gastheer als onwillekeurig
de vingers over eenige klavieren van de piano gaan, waarnevens hij gezeten is, en, allengskens beginnende eenige
brokken nit stukken van BEETHOVEN te spelen, begaat hij
opzettelijk zoo grove misslagen, dat de componist de hand
uitsteekt en hem wijst , hoe hij had behooren te doen. Nil
is BEETHOVEN aan den gang gebragt ; zijn vriend verlaat hem
onder eenig voorwendsel, en vervoegt zich, in het aangrenzende vertrek, bij het overige gezelschap, hetwelk met geduld de uitwerking van dit kleine complot zit of te waditen. BEETHOVEN, zich alleen ziende, gnat aan de piano
zitten. Aanvankelijk 16Ict hij uit dezelve van tijd tot tijd
eenige snel opeenvolgende, maar afgebrokene klanken, even
alsof hij vreest bij het begaan eeniger misdaad betrapt to
zullen worden ; maar weidra verliest hij de herinnering van
zijnen toestand, en speelt voor de vuist eene fantaisie,
vooral opmerkelijk door verscheidenheid van stijI en het
plotselinge der overgangen. Zijne toehoorders zijn in verrukking. Zij, die hem nog nooit gehoord hebben, slaan
inzonderheid de uitwerking gade, welke de muzijk op hem
te weeg brengt. De sterke, statige, geweldige passages
schijnen meer zijn gevoel te wekken, dan de zaehte en
leedere. Zijne spieren trek-ken zich zamen; de aders zwellen hem aan het voorlioofd en de wangen; zijne oogen, die
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reeds op zichzelven hard zijn, schieten wilde blikken; zijn
mond loopt vol schuim; kortom, BEETHOVEN gelijkt in dien
toestand naar eenen toovenaar, aangeblazen door de geesten, welke zijn magtwoord opgeroepen heeft."
Daze schets vertoont ons BEETHOVEN in zijne laatste jaren, als wanneer zijne excentrische gewoonten den hoogsten
trap van derzelver ontwikkeling bereikt hadden. 'Toen hij
nog jong was, hield hij veel van gezelligheid; vooral beviel
hem de omgang met uitstekende en elegance vrouwen, en
meer dan een der jonge lieden van zijne jaren bezat hij de
gaaf, om aan de schoone sekse te behagen. Ook was hij
bijna gedurig verliefd ; maar zijne liefde duurde zelden een
jaar fang, en de vrouwen, welke hem dezelve inboezemden,
behoorden tot eenen te hoogen rang, dan dat hij zou hebhen molten hopen haar to huwen. Hij zelf berigt ons zulks:
.0p zekeren dag," zegt RIES, to en ik rnijne scherts met
hem dreef betrekkelijk cone jonge schoone, walker verovering ik beweerde dat hij gemaakt had, erkende hij mij, dat
daze hem langer dan eenige andere in hare banden gehonden had, namelijk :even maanden lang. — .1k bemin een
lief en bekoorlijk meisje," schrijft hij in 1801 aan zijnen
vriend 1VEGEL ER en het is de eerste maal, dat ik gevoel,
dat het huwelijk mij gelukkig zou kunnen maken; maar
ach! zij is boven mijnen stand..." Overigens, men vergisse zich niet, sprak sEtT R 0 V EN hiermede slechts de taal
der wereld; want, wat zijn eigen gevoel en denkwijs betrof, hij achtte zich veal grooter en edeler, dan al de edelen en grooten van dat Weener hof, het meest aristoeratische
aller hoven van Europa. Het volgende uittreksel uit een'
zijner brieven, dat hem ons to dezen in al zijne naaktheid
vertoont, schijnt ons in vele opzigten de aandacht onzer
lezeren wel waardig :
A an Mevrouw VAN A R NI M.
Tap/itz, 18/2.
.Lieve, goede BETTINA ! Koningen en vorsten kunnen
ongetwijfeld professoren en geheimraden benoemen en hen
met titels en ordesteekenen overladen; maar groote mannen
to maken, geesten, die zich boven den grooten hoop verheffen, dit staat niet in hunne magt; zij kunnen zelfs niet
pogen hen te doen ontstaan, en dus zijn zij wel gedwongen
hen to eeren. Wanneer Wee mannen als ik en aOTHE hen
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voorbijgaan, moeten die groote heeren de grootheid zulker
mannen wet opmerken. Gisteren, bij het naar huis keeren,
kwam de geheele keizerlijke familie ons te gemoet ; wij zagen Naar reeds in de verte op ons aankomen. Oogenblikkelijk liet GOTHE mijnen arm los, om ter zijde to gaan ; alwat
ik hem zeide, kon hem niet bewegen, eenen stap verder
voort to gaan. Toornig drukte ik mijnen hoed dieper op
het hoofd, knoopte mijnen rok digt toe, en ging, met de
armen op den rug, regt toe regt aan, midden door den
stoet. Prinsen en officieren maakten mij oogenblikkelijk
plants ; Aartshertog RUD OLPH ' nam den hoed voor mij af, en
de Keizerin groette mij het eerst... Die magtigen der Garde
kenden mij. Het was Gene onbetaalbare klucht voor mij, te
Zion, hoe de stoet GOT HE voorbijtrok ; hij hield zich ter
zijde, met zijn' hoed in de hand en het hoofd zoo diep gebogen als hij kon. Naderhand heb ik hem voor dit gedrag
eons regt op de pijnbank gehad ; ik heb hem geene genade
bewezen, maar hem al zijne zonden voorgehouden, vooral
die, waarover gij te klagen hebt, BETTINA 1 " (4')
BEETH o V EN had in den grond een goed hart; maar hij
was zeer opvliegend, en zijn toorn , wanneer deze uitbarstte,
ging somwijlen alle paten te buiten. In zijne herinneringen
van BEETHOVEN verhaalt RIES hiervan de volgende anecdoten : .0p een door BEETHOVEN gegeven concert voerde men
voor de eerste mail zijne fantaisie voor het piano suet orchest
en koren nit; plotseling vergist de clarinet, op een'oogenblik dat zij obligaat speelt, zich acht maten ; woedend
springt BEETHOVEN op, en, zich naar het orchest wendende, werpt hij den muzikanten lompe scheldwoorden toe.
. Van voren af aan!" schreeuwt hij eindelijk met eene donderende stem, en het orchest, door blik en toon van den
maestro als in tooverdwang gebonden , haast zich to gehoorzamen. Ditmaal was de uitvoering onberispelijk, en de
fantaisie verwierf den schitterendsten bijval. Maar na het
concert stonden de toonkunstenaars in massa op, en zwoeren , in BEETHOVEN ' S tegenwoordigheid niet sneer te zullen
spelen. Bij een ander dergelijk geval bielden zij zoo goed
woord, dat zij hem de concertzaal uitzetteden."
Op eeue der soirdes van den Graaf v A N B B O WNE speelden

(*) Van dit laatste gezegde ontbreckt ons de slcutel. Vert.
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BEETHOVEN en RIES te zamen een stuk a quatre mains, in
tegenwoordigheid der aanzienlijksten van Weenen. Op het
oogenblik toen zij begonnen waren, veroorlooft zich een
jonge Graaf, eenige woorden half luid aan eene der bij
hem zittende dames toe te fluisteren ; BEETHOVEN houdt
eensklaps de handen van RIES op het klavier tegen, staat
op, en roept overluid : Voor zulke varkens speel ik niet,"
(far solche Schweine spiel ich nicht.) Vruchteloos smeekt
men hem, den schuldige zijn vergrijp te willen vergeven,
en niet geheel het gezelschap daarvoor te straffen ; hij geeft
aan niets gehoor. Op zijne hardnekkige weigering wendt
men zich tot sir s, en smeekt dezen, eene sonate te spelen ; rnaar BEETHOVEN verbiedt hem, eene enkele noot te
doen hooren, en de gehoorzame leerling, voor de uitwerking van zijns meesters gramschap beducht, durfde diens
verbod niet overtreden.
Gedurende zijn verblijf te Weenen had BEETHOVEN slechts
twee leerlingen, Aartshertog flu notpa en FERDINAND RIES,
welken laatsten hij eene inderdaad vaderlijke toegenegenheld betoonde. Men begrijpt, van hoeveel waarde de lessen
van zulk eenen meester voor dezen waren; ook onderwierp
hij zich steeds zonder morren aan al deszelfs grilligheden.
Niettegenstaande deze grenzenlooze onderdanigheid, verloor
hij nogtans die zoo zeldzame en zoo onwaardeerbare gunst ;
zie hier, bij welke gelegenheid; het is RIES zelf, die het
verhaalt :
Toen BEETHOVEN de andante in fa majeur en de sonate
in ut majeur voltooid had, speelde hij dezelve aan zijnen
vriend KRUMPHOLZ voor, in tegenwoordigheid van RIES. In
verrukking over het schoone stuk, gaven de beide toonkunstenaars hun verlangen te kennen, om het nog eenmaal te
hooren. Naar huis keerende, kwam RIES het hotel van
Prins m C H ri ow ski voorbij, en ging een oogenblik naar boven, om de geboorte van dit nieuwe meesterstuk aan dezen
te melden. Vervolgens, overgehaald door den aandrang van
den Prins, speelde hij er hem van voor, wat hij onthouden
had. Prins LICHNOWSKI, zelf een voortreffelijk toonkunstenaar en met eene ontzettende kracht van geheugen begaafd, onthield op zijne beurt de voornaamste passages.
BEETHOVEN willende plagen, ging hij op staanden voet naar
hem toe, en verzocht hem dringend, dat hij hem zijn gevoelen wilde zeggen over eene andante, welke hij gecompoD
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neerd had. Men verbeelde zich BEETHOVEN ' S verbazing,
toen hij zijn eigen stuk herkende! Weldra echter week
verbazing voor toorn. Begrijpende, dat RIES de eenige was,
die deze onuitgegevene andante hem had kunnen mededeelen, zwoer hij, voortaan niets meer in deszelfs bijzijn to
zullen spelen, en hij had de kleingeestige koppigheid woord
te houden. Op zekeren dag, na eene in den Augarten gegevene matinee musicale, had de Prins ettelijke muzijkliefbebbers bij zieh op het ontbijt genoodigd. Toen het maal
ten einde was, sprak men over de Opera Fidelio, die destijds in repetitie was, en men begaf zich naar den componist, orn de voornaamste stukken der nieuwe partituur op
de piano te hooren. Zoo als BEETHOVEN voor dezelve zou
pan zitten, beval hij airs, de kamer te verlaten. De leerling gehoorzaamde al schreijende. De Prins, die onwillekeurig oorzaak geweest was, chat hij zijns meesters gunst
verloren had, waagde een woord van voorspraak ; maar nu
stond BEETHOVEN woedend op, en weigerde eene eenige
noot aan te slaan. Ook heeft RIES hem nimmer weder
hooren spelen.
Eene andere anecdote, welke RrES almede verEaalt, toont
ons het karakter van zijnen meester in een vemehillend en
gtinstiger daglicht: ',In 1804 schreef BEETHOVEN te
ligenstadt een zijner schoonste werken, de heroische symphonie. In deze symphonie had hij BONAPARTE, destijds
Eersten Consul, op het oog, Bien hij zeer hoog, achtte en
met de vermaardste Consuls van Rome gelijkstelde. 1k zelf
en verscheidene zijner vriendcn hebben die symphonie, in
welgeeopieerde partituur, op zijne schrijftafel zien liggen,
ten titel het woord BONAPARTE voerende en daaronder
veel lager , den naam LUDGI VAN BEETHOVEN; geen wcord
meer stond er bij; ook weet ik niet , of hetgeen hij tusseht n
die twee namen in Blanco gelaten had bestemd was om gevuld to worden, noch wat de schrijver er tusschen had willen voegen. Ik was de eerste, die hem de tijding bragt,
dat BONAPARTE zich tot Keizer verklaard had. BEETHOVEN
vloog op in toorn en riep: .0ok hij dan is niets meer dan
een gewoon mensch! Nu gaat hij de regten van den mensch
met voeten treden, en om niets meer denkende, dan om het
verzadigen zijner staatzucht, zal hij hooger willen klimmen
dan alle anderen en een dwingeland worden." Hierop naar
Ir y
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de tafel gaande, nam hij het titelblad, scheurde het aan
stukken, en wierp het op den grond. De eerste bladzijde
werd vervolgens op nieuw afgeschreven, en de symphonie
ontving alstoen den titel van Sinfonia eroica. Later kocht
Prins LOBKO \UTZ dit stuk van BEET HOVE N en verscheidene
jaren lang word het in zijn paleis uitgevoerd."
Wat betreft zijne muzijk in het algemeen, en den invloed,
dien zij op de nieuwere school kan geoefend hebben, willen
wij hier, ten besluite, de oordeelkundige aanmerkingen van
den Heer NOSCHELES overnemen: .Mijne bewondering voor
BEETHOVEN ' S muzijk heeft tot heden toe geene verandering
ondergaan ; — ik vergis mij, zij is nog gedurig toegenomen.
In het eerst stootte BEETHO VENmij niet minder terug, dan
hij mij aantrok. Elk zijner werken bestuderende, gevoelde
ik mij door het daarin heerschende denkbeeld betooverd, en
als verblind door den glans van zijn genie; maar zijne plotselinge episodes, zijne snijdende dissonanten, zijne stoute
modulation verwekten bij mij eene onaangename gewaarwording. Die indruk was echter van korten duur. Alwat mij
vreemd geschenen had, kwam mij weldra onmisbaar voor.
Die schertsende afwijkingen, welke plotseling, te midden
van het stuk , als spookgestalten oprezen en mij zoo grillig
voorgekomen waren ; die orkanen van geluiden, welke ik
als een onontwarbaren chaos beschouwde — dit alles had ik
leeren begrijpen en beminnen. Maar, in zóó verre mijne
eerste critische uitzonderingen intrekkende, stet ik niettemin nog heden als algemeenen regel, dat zoodanige excentriciteiten als die van BEETHOVEN alleen met zijne werken
overeengebragt kunnen worden en voor andere componisten
gevaarlijke voorbeelden zijn. Werkelijk hebben alien, die
poogden dezelve na to bootsen, hunne onderneming zien
xnislukken. Zal nu de muzikale wereld de jongstgenomene
proeven, om BEETHOVEN in stoutheid en oorspronkelijkheid
nog to boven te gaan, goedkeuren? Dit is eene vraag, Welker beantwoording ik aan het nageslacht overlaat."
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ver de vinken sprekende, maakte onze Schrijver gewag
van de wreede gewoonte, om dien liefelijk zingenden vogel
te blinden, wijl men heeft opgemerkt, dat zulks zijnen zang
versterkte. Hij vermeldt hierbij eene wijze om zulks te verrigten, die, wil men het dan volstrekt hewerkstelligen,
zoo verre minder barbaarsch snag heeten, dat zij den Vogel
de grootere pijn van het uitsteken of uitbranden der oogen
bespaart en het gezigtswerktuig zelve niet vernielt. Zij, die
dit middel aanwenden, veroorzaken slechts aan de randen
der beide oogleden, met hulp van een' gloeijenden metaaldraad , eene kleine brandwonde, welke vervolgens de beide
in aanraking gebragte oogleden doet zamengroeijen. Alvorens heeft men het diertje gewend, in den duister zijn voedsel te vinden.
Onder al de soorten der kleine zangvogels, Welke onze
noordelijke gewesten bezoeken, roemt de EngelsvheSchrbver
SWEET inzonderheid de gemeenzaamheid en• gezelligheid van
de Sylvia hippolais , waaraan de Engelschen den naam van
Chiffchaff geven. De Heer SWEET, een dier vogeltjes in
cone kooi geplaatst hebbende, zag, hoe het in zijne gevangenschap bijna terstond vvelgemoed begon te eten, en spoedig
ook leerde, nit een aan hetzelve voorgehouden lepel, melk
to drinken. Na verloop van twee of drie dagen had het in
dezen ongewonen drank zulk een' smaak gekregen, dat het
dengeen, die den lepel droeg, de geheele kamer door navloog , en, zonder de minste schuwheid te toonen, hem op
de hand ging zitten. Van tijd tot tijd schoot het, met snelle
vlugt, naar de zoldering van het vertrek, en kwam telkens
met eene gevangene vlieg terug. Eindelijk word de lieve
vogel zoo mak, dat hij op de knie van zijnen meester bij
het vuur kwam zitten slapen. Zette men de vensterramen
open, zoo deed hij niet de minste poging om to ontvlugten.
Bit ziende, waagde het de Heer SWEET, hem in den tuin to
lokken, om te beproeven, of hij ook van daar, uit de voile
vrijheid, zou terugkeeren. Met moeite bragt men er hem
toe, om naar buiten te komen; lane aarzeltie hij, ofschoon
Yy2
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men hem den lepel met melk van verre woes. Tweemalen
na zulk een uitstapjegedaan te liebben, keerdc hij uit cigene
beweging binnenshuis terug. De derde maal ging hij op een'
boom zitten, van waar hij echter weder op de hand van den
Beer SWEET vloog en melk nit den lepel drunk ; vervolgens
ging hij zich in een' waterbak baden, en vloog toen in eene
strnik , om zich te droogen. Hier echter ontwaakte in den
trekvogel de natuurdrift, hem door het jaargetijde ingeboezemd, en behield zij de overhand boven al de aanlokkelijkheden van het huiselijke leven. SWEET hoorde hem nog
wel, maar zag hem niet weder, en riep hem vergeefs. Het
was tegen het einde van November; ongetwijfeld is hij zijne
stamgenooten nagetrokken, die reeds eenigen tijd te voren
het land verlaten hadden.
Met betrekking tot eene andere soort der Sylrien, de
Sylvia trochylus, die haar nest op den grond houwt, leest
men in le ilraturaliste champetre, een werk vol anecdoten
betrckkelijk de levenswijs der vogels, een door eene dame
medegedeeld voorbeeld der gehechtheid van dien vogel aan
de woning, welke hij bouwt. ,Ik wandelde," dus verhaalt
die dame, Din eenen hoomgaard, toen iets, dat op den
grond lag, mijne aandacht trok. Het scheen een groenachtige bal to zijn, en, toen ik het opgeraapt had, bemerkte
ik, dat het een nest was, hetwelk de Trogloditen begonnen
hadden te vervaardigen. Nu spect inij mijne overhaasting,
en, zoo voorzigtig als ik kon, plaatste ik het nestje weder
op den grond, ofsehoon ik weinig hoop had, dat de eigenaars, na zulk eene verplaatsing, hun werk zouden voortzetten. Evenwel, tot mijne groote verbazing, zag ik des
anderendaags, dat zij aan het nest hadden voortgehouwd,
en na verloop van ettelijke dagen lagen er zelfs twee eijeren in. Doch, helaas! plotseling dringt een troep eenden
in den boomgaard, die met hunne breede pooten en groote
platte beliken in een oogenblik het nest uit elkander gerukt en de eijeren verstrooid hadden. Ik haastte mij, de
lompe vogels te verjagen, voegde, zoo goed ik konde, het
nestje ineen, en plaatste de eijeren er weder in. Een derde
ei, hetgeen nog dienzelfden avond bij de twee anderen gelegd werd, bewees mij, dat ook nu de vogeltjes den moed
niet hadden laten zinken, en na eene week tijds hadden nog
vier daarbij gelegde eijeren het geheele getal tot zeven vermeerderd, die door de moeder zorgvuldig uitgebroed wer-
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Glen, tot dat zeven jongen den dop verlieten. Het jonge
broedsel slaagde volkomen, en op zekeren ochtend had ik
het genoegen, alien te zien wegfladderen."
Weder eene andere Sylvia (Sylvia locustella) is als 't ware
de buikspreker onder de vogels. .Niets is verlUstigender,"
zegt WHITE in een' brief aan PENNANT, bdan naar het getjilp van dit vogeltje te luisteren. Men zou zweren, dat
het digt naast ons zit, wanneer het menigmaal vijftig roeden van ons verwijderd is; en omgekeerd zou men meenen
het uit eenen grooten afstand te hooren, wanneer het zich
digt bij ons oor bevindt. Zoo ik niet min of meer een insektenkenner was, en wrist, dat er in dit jaargetijde nog
geene sprinklianen zijn, zou ik mij verzekerd gehouden
hebben, dat een dier beestjes van tijd tot tijd zijn gewoon•
geruisch nit de struiken deed hooren. Het geluid wordt
zoo natuurlijk nagebootst, dat de landlieden zelven n nit]agehen, wanneer gij hun zegt, dat dit gesuis het gekweel
eons vogels is. Het is alsof het dier lust in spotten tindt.
111enigmaal, in cone digte haag, zal het, een paar schreden
van u verwijderd, zijn gezang doen hooren, rafts het slechts
weet, dat het goed verborgen zit. Stapt er iemand naar de
andere zijde der haag, alsdan zal het, even als eene muis
zou kunnen doen, ]angs den grond door wortels en struiken voor u uitloopen, soms wel tweehonderd schreden ver.
Nooit echter vertoont het zich open en onverborgen voor
uw oog; maar 's morgens zeer vroeg, wanneer men zorg
draagt het niet te storen, kan men het hier of daar op
een takje mien zitten, uit voile keel zingende en met de
wiekjes klappende."
Ten aanzien van den nachtegaal, deszelfs verblijf en le.% ensgewoonten, inzonderheid wat Grootbrittanje betreft,
zcgt onze Schrijver het volgende:
naam van den nachtegaal herinnert reeds alleen zoo
veel, wat tot deszelfs lof gezegd en gezongen is, dat de
beste wijs, om deszelfs zang te prijzen, misschien zijn zou,
er geen woord verder van te zeggen. Immers is hij door do
dichters aller tijden en landen geroeind geworden, van
do her der aloudheid of tot die van het hedendaagsche
Ierland, welke het Rozenboschje aan de oevers van den
Bendimir vereeuwigd heeft. (*)
A Dc

(*) Tuom A S InooRE.
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',MILTON, zoo gevoelig voor de bekoorlijkheden der toon
kunst, doet, reeds bij den aanvang van zijn gedicht, den
nachtegaal verschijnen, waar hij hem, in een der schoonste
gede,elten van hetzelve, het bruiloftslied voor onze eerste
ouders laat aanheffen. Het proza is niet minder welbespraakt geweest in den lof van den kleinen zanger. Men
zie slechts, met welk eene geestdrift en sierlijkheid PLI NI US
(L. X, 29) de kracht van deszeifs stem en weergaloozen
zang beschrijft; men zie de bewondering, welke de eerlijke
en vrome Engelschman ISAAC WALT 01Y voor hem aan den
dag legt, om niet van ontelbare andere Schrijvers to spreken. Wat zon men, na die alien, nog kunnen zeggen?
Evenwel, HOSIERIIS zelf heeft zijn' zoit us gehad, en ook
de nachtegaal heeft de eer niet mogen genieten, aan den,
overigens zeer originelen, Schrijver eener Reis door Engeland, den Heer snit o N, te behagen. Waar is het echter,
dat deze, die van oordeel was, dat de nachtegaal niet weet
te zingen, ook verklaart, dat ft APIIAeL niet verstond to
schilderen. Wij zijn niet vernuftig genoeg om zoodanige
paradoxen te verdedigen, en schamen ons niet, over den
nachtegaal te oordeelen, gelijk de geheele wereld het doet.
De nachtegaal (luscinia Philomela, Notacilla luscinia
LIN.) komt omstreeks de heeft van April in Engeland aan:
de mannetjes, even als die van den basterd-nachtegaal met
zwarten kop (Curruca atricapilla) komen verscheidene dagen
v6Or de wijfjes; zij zijn gemakkelijk te vangen, en de vogelaars, wier fijn gehoor en scherp gezigt hen spoedig ontdekt,
verliezen geen' tijd om hun lagen te leggen, ten einde zich
van hen meester te maken, alvorens de andere sekse verschijnt ; want het is ongelukkiglijk maar al te waar, dat ,
wanneer een nachtegaal gevangen wordt, nadat het teedere
van zijnen zang hem het hart eener geliefde gewonnen heeft,
hij de smart van zijn verlies in zijne kooi nimmer overleeft :
hij sterft er van verdriet.
Indien de nachtegalen op sommige plaatsen buitengemeen
talrijk zijn, zoo zijn er daarentegen oorden, waar men hen
nimmer vindt. In den omtrek van Louden ziet men er velen. Kenners roemen de stem van die nit het Graafschap
Surrey. De Graafschappcn Sussex, Southampton, Dorset,
Somerset en het oostelijke deel van het Graafschap Devon
worden door hen bezocht; maar in dat van Cornwal zijn zij
onbekend. Essex, Suffolk. Norfolk en cen grout gedeelte
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van York bezitten dien vogel; maar bij menschengeheugen
is hij in het Graafsehap Lancaster niet gehoord, ofschoon
hij somwijlen zoo noordelijk optrekt als Carlisle.
.Aan de inwoners van het Prinsdom Wallis is het niet
gegund, hem te hooren, ofschoon, door eene licentia poetics, DYER hem er heeft doen zingen. Niettemin is ziju
zang bijzonder liefelijk in de 1Vachtegaal-vallei bij Bristol,
en hij heeft ook in de Gallische taal eenen naam: Eos (*).
Noch Schotland noch Ierland bezitten hem. Uit vaderlandschen ijver heeft men pogingen gedaan, om hem aan de
luchtstreek van Caledonia en van Wallis te gewennen ; maar
wij gelooven niet, dat zulk eene proeve immer omtrent Ierland genomen zij. M o ORE ' S landslieden mogen zich echter
troosten : hebben zij al geene nachtegalen, zoo hebben zij
eenen dichter uit den stam van ANACREON.
Rusland, Siberia zelfs, ook Zu-edeu en zuidwaarts Provence, Italia, Noord-Afrika, Egypte, Syria, Smirna en de
Grieksche Archipel weergalmen van den welluidenden zang
der nachtegalen, die daarentegen Dimmer de eilanden in het
Kanaal noch ook het Fransche gewest Bretagne bezoeken,
hoezeer zij in al de overige deelen van Frankrijk gevonden
worden.
.De meest gewone plaats, waar de nachtegaal zijn nest
maakt, is op den grond. Het is zeer luchtig zaamgesteld
nit verdorde bladeren en van den eiken- en den witten beukenboom, doormengd met een weinig struisgras en toppen
van riet, en van binnen bekleed met zachte wortelvezelen ;
het heeft zelfs zoo weinig zamenhang, dat het bijna onmogelijk is, een nachtegaalsnest, zonder het te breken, weg
te nemen, of men moet het alvorens met een touwtje bijeenbinden. In het nest vindt men gewoonlijk vier of vijf
olijfbruine eijeren. In deze ruw gevormde wieg ziet de
heerlijkste onzer boschzangers het levenslicht.
Behalve zijne muzikale gaaf, schijnt de nachtegaal ook
die te bezitten van te kunnen leeren spreken. No s cu us ,
STATIIIS en PLINIII8 getuigen zulks, en de laatste maakt
zelfs (Nat. Hist. X. 42) gewag van Luscinias graeco atque
latino sermone dociles, (t) die in het bezit der jonge c
14" Opmerkelijke overeenkomst met de Grieksche benaming van den dageraad.
(t) Nachtegalen, die Grieksch en Latijn hadden leeren
spreken.
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GARS waren. Wij zijn echter verpligt te erkennen, dat alle
pogingen om te spreken , welkc wij door zangvogels hebben
hooren doen, zeer onvolkomen geweest zijn. Wel is waar,
zoo men de verbeelding een weinig te hulp riep, lion men
de beruchte sprekende vink de woorden pretty Queen (mooije
Koningin) en nog eenige andere hooren uitbrengen; doch
alwat zij sprak was, even als betgeen de tooveres van Thabala zeide, eigenlijk gezang, en de klank niet anders dan
min of meer gearticuleerd fluiten. Welk een onderscheid
met de spraak der papegaaijen, die ware anthropoglotten!
Die vogels spreken inderdaad.
',Even als alle tweebeenige toonkunstenaars, hebben alle
nachtegalen op verre na niet dezelfde zanggaaf. Men ontmoet onder hen Kris' Nr's, TAMBURINI ' S, LABLACHE ' S en
weder anderen, die, als eigenzinnige artistes, zich slechts
van tijd tot tijd laten hooren, zonder verband, en met lange
tusschenpoozen, dikwijls van verscheidene minuten tusschen
elken aanhef."

IETS OVER DEN STAAT DER NEGERSLAVEN OP MET EILAND CUBA.

Gravin MERCEDES MERLIN, eene Spaansche Creole van
bet ciland Cuba, in Frankrijk gehuwd, maar onlangS naar
haar geboorteland teruggekeerd, heeft in het verleden jaar
van daar een geschrift overgezonden, waarbij zij poogt te
doen zien, hoe veel menschlievender de wetten omtrent de
Negerslaven en hoe veel gelukkiger hun lot in die kolonie
geacht mag worden, dan in de bezittingen van andere nation; waarvan dan ook weder het gevolg is, dat zij zich in
acrd en gedragingen, boven de elders in slavernij levende
Negers, voordeelig onderscheiden. Eenige bijzonderheden,
Welke zij tot staving daarvan aanvoert, willen wij bier laten
volgen.
De zachtmoedigheid van den Cubaschen planter jegens
zijne slaven boezemt aan dozen een gevoel van eerbied in,
dat weinig verschilt van hetgeen men jegens de Godheid
koestert. Die verknochtheid van den slaaf kent alsdan geene
grenzen; hij zou den vijand van zijnen meester bij klaar
lichten dag, op de voile straat, verrnoorden ; hij zou zich
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voor hem, zonder to verblikken, laten doodmartelen. Zijn
heer is voor hem vaderland en huisgezin; de slaaf voert zijns
meesters naam ; zijne vrouw ontvangt diens kinderen, wanneer zij ter wereld komen, voedt ze met haar zog, dient
hen, van kindsbeen af, met eene soort van aanbidding, en,
wordt hun meester door ziekte aangetast, zoo passen zij hem
dag en nacht op, sluiten hem de oogen wanneer hij gestorven is, wentelen zich, onder bet uitbrulien hunner smart,
op den grond , en scheuren zich in wanhoop het vel met
hunne nagels open. Maar ook, duet men in hunne ziel een
scherp gevoel van thorn of wraakzucht ontwaken, alsdan
komt de woestheid van den wilde weder boven, die mummer
koel is , evenmin in zijnen haat als in zijne liefde. Evenwel, zijn wrok heeft bijna nooit zijnen meester tot voorwerp.
Wordt een Negeropstand niet door vreemden aangestookt,
hetgeen zelden het geval is, dan is het steeds verbittering
tegen den Najoral of opzigter, welke het oproer verwekt heeft.
Ziehier een geval, hetwelk tot blijk kan dienen van de
zedelijke magt, Welke de meester op het gemoed dier wilden oefent:
Weinige dagen na mijne aankomst geraakten de Negers op
de suikerplantaadje van een' mijner neven, Don A PR A öz,
in opstand. Die bezitting was pas aangelegd. De slaven,
cerst onlangs uit Afrika aangebragt, behoorden alien tot de
zoogenaamde natie Coulountie, een Afrikaansche stam, die
goede arbeiders levert, maar tevens lieden, welke ligtgeraakt , gewelddadig, en bij de minste verdrietelijkheid, die
hen treft, steeds genegen zijn zich to verhangen. Het was
even vijf ure geslagen ; de dag begon aan to breken. Een
half uur geleden was R APR A e L naar een ander zijner eigendommen vertrokken , en had zijne vier kinderen en zijne
zwangere vrouw nog slapende achtergelaten. Plotseling ontwaakt P EPIJIA dit was de naam der vrouw, door een ontzettend geschreeuw, verzeld van voetstappen , die met verhaasting naderen. Verschrikt springt zij het bed nit, opent
het vensterluik , en ziet al de Negers der plantaadje in eenen
onordelijken drom naar het woonhuis loopen. Terstond daarop vliegen hare kinderen naar haar toe, en klemmen zich,
angstig schreeuwende, aan haar vast. Zij had niet dan slaven in hare dienst, en acht zich en do baren onvermijdelijk
verioren. Maar nog ter naauwernood heeft zij den tijd ge-
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had, hare zinnen min of meer te herzamelen, of eene harer
Negerinnen treedt de kamer in : .Nienja, wees niet bang,"
zegt zij; .wij hebben alles gesloten, en MIGUEL is meester
gaan baien." De oproerlingen naderden nog steeds, een'
bloedigen lap vleesch met zich slepende, dien zij elkander
van hand tot hand overgaven, terwijl zij daarbij een schel
gefluit lieten hooren, gelijkende near het geschnifei der
slangen uit de woestijn. " Het is het lijk van den Illajoral!"
riepen al de Negerinnen te gelijk, die, rondom P EP Tint
zaamgedrongen, haren schrik poogden te doen bedaren ; terwijl de Huisnegers, reeds van het begin des oproers, bet
veld doorkruisten, om hunnen meester op te sporen, De
opstandelingen waren bijna aan de deur van het huis, toen
P EP IJI A, door het luik, de quitrin of het ligte rijtuigje van
haren man in vollen ren ziet aankomen. De arme vrouw,
die tot nog toe, aan de zijde harer kinderen, den dood niet
zonder moedbetoon had zien naderen, verflaauwde, toen zij
Karen man, onverzeld en ongewapend, rest op den hoop der
razenden zag aanrijden ; zij viel in zwijm. Middelerwijl was
R APR AeL digt bij zijne oproerige slaven, die alien gewapend
waren en alien naar nog meer bloed schcnen te dorsten, gekomen. Regt tegenover hen houdt hij stil, stijgt uit zijn
rijtuig, en, zonder een woord te spreken, met strengen blik
en alleen met eenen wenk van zijne hand, wijst hij hen naar
de casa de purga (het raffineerhuis.) Op het oogenblik staken de Negers hun geschreeuw, laten het verminkte ligchaam van den Majoral varen, en, de machete (*) langs
den grond slepende, met nederhangend boofd, elkander
dringende en voortstootende, gaan zij alien verbluft naar
binnen. Men zou gezegd hebben, dat zij in dien eenigen,
ongewapenden man den Engel des verderfs waanden te zien.
Ofschoon de opstand voor een oogenblik teruggedeinsd
was, wilde RAPIIAeL, die de oorzaak daarvan niet kende
en de gevolgen vreesde, zijn gezin van het .gevaar verwijderen. De quitrin kon slechts twee personen bevatten, en
het zou onraadzaam geweest zijn, zoo lang te wachten, tot
dat andere rijtuigen ingespannen waren. Men hief dus PEP 1j* I A , die eerst even began bij to komen, in de chais, en
was geslaagd, de kinderen, zoo men best kon, nevens haar
(*) Een wapentuig der Negers, dat min of meer naar
den yatagan der Turken gclijkt.
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to plaatsen, tom, op het oogenblik dat men wilde afrijden , een man, met steken doorboord, bijna stervende en
naanwelijks kenbaar, zich tot voor een der widen sleepte,
krampachtig de handen aan de tree van het rijtuig klemde,
en vruchtelooze pogingen deed om op hetzelve te klimmen.
Wanhoop was op zijn bleek gelaat gegrift, dat al de teekenen vertoonde, die den dood voorafgaan; schrik en doodsangst betwisteden elkander zijne laatste oogenblikken. Het
was de Majordomo, een blanke, die, aan de moordende
handen der Negers ontsnapt, zijne krachten inspande, om
het laatste overschot zijns levens te redden. Zijn jammergeschrei en zijn angstgesmeek waren hartverscheurend. Voor
RAP n A et was het eene vreeselijke keus, of de bede van
eenen stervende af to slaan, of dit van bloed en vuilnis
druipende ligchaam als 't ware over zijne kinderen te stelpen. Deernis echter behield de overhand. Men maakte,
zoo goed men kon, den Majordomo op het voorderdeel van
het rijtuig vast, en men vertrok.
Terwijl dit alles op de suikerplantaadje van RAPIIAet voorviel, had de illarkies VAN CARDENAS, een broeder van
PEPIJIA, wiens plantaadje twee uren van die zijner zuster
verwijderd ligt, door eenen slaaf van het haar dreigende
gevaar berigt gekregen, en snelde haar te hulp. De woning naderende, word hij een' troep rebellen gewaar, die,
door een overschot van woede of door vrees voor straf gedreven, naar de Savanes liepen, om er eene schuilplaats
bij de Boschnegers te zoeken. Door de tijding van zijner
zusters gevaar verschrikt, had de Markies VAN c ARDENAS
zich slechts den tijd gegund, om, verzeld door een' zijner
Negerslaven, to paard te stijgen en spoorslags te vertrekken. Naauwelijks werden de vlugtenden eenen blanke gewaar, of zij liepen, van top tot teen gewapend, op hem
aan. De Markies hield stil, om hen af te wachten ; het
was eene dolle vermetelheid. Maar zijn Neger, het paard
bij den toom grijpende en bet doende omkeeren : Hi amo,"
zeide hij, n g-a toch heen !... ik zal mij wel met hen verstaan." Met deze woorden gaf hij het paard eenen zweepslag en deed het op vollen galop wegsnellen. Op hetzelfde
oogenblik was de oproerige hoop bij den Neger. Deze bleef
pal staan, om zijnen beer te meerder tijd te laten zich te
verwijderen. De dappere en trouwe JOSEPH, (want hij ver(bent wel, dat men zijnen naam als lien van eenen cchten
A
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held beware) de moedige en getrouwe dienstknecht, bezweek eindelijk, na eenen langen wederstand tegen de talrijke moordenaars. llij viel aan den rand des wegs, dien hij
verdedigd had, door zesendertig machete-slagen getroffen,
met gespleten hersenpan; een oor van het hoofd geslagen,
en met verbrijzelde ledematen. Niettemin, JOSEPH leeft
nog, en ik zie hem dagelijks. Hij draagt verscheidene likteekenen in het aangezigt, maar zijn gelaat is open en vriendelijk ; de arme Neger schijnt gelukkig. Zijn meester heeft
hem de vrijheid geschonken: in het eerst weigerde hij dezelve, en heeft ze naderhand slechts aangenomen op de
voorwaarde, dat hij bij hem blijven en hem als voren dienen mag.
De opstand, niet het gevolg van een vooruit beraamd ontwerp geweest zijnde, was spoedig ten einde; hij was sleehts
veroorzaakt geworden door eene te harde straf, welke de
Mayoral aan eenen slaaf had opgelegd. Toen zij naar het
huis van hunnen meester liepen, wilden zij hem eigenlijk
alleen hunne grieven voordragen. De Negers verzochten
nAël. om vergiffenis, en, met uitzondering van twee of
Brie der schuldigsten, die aan het geregt werden overgeleverd, ontvingen zij pardon. Eene opmerkelijke daadzaak,
en die weder een bewijs van de verknochtheid der slaven
voor hunnen meester is, bestaat hierin, dat, alvorens op to
staan, het eerste denkbeeld der hoofden van het oproer was,
den gang der cilinders en het werden der stoommachine te
stuiten. Zonder die voorzorg zou de ketel onmisbaar gesprongen zijn en het suikerhuis vernield hebben.
Niet alleen begunstigen de planters op Cuba bet vrij worden hunncr slaven, door hun gelegenheid te verschaffen geld
voor zich to winnen, maar menigmaal schenken zij zelven
hun de vrijheid. Eene trouwe dienst, een bewijs van verknochtheid, het zogen van een kind uit het gezin, het oppassen van een der leden in deszelfs laatste ziekte, alles
ontvangt zijne belooning ; en die belooning is altijd de vrijheid. Niet zelden beschouwt de slaaf doze weldaad als eene
straf en ontvangt ze al schreijende. Nog eene menigte trekken zou ik kunnen aanhalen, bij welke genegenheid van
den beer en dankbaarheid van den slaaf de menschheid gelijkelijk vereeren. Tot op het tijdstip, toen het slavenhalen
afgeschaft werd, legden alle nation, die koloniên bezaten,
aan het vrijgeven der Negers hinderpalen in den weg.
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meester, die zijnen slaaf do vrijheid schonk , was gedwongen, aan zoogenaamde eontrole-regten, eene geldsom to betalen gelijkstaande met de waarde van den vrijverklaarde.
De meer edelmoedi,c,re Spaansche wet onderwerpt die weldaad aan geenerhande belasting. De geheele verrigting bepaalt zich tot het uitvaardigen van eene bloote carta de
libertad, welke de meester opmaakt, onderteekent, het
oorspronkelijke stuk bij zijne papieren bewaart, en afschrift
daarvan aan den Neger ter hand stelt. Met dit papier in
zijn bezit, heeft de vrije]ing regt, om alle nijvcrheidsberoepen voor eigene rekening nit to oefenen.
De liberto kan op zijne heart slaven en landeigendommen
bezitten ; er zijn er, wier vermogen 40 a 50,000 piasters
bedraagt. Maar de hardste toestand, waarin een slaaf zich
bevinden kan, is, eenen Neger tot 'leer to hebben. Bijna
altijd een onbarmhartig meester, wordt de aangeborene
woestheid van dezen laatsten nog vermeerderd door de herinnering zijner eigene slavernij, en doet bij hem jegens zijnen slaaf al de wreedaardigheid van den Afrikaanschen
wilde herleven. Ifeeft bij zijne vrijheid bij coartacion verkregen , zoo tracht hij voor zich de vrijdommen van den
slaafschen stand to behouden ; want, bezit de slaaf al geene
maatschappelijlte regten, hij heeft ook Beene maatschappelijke pligten; en de Neger, die door zijne vrijverklaring.in
het genot der cerste gcraakt is, zou daarom niettcmin zich
gaarne aan de laatstc blijven onttrekken. Dus, al bezit hij
slaven, huizen, landerijen, evenwel draagt hij zorg, zijnen
meester eon medio (25 cents) daags schuldig to blijven, als
uitkeering wegens de laatstc 50 piasters, welke hij nog van
den prijs zijner vrijheid to betalen heeft. Die uitkeering,
Welke hem ten aanzien der schatkist nog altijd in den rang
der slaven doet blijven, wordt nooit door hem betaald; en
op deze wijs onttrekt hij zich, in hoedanighcid van nog
niet geheel bevrijden slaaf, aan krijgsdienst en belasting.
Ofschoon de slaaf het regt van eigendom heeft, behoort,
bij zijn overlijden, zijn good aan zijnen meester; maar,
heeft de slaaf kinderen achtergelaten, dan maakt de Cubasche planter van dit erfgoed nimmer gebruik getrouwelijk
bewaart hij de nalatenschap ten behoeve der kinderen, doet
Naar vruchten opbrengen, en, zoodra de som genoegzaam
aangegroeid is, geeft hij aan die kinderen, naar orde van
cerstgeboorte, hunne vrijheid. Nenignaaal zelfs laat de vrij-
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geworden Neger zijn erfgoed, bij voorkeus, aan zijnen meester over. Ziehier daarvan een voorbeeld uit duizend soortgelijke. Ten tijde toen de Cholera hier te lande heerschte,
paste eene oude ziekenverzorgster de Negers van mijnen
broeder op. Zij was vroeger zijne slavin geweest ; maar,
hoezeer reeds lang geleden vrijgelaten, bleef zij hare dienst
als naar gewoonte voortzetten. Ook haar greep de ziekte
aan ; terstond deed zij haren meester verzoeken, bij haar te
willen komen: a Mi alno, ik ga sterven," zeide zij tot
hem ; a ziehier achttien oncen, die ik nog bijeengespaard
heb; zij zijn voor u... Wat dit andere kleine geld betreft,
zal su pierced het wel onder mijne makkers willen verdeelen... En hier dit oudje, (haar man) hij gait ook sterven
(hij was gezond); maar indien middelerwij1 su merced zoo
goed wilde zijn, kan zij hem nu en dan eens een once laten
toekomen, om hem te helpen zijn leven ten einde te slepen."
Het goede grootje stierf niet, maar integendeel genas zij op
eene wijs, die verdient verhaald te worden. Mijn broeder,
wiens liefdadigheid overal werkzaam was, waar hij droefheid of ellen& zag, wilde de arm lijderes noch opgeven
noch verlaten. Ilij meldde schriftelijk den geneesheer de
bijzonderheden van haren toestand, en vroeg voor haar nu
snelle help. In dien tijd, toen het kwaad op zijn hevigst
was, school aan de geneeskundigen niet zelden de tijd te
kort, en somwijlen ging het recept mondeling van den eenen
tot den anderen ziekenoppasser over, natuurlijk niet zonder
op die reis bier of daar verandering te ondergaan. In antwoord op zijnen brief ontving mijn broeder drie pakjes met
poeders, en daarbij het mondelinge voorschrift, om dezelve
van uur tot uur in te geven. Met moeite deed men ze
door de reeds stervende zieke innemen. Een oogenblik nadat dit gebeurd is, komt de dokter. — ,Wel nu!" zegt
hij, n hoe maakt zij het ?" — .Zij heeft alles ingenomen." —
Alles ingenomen?" — n Ja, maar met moeite heeft zij het
door de keel gekregen." — ',Door de keel gekregen? Mijn
God! gij hebt haar vermoord. Het middel was tot een geheel ander einde bestemd." Mijn broeder was de wanhoop
zelve, dat hij de goede oude vrouw den dood berokkend
had. Verre vandaar: hij had haar gered. Een oogenblik
na de laatste gift te hebben ingenomen, bedaarde de Negerin, viol in een' diepen slaap, werd beter, en nog tegenwoordig past zij weder zieken op.
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Ik wil hier nog cone andcre daadzaak aanhalen, welke
de grootheid en tevens de kieschhcid van zie/ eons Negers
bewijst. De Graaf DE GIBACOA bezat eenen slaaf, die, zich
wensehende vrij to koopen, zijnen meester vrocg, welkesom
hij daarvoor vorderde. — .Geene hoegenaamd," antwoordde
hem de hoer; ,gij zijt vrij." De Neger zeide nicts, maar
hij Leek zijnen meester aan; een traan glinsterde in zijn
oog, en hierop ging hij heen. Na verloop van eenige uren
keerde hij terug met eenen nitinnntenden Royale-Neger, dien
hij op den barracone van het geld, dat hij tot zijne eigene
vrijmaking bestemd had, was gaan koopen. — h Mi (tato,"
zeide hij tot den Graaf, D zoo straks hadt gij eenen slaaf, nu
hebt gij er twee."
De Negers maken de belangen /limner heeren geheel en
al tot de hunne, en kiczen in derzelver geschillen voor hen
partij. Generaal FACON, gewezen Gouverneur van de Havannah, die zoo veel wezenlijk goede dingen in die kolonie
tot stand gebragt heeft, maar wiens harde en onbuigzame
aard hem zoo veel vijanden gemaakt heeft, schiep behagen,
om door daden van dwanggezag den Adel to vernederen. Hij
had onder anderen den Markies nt CASA -cA vo vervolgd,
die na lang lijden in ballingschap gestorven was. Eenigen
tijd daarna gaf Generaal FAc oN een groot middagmaal. Verscheidene kola werden hiertoe in requisitie gesteld; maar
de beste kok, dien men kende, was de Neger ANT° N I o,
toebehoorende aan de Markiezin D ' AR cos, doehter van den
ongelukkigen C A s&-CALVO. In de verblinding van zijnen
hoogen stand, dacht de Gouverneur, dat niets hem weerstaan kon, en verlangdo den kok van deszelfs meesteres,
die, gelijk men wel denken Lan, hem weigerde. Hierdoor
gevoelig gekrenkt, deed de Kapitein-generaa/ den slaaf niet
alleen de vrijheid toezeggen, maar ook nog daarenboven
eene groote belooning, wanneer hij zijne meesteres verlaten
en tot hem overkomen wilde. De slaaf antwoordde: b Zeg
den Gouverneur, dat slavernij en armoede bij mijne moosteres mij liever zijn, dan vrijheid en rijkdom hij hem."
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Een waarschuwend Verhaal.

T

oen ik te Heidelberg studeerde, zou ik het romantische
Zwarte Woud gaan bezigtigen. Mijn reisgezel op dezen togt
was een medestudent, wiens verstand vroegtijdig ontwikkeld
was, een Stoicijn, boven de zwakheden der menschelijke
natuur verheven. N. scheen toen reeds zich voor to bereiden tot den deftigen post, dien hij nu bekleedt , aan het
hoofd van een der conservative ]cantons van Zwitserland.
Wij gingen op reis met het voornemen, om onzen togt
zoo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken, waartoe
onze welvoorziene geldbeurs ons volkomen in staat stelde.
Onze eerste rustplaats was Karlsruhe. Daar moesten wij een
bezoek afleggen bij mijnen geaehten bioedverwant , den Graaf
v A N G. , Gezant van den Koning van Wurtemberg. De Graaf
scheen des to meer verheugd, dat wij juist nu kwamen ,
omdat het hem later onmogelijk zou zijn geweest , ons to
ontvangen, daar zijn koninklijke meester dan, incognito den
Groothertog willende bezoeken, bij hem zijnen intrek zou
nemen.
Onze tweede dagreis bragt ons aan de badplaats Baden.
Sedert den tijd van onzen togt is dit oord zoo bekend geworden aan iedereen in heel Europa, dat er niets niettws
van te zeggen valt. Ongelukkig overviel er ons een hardnekkige regen, die er ons twee dagen lang geboeid hield.
Din weet iedereen, wat Baden is bij regen
Waar vindt men dan er heil, dan in 't gevaarlijk... spelen?
Inderdaad, de wandeling, die op den drempel van het speelhuis uitloopt, heeft veel van een muizenval.
Ook wij traden binnen met de menigte. Aan twee groote
tafels zag men eenen kring van woedende spelers, die ondanks de ordelinten, waarmede velen versierd waren, er
zeer onedel uitzagen. Eene reusachtige roulette vertoonde
in hare talrijke kleine holen en Naar noodlottig balletje, dat
met eene zoo groote snelheid voortrolt, dat men niet weet,
waar het zal blijven liggen, een gcpast zinnebeeld van hen,
die deszelfs bewegingen volgen, en nict weten, tot hoe verre
zij zich zullen laten medeslepen. Het rouge et noir leverde
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rondom het groene tapijt een aristocratischer gezelschap op.
Men zag daar met droefheid een Jong meisje uit een der eerste geslachten van Duitschland , tot dusverre door hare zedige schoonheid versierd. Aan hare linkerhand zit een jonge
Prins, zeer bekend om de ligtzinnigheid van zijn karakter,
thans veel meer vervuld van ijver, om haar to bekoren, dan
van belangstelling in het spel , waaraan hij deel nam. Aan
hare regterzijde zat de moeder van het jonge meisje, geheel
verdiept in de beschouwing der kaarten , die elkander op de
tafel voor haar afwisselden. Het was een gevaarlijker toestand , dan die van HERCULES, toen hij tusschen de deugd
en de ondeugd had te kiezen. Zij stolid als tusschen twee
ondeugden, en als FIGARO bleef haar de gelegenheid over,
om ze zamen te voegen. Dit tooneel trok mijne geheele aandacht. Om het langer to kunnen gadeslaan, wierp ik eene
kroon op de tafel. Het geluk was mij gunstig ; ik liet het
begaan, en na eenige oogenhlikken hadden gedurig verdubbelde winsten eenen vrij aanzienlijken hoop geld voor mijne
plaats opgestapeld.
Ondertusschen zwierf een jonge groote mijnheer, die den
naam had van in Heidelberg to studeren, treurig van de eene
tafel naar de andere, nadat hij tot den laatsten stuiver had
verloren. Toen hij den hoop kroonen zag , om welke niemand zich bijzonder scheen to bekommeren, begreep hij,
dat er partij zott te trekken zijn van den stoffel, wien ze
toebehoorden. llij kwam mijnen naam te weteu, en ontdekte terstond, dat hij sedert langen tijd eenegroote vriendschap had gevoeld voor den medestudent, wien hij tot dusverre nooit met een enkel woord had verwaardigd. Daar
de regte lijn de kortste weg is, om van het eene punt tot
het andere te komen , nam ik de vrijheid, om hem in de
rede te vallen bij den aanvang van zijne geimproviseerde
vriendschapsbetuigingen, door hem te vragen, hoeveel geld
hij noodig had. Na eenige woorden, die den vreeselijken
toestand moesten schilderen, waarin hij verkeerde, verklaarde hij, dat een paar kroonen, ten hoogste , voldoende waren, om hem uit zijne verlegenheid to redden. Ik verzocht
hem van de tafel te nemen, wat hij meende to behoeven.
Daar al te goed hier op aarde buurmans gek is, en daar
men, als men toch aan het nemen is, zooveel moet nemen,
als men krijgen kan , nam mijn nieuwe vriend ook alles.
Hij hood mij aan, om mij eene schuldbekentenis te geven.
Zz
NENGELW. 1841. NO. 14.

702

WIT LEERT MEN HIERU1T

Ik antwoordde hem, dat ik begreep, dat het woord van eer
van mijnheer vox w. even goed was als een schriftelijk bewijs, en dat ik er dus geen verlangde. llij drukte mij de
hand als iemand, die hem volkomen regt liet wedervaren,
en ik heb sedert nooit meer van hem of van zijn geld gehoord. Zietdaar reeds de eerste afdeeling van mijn verhaal:
scat leert men hieruit?
Zoodra de hand van mijnheer VON w. mijn geld van de
speeltafel had weggenomen, moest ik op nieuw inzetten,
indien ik mijne plaats wilde behouden. Maar van dat oogenblik de fortuin, gekrenkt zeker omdat ik hare gunsten zoo gering had geschat, mij den rug toe. 1k werd er
halsstarrig tegen in, ledigde mijne eigene beurs, en leende
de eene handvol voor, de andere na van mijnen reismakker, die onze gezamenlijke reisbeurs in bewaring had. Na
verloop van eenigen tijd deed deze wijze MENTOR mij opmerken, dat, indien ik nog van plan was den togt naar
het Zwarte Woud te volbrengen, het hoognoodig was, dat
ik met spelen eindigde. De raad was goed; de zon, die
weder begon to schijnen, deed mij dezelfde aanmaning, en
ik onderwierp mij zonder veel moeite.
Langs beschaduwde wegen zouden wij naar het bekoorlijke bad Bub trekken, en begaven ons te voet op weg.
Op eenige mijnen afstands van Baden verdeelt de weg zich
in twee talcken. De eerie loopt naar eene hoogte, waarop
het sierlijke badhuis van Rub is gebouwd, waar wij eenen
aangenamen en schitterenden gezelschapskring zouden vinden. Reeds had ik met vrolijke drift dien weg ingeslagen,
toen MENTOR, die eenige schreden achter was gebleven,
mij bij mijn rokspand terugtrok.
.Wel, dit is de weg immers naar Hub," zei ik.
,Ja," hernam hij; ,Yriaar zoo gij meent, dat wij, nadat
gij zooveel geld verspeeld hebt, nog in de duurste logementen onzen in trek kunnen nemen, dan bedriegt gij u zeer.
Een uurtje van hier zullen wij eene kleine herberg vinden ,
waar wij het goedkoop zullen hebben."
Ik was hongerig, misschien nog meer naar goed gezelsehap, dan naar spijs. Het scheen mij een hard vonnis. Ik
had er evenwel niets tegen in te brengen. Ik had MENTOR'S
geld zoo goed als het mijne verspeeld, en veroordeelde hem
tot water en brood, wat hij niet yerdiend had. De eerste
van alle leermeesteressen, de ondervinding, begon hare prac-
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tische lessen , die vrij wat meer waard zijn dan de voorle,
zingen van alle geleerden.
Zoo goed en zoo kwaad, als het was, aten en sliepen wij
in onze afgelegene herberg. Den volgenden morgen zetteden
wij te voet onzen togt voort langs den stuivenden weg van
Offenburg. De zaak word ernstig, De ondervinding herhaalde hare lessen met eene gedurig krach tiger welsprekendheid. Zij liepen alle over den tekst , dien ik weldra van
bniten leerde, en dien ik, gedurende de geheele reis, zoo
dikwijls bij mijzelven opzei, als een vrome zijn paternoster:
.Dwaas, al hadt gij eens zooveel geld kunnen winnen, als
gij nu verloren hebt, zou dan die onverwachte winst u zoo
veel genoegen hebben gegeven, als het verlies u nu verdriet
veroorzaakt ? Gij weet het tegendeel. Gij weet wel, en
kunt er niet aan twijfelen, dat die lieve heeren, die den
dag doorbrengen, kleine schupjes in de hand, onophoudelijk
roepende: Faites r otre jett dat nick doen uit pleizier, want
het is vreeselijk vervelend, en nog veel minder om u genoegen te doen, aangezien uw genoegen hen volstrekt niet
raakt. Het is dus blijkbaar, dat zij er voordeel van hebben,
en dat kunnen zij slechts hebben ten uwen koste. En dus,
om nu nog niet eens van zoogenaamde vrienden te spreken,
die u meenemen, zoudt gij een imarsehijnlijk verlies opzoe.
ken, dat u veel meer verdriet kost, dan een onwaarschijnlijk gewin u vreugde zou veroorzaken? 't Is al te gek ; en
gij zult het zeker niet weer beginnen." Mij dunkt, dat
was zoo kwaad niet geredeneerd voor icmand van twintig jaren.
Wij wandelden intusschen altijd voort, met meer of min.
der zon en stof, gelaten en berustende. Doch de mensch is
niet altijd stoleijnseh genoeg; en toen eene kar, met hout
beladen, voorbijkwam, waren wij sybaritisch genoeg, out
ons eenige oogenblikken op de takkebossen neder to
Deze onverwachte hulp verligtte onzen togt naar de baden
van Ripolzau, waar de gastvrijheid onze beproevingen eenigzins verzachtte. Onder de bezoekers van deze afgelegene
vallei behoorden ook de baron TON REIZENSTEIN en zijne
beminnelijke gade, die te dier tijd gewoonlijk hun verblijf
hielden in het paleis van Heidelberg. Zij waren de weldoehers en schutsengelen van het kleine aantal studenten, die
in hunnen kring waren toegelaten. Mevrouw bewecs ons
alle zorgen, die onze hunger en onze vermoeidheid noodig
z2
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maak ten. Zij voorzag zelfs in onze toekomstige behoeften.
Toen wij hare woning verlieten, zag ik onze ransels, die tot
nu toe getrouwelijk op onze schouders hadden gerust, in
handen van een jong meisje, eene sehitterende schoonheid,
in het schilderachtig gewaad van het Zwarte Woud; lokken
van het schoonste blond, sierlijk door de natuur gekruld ,
omgaven haar gelaat en haren pals met een' gouden glans.
1k vroeg haar, wat zij met onze goederen dacht nit to voeren; maar zij stootte mij terng, alsof ik er niets mede te
maken had, en zeide mij, dat ze hear waren overgegeven,
om ze te dragen, in hare kwaliteit van gids. Ik vooronderstelae, dat MENTOR bedrogen was en niet wist, in welke
handen ons good was gevallen. Bij zijne komst scheen hij
ook verbaasd; de badmeester, die hem een goeden gids had
beloofd, om den berg te beklimmen, wear men ligt dwalen
kan, had hem niet gezegd, dat zijne dochter de bevalligste
schoone nit den omtrek, tot gids zonde dienen.
Op den top van den berg gekomen, die met een eenwenoud Bosch was . begroeid, moesten wij eenige oogenblikken
rust houden, en vooral ook rust gunnen aan onze jonge
reisgenoote, die onze bagaadje niet had willen afgeven. De
denneboomen, hoe fraai zij ook zijn morn, geven weinig
schaduw, en de brandende zon wist tot ons door te dringen.
Dat was het oogenblik, om de schatten te gebruiken, wearmede Mevrouw vox R. ons voor de ure van dorst had voorzien. Ik zie mij nog, met een klein pennemes de china'sappelen doorsnijdende, eene heerlijke verkwikking in dit
oogenblik , ze met de suiker bestrooijende, die de goede
dame ons, zorgvuldig in een papier gewikkeld, had medegegeven , en alles broederlijk deelende met onze gids, die de
voor hear nieuwe vrneht met een zeker hoogmoedig genot
gebruikte. Indien de hoogaanzienlijke dame hare gaven
alzoo aan eene eenvoudige boerin had zien verspillen, haar
trots had er door gekrenkt kunnen worden, maar niet haar
gevoel van betamelijkheid; want wij behandelden het schoone
HANSJE met den meestmogelijken eerhied.
Wij hadden de Nurg bereikt, en bevonden ons in het midden van dat Zwarte Woud, hetwelk de rigueur het verblijf
behoort te zijn van de woestste bandieten. 1k had niet te
vergeefs sidderende het tooneelspel zien spelen: De man ran.
het Zwarte Woud, en twijfelde geen oogenblik, of ik zon
van aehter iedere rots een monster zien te voorschijn sprin-
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gen, dorstende naar ons bloed. Maar de geesten der slagtoffers waren talrijter, dan hunne moordenaars. Die spoken,
die eene groote rol in het landschap spelen, zijn statige
dennen zonder tak of schors, wier stammen als bleeke schimmen oprijzen, tot dat de bijl ze neerhouwt.
Wij trokken altijd te voet verder. Onze hoeden en ransels
van gewast linnen gaven ons eene sprekendc gelijkenis met
de arme Daitsche gezellen, die, op Inn ambaeht reizende,
op kosten van de milddadigheid der vrome zielen leven. De
ligtheid van owe bears deed er ons nog meer naar
en gelijk zij, waren wij genoodzaakt de eenvoudigste herberGen op to zoeken. Toen wij aan een der weinige voorbijgangers, welke wij ontmoetten, vrocgen, hoeveel tijd wij
noodig hadden, em zeker stadje te bereiken, antwoordde hij
ens op den loon van wezenlijke belangstelling: 00ch, vrienden, de weg is daar niet heel veilig. En daarenboven, wat
zoudt gij er uitrigten? Gij zoudt er zeker geen werk vinden." Wij lieten oils echter niet afschrikken, en bereikten
laat, toen het geheel duister was, eene eenzame woning
aan den zoom van het bosch. De waardin opende ons met
cen•ontsteld gelaat en als verbaasd over onze komst. Zij verklaarde , dat zij ons niets te eten kon geven en naauwelijks
eon bed kon aanwijzen. De dood van haren echtgenoot, die
eenige jaren geleden had plaats gehad, was de reden, volgens haar zeggen, waarom zij noch tijd noeh lust had gehad, om voor het noodige te zorgen. Wij moesten het toch
y our lief nemen en traden binnen. In eene lage Lamer, die
zij ongetwijfeld eenvoudig eene keuken noemde, zagen wij
door de geopende deur een aantal mannen van een ongunstig
voorkomen. Nadat zij ons verwaardigd had met een scraper,
dat Ietterlijk bijna enkel uit brood en water bestond, mogten
wij tot dessert ons uitstrekken op matrassen van eene voorbeeldelooze morsigheid, en ons daarop in slaap laten wiegen
door al de opbeurende schrikbeelden, die zulk eene plants
Lon opwekken. De voorzigtigheid is de moeder der wijsheid.
Wij waren aan onze liefhebbende betrekkingen rekenschap
verschuldigd van ons leven; geen middel, em het te beveiligen , mogt verzuimd worden. Wij sleepten• voor de deur
van het afgeschoten vertrekje, dat ons weinig zeker scheen,
eene mare List, die sedert onheugeliiken tijd in eenen hock
der Lamer was verbannen. Op de list plaatsten wij eeile
Laraf, rustende tegen de klink van de dour, en daarop wis,
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ten wij nog een glas te zetten. Alles stond zoo joist in evenwigt, dat iedere poging, om de klink op te ligten, een'
stortval van glas mocst veroorzaken, en een geweldig geraas.
Achter zulk eene vesting lion men althans eene verdediging
beproeven !... Den volgenden morgen ontwaakten wij, tot
onze groote verbazing, levende, en tacit hadden de vijanden
in huis ons gedurende den nacht hevig aangevallen ; maar
erkennen moet ik, dat het vijanden waren, die ongestraft
de barricaden braveerden, en tegen welke wij Beene wapenen hadden, om ze of te weren. 't Was eene reden te meer,
om zoo spoedig mogelijk uit dit hol te vlugten; dock in het
eerste oogenblik scheen dit onmogelijk. 't Was met groote
inoeite, dat wij den kolos van voor de deur wegschoven,
wiens zwaarte wij den vorigen avond schier niet hadden gevoeld. Wij zouden het Zwarte Woud niet hebben durven
verlaten, zonder eenige rooversgeschiedenis; wij hebben
niets beters weten to ontmoeten, wat er took eeuigzins naar
geleek.
Wij kwamen te Gernsbach ; van daar loopt de weg terug
naar Baden; maar wij hadden besloten die plaats te ontwijken, en wendden ons regtsaf naar andere badplaatsen, waar
de duivel van het spel ons niet aangrijnsde, naar Wildbad
in Wurtemberg. Alles, wat ik mij van de aangenaamheden
van dezen weg herinner, is, dat wij hem gedeelte]ijk aflegden onder eenen stortregen; terwijl wij, om een' korteren
weg, to nemen en niet nat te worden, de bedding van eenen
stroom hadden gekozen, op bet oogenblik drools, en die regelregt van den berg ailiep. Wij waren wel van den regen
in den drop geraakt.
Wij gingen deftig souperen te Wildbad, als menschen,
wier beurs rijkelijk voorzien was. Maar, toen wij onder den
maaltijd onze zakken doorsnuffelden, berekenden wij tot onzen grooten schrit , dat wij, ondanks de wonderen onzer
spaarzaamheid sedert ons vertrek uit Baden, na het souper
te hebben betaald, met ons beiden nog slechts een daalder
en eenige kreutzers over hadden. 't Was eene goede gelegenheid, om mijne inwendige vloekrede tegen het spel en
den speler te herhalen: .Dwaas! al hadt gij," en wat er
meer volgt. Naar het opzeggen van die les hielp niet, ow
ons op dit oogenblik nit (len brand te redden. Wij hadden
nog drie dagen noodig, om regelregt naar Heidelberg terug
to keeren, en wij moesten daarenboven nog slapen in het
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iogement te Wildbad. Wij dronken geen enkel glas wijn
sneer dan noodig was, oat to maken, dat wij althans onze
schuld konden betalen. Dit was goed voor het oogenblik;
mar men moest aan de toekomst denken. Karlsruhe, aan
eenen zijweg gelegen, was zeker digter bij, en de Graaf
VON G. zou ons te eerder helpen, omdat ons ongeval eenig
medelijden verdiende. Doch, om te voet te Karlsruhe to
komen, hadden wij ten minste twee dagen noodig, en in
die twee dagen moest men toch slapen en eten ook. Daarbij
plaatste de dikke Koning van Wurtemberg , (hij is in 1816
gestorven) die thans in die stad zijn moest, zich als een
spook tusschen ons en de beurs van zijnen Gezant. Het gesprek aan de table d' h&c dat voornamelijk liep over het
bezoek van den Koning bij zijnen buurman, en over zijn
verblijf in de woning van zijnen zaakgelastigde,' was ons
ales behalve aangenaam. Wij moesten intusschen eene partij
kiezen. Ik verzocht mijnen reisgezel, niet te meenen, dat
het mij kolderde, en ik riep met luider stem den eersten
bediende van het hotel: 1k Leval hem, te zorgen, dat wij
den volgenden morgen een rijtuig gereed vonden met de vier
beste paarden, die er te krijgen waren. Van het oogenblik
af, waarop ik dit bevel op hoogen toon had uitgesproken,
was bet blijkbaar, dat wij in de schatting van de bedienden
en zelfs van het gezelschap waren gerezen. De hofmeester
bragt ons weldra de verzekering, dat Olive Genaden op het
aangeduide uur alles gereed zouden vinden.
Ons vertrek geleek dus geheel niet op dat van de vorige
dagen. MENTOR had begrepen, dat bij doze gelegenheid
mijne stoutheid het schip van staat voor eene bijna zekere
schipbreuk had beveiligd. Het eenige middel, om nit de
verlegenheid to geraken, was, zoo gaauw to Karlsruhe to
komen, dat wij voor dien tijd geene onvermijdelijke onkosten behoefden te maken. Wij moesten daarbij ook prachtig
genoeg verschijnen, om geene afwijzing te ondervinden aan
bet paleis van den Gezant. Wij reden snel, overtnigd, dat
het grootste gevaar overwonnen was, toen tegen den middag
onze equipage, zot genoeg om te willen dineren, en to gelooven, dat wij dit ook zouden verlangen, voor een prachtig
hotel aan den weg stilhield. Een geweldig rumoer van zweepslagen en paardengetrappel deed meester en knechts naar de
deur vliegen, met bet servet onder den arm. let was blijkbaar, dat ons eon kostbaar diner boven het hogfd king; eon
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gevaar, waaraan wij ons volstrekt moesten zoeken to onttrekken. Ik begreep, dat dit het oogenblik was, waarop
wij, in plaats van hct spel op te geven, de kaarten moesten
blootleggen; eene ellendige woordspeling, die thij tclkens
voor den geest komt, als ik aan dit geval denk. 1T ENT on
had namelijk eene prachtige kaart van Duitschland in een'
fraaijen vergulden koker. Ik greep die, klom uit bet rijtuig
met een gezigt, waarop de ernst van diep nadenken stond
te lezen; ik kreeg eene groote tafel in bet oog, die reeds
met een tafellaken werd bedreigd, en wierp er mijne kaart
op. Nadat ik mijnen reisgezel had ingefluisterd, om te doen,
wat ik deed, en Beene verwondering te laten blijken, spreidde ik het verbazend groote bead in al deszelfs uitgestrektheid
over de tafel uit, die er geheel male bedekt was. Wij hadden beide een potlood en memorieboekje, en een van ons had
een kompas, en wij begonnen met groote drift metingen te
doen en aanteekeningen te maken. Na eenige oogenblikken
vonden wij middel, om bet zeer oneens te worden over de
legging en den afstand van sommige punten uit den omtrek ,
die men van eenen naburigen heave' kon zien. Als waren
wij Ingenieurs, brandende van ijver, om dat verschil te
doen ophouden en zich van de waarheid to overtuigen, vlogen wij de deur uit, met nadruk de lieden uit.het hotel bevelende, om niet to Taken aan de kaart en de papieren, tot
dat wij zouden zijn teruggekomen. Dock wij hadden geen
plan, orn spoedig terug te keeren. Zoodra wij buiten waren, haastten wij ons, om het reservekorps van onze betas
te laten oprukken, en de vijf of zes kreutzers, die wij nog
bezaten, te besteden tot een diner voor mensehen, die honger hadden, alsof het bun aan geen geld ontbrak. In een
afgelegen hock kochten wij voor twee of drie kreutzers brood
en your even zooveel kersen. In het veld vonden wij eene
heldere en eenzame beck, en daar besloten wij ons sober,
naar vrolijk maal met een ten van hare ijskoude wateren.
Wij zorgden, dat het niet te spoedig was geeindigd; en Coen
wij eindelijk zeker waren, dat de paarden de noodige rust
genoten hadden, keerden wij met haastige sehreden naar het
hotel terug, als lieden, die hunnen tijd hadden vergeten en
die haast hadden cm lerder to trekken. Wij lieten ijlings
inspannen, betuigden aan do waardin onze spijt, dat wij van
hare tafel geeti gebriiik konden maken, die grooten roem
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had, en beloofden haar, ons schadeloos te zullen stellen
zoodra wij terugkeerden.
Toen dit tweede gevaar was afgewend, reden wij in galop
weg, denkende aan het einde van ons leed te zijn. Maar
nog wachtte ons bezwaar. Een snelle rid deed ons vroegtijdig aanlanden aan het schoone hotel zurn Zaringer Hole
te Karlsruhe. Begrijpende, dat wij niet voor den volgenden
dag zouden behoeven af te rekenen, gingen wij deftig naar
het hotel van den Graaf vox G., aan wien ik eenige regelen
had geschreven, toen ik eene stem achter ons hoorde, die,
op zeer bescheiden toon, ons vroeg, of Onze Genaden hem
zijn geld niet zouden kunnen geven. De stem van een'
struikroover in het Zwarte Woud, die ons de bears of het
leven gevraagd had, had ons niet vermeteler en onbetamelijker in het oor kunnen klinken, dan die van omen armen
postiljon, die vroeg, wat hem toekwam. Dat kwam van
ons jagten! Wij hidden zoo hard gereden, dat hij nog tijd
had, om den nacht te gaan doorbrengen in eene herberg
twee mijlen op den terugweg, waar hij beterkoop teregt
zou komen. Ik herinner mij, dat ik, in den angst van
mijn hart, mij naar de knecht van het logement keerde,
en met levendige ontroering vroeg : nIs de Koning nog
bier ?" Van het antwoord hing de opheffing of de vermeerdering onzer verlegenheid af. b Hij is heden morgen
vertrokken," klonk het als heerlijke muzijk in onze ooren.
Ik kreeg op eens al mijn zelfvertrouwen terug, en zei op
een' deftigen, diplomatischen toon tegen den postiljon, dat
ik aan de ambassade van Wurteonberg dringende zaken had
te verrigten, die noodzakelijk vOOr de zijne moesten gaan ;
maar dat hij ons derwaarts slechts had te vergezellen, en
dat ik hem zijne rekening zou betalen, zoodra ik van daar
kwam. Hij had er vrede mee, volgde ons, en bleef voor
de deur van het hotel staan, als een derde lantaarnpaal.
De Graaf vox G., weder vrij geworden, ontving ons met
die vriendelijkheid, die hem kenmerkte. Hij vroeg met belangstelling naar onze reis. Doze was door onze togten te
voet eenige dagen verlengd, en hij vroeg, of ons ook eenig
ongeval bejegend was, en of wij geen gebrek aan geld hadden gekregen. Dat was eene tijdige vraag. Bij deed haar
vergezeld gaan van een bemoedigend handgebaar, waarmede
hij eene lange groene hours voor den dag haalde; en ik antwoordde, dat inderdaad mijn reisgenoot , die penningmeester
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was, niet over de zwaarte van de leas had to klagen. Ik
wenkte dezen, om zonder omslag de welkome versterking
aan te nemen, welke de Graaf VON G., die hier do plaats
van vader voor mij bekleedde, ons aanbood.
Weldra vend ik nu gelegenheid, om het hotel even te
verlaten en naar ons logement terug te keeren, en nam onzen geduldigen postilion op het sleeptouw mede, die ons
stellig een rend jaar zou hebben blijven wachten.
De vriendelijkheid van den Graaf 'VON G. bepaalde zich
hierbij niet. A Gij hebt zeker goed gedineerd vrienden," zel
hij ; ',want ik weet, dat er op halfweg een goed logement
is. Als gij eenigen trek hadt, zoo zoudt gij ons kunnen
helpen aan een klein souper, dat wij voor den Koning bestemd hadden, die ons heden morgen onverwacht heeft verlaten. Wij hebben onder anderen een tarbot in gelei, die
heerlijk moet zijn." Wij twijfelden er niet aan; want, de
Koning misschien uitgezonderd, was er geen greater lekkerhek dan zijn goede en vriendelijke Ambassadeur. Men zal
ligt begrijpen, dat wij, ondanks ons diner, ons opofferden,
om den Graaf en de Gravin v oN G. aan den vorstelijken maaltijd te helpen, waarmede zij zonder onze hulp bitter verlegen zouden zijn geweest. Zulk eene goede daad moest wel
hare belooning vinden. Ik soupeerde als een Koning.
Toen ik, na onze gelukkige terugkomst te Heidelberg,
onze acht dagen van kommer en gebrek overdacht, en de
ernstige les, die ons gelukkig niets anders dan gemak en
genoegen had gekost, began ik met hartgrondige overtuiging mijne vroegere verwensching to herhalen: Dwaas ! al
hadt gij eens zooveel geld kunnen winnen, als gij nu verloren hebt, zou dan die onverivachte winst u zooveel genoegen hebben gegeven, als het verlies u nu verdriet veroorzaakt? Dat is dan ook bij mij een paal boven water geworden. Ik heb sedert nimmer weder de verzoeking gevoeld,
om aan de speeltafel to komen.
Ik heb in de wereld hier en daar jonge vrienden, voor
wie deze geschiedenis nuttig kan zijn, en die ik daarbij kan
toeroepen: Wat leert gij hieruit? Dat is, dunkt mij, eene
voldoende verontschuldiging, voor het laten drukken van dit
korte en overigens weinigbeteekenende reisverhaal ; misschien
geeft het mij ook het regt, om mij op mijne beurt te noemen
MENTOR,
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iss COSTEt deelt in hair jongste werk over Frankrijk den
volgenden belangrijken, door MARION DE LORNE in de maand
Februarij 1641 uit Pars geschreven' brief mede :
Yolgens uwen uitdrukkelijken wensch, heb ik uwen Engelschen Lord, den Markies VAN WORCESTER, de honneurs
van Parijs gemaakt. Ik leid hem, of eigenlijk leidt hij mij
van de eene merkwaardigheid naar de andere, kiest steeds
de ernstigste en gewigtigste voorwerpen, spreekt zeer weinig , luistert daarentegen met ongemeene oplettendheid, en
hecht op degenen, welke hij uitvraagt, zijne groote blaauwe
oogen, als wilde hij tot in het middelpunt hunner gedachten.
boren. Doorgaans is hij met geene der ophelderingen, welke
men hem geeft, volkomen tevreden, en ziet de dingen nimmer in het licht, waarin zij hem getoond worden. Dit kunt
gij onder anderen beoordeelen uit eon bezoek, hetwelk wij
in Biatre afgelegd hebben, waar hij zieh verbeeldt in eenen
bewoner van bet dolhuis een Genie ontdekt te hebben. Ware
deze krankzinnige niet volstrekt iazend geweest, zoo ben ik
vast overtuigd, dat uw Markies om zijn ontslag verzocht en
hem met zich naar Londen genomen zou kebben, om er op
zijn gemak, van den oehtend tot den avond, naar zijne dolzinnigheden te luisteren. Wij gingen over de binnenplaats
van genoemde huis, en ik , van angst meer dood dan levend,
drong mij digt aan den Lord, then van achter een pair geweldig dikke ijzeren tralicn con afgrijselijk aangezigt oprees,
en eene hole stem de woorden riep : n Ik ben niet dol, ik
ben niet dol; ik heb eene ontdekking gedaan, die bet land,
hetwelk ze aannarn, tot het rijkste der wereld zou ntaten." —
.Wat heeft hij dan ontdekt?" vroeg ik den man, die ons
rondleidde." — .0, Nevrouw," gaf deze ten antwoord,
niets van eenig aanbelang ge zoudt het van uw leven niet
raden: het gebruik , dat men van den damp van kokend
water kan maken!" Ik lachte. D Die man," dus ging de
oppasser voort, .heet sALOMON DE CAE& Vier jaren geleden
kwam hij nit Normandije, om den Koning een berigt voor
to leggen van de verwonderlijke uitwerkingen, welke zijne
uitvinding zou kunnen hebben. Volgens hem zou men gelooven moeten, dat door middel van damp schepen voortgestuwd en rijtuigen in beweging gebragt zouden kunnen
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worden. De Kardinaal hceft den gekskap weggezonden,
zonder naar hem te willen luisteren. Doch SALOMON DE
C A US liet zich daardoor niet afschrikken, maar volgde met
onvermoeide halsstarrigheid den Kardinaal op al zijne schreden , tot dat deze, verstoord hem overal te ontmoeten en
tot afmattens toe door zijnen waanzin vervo]gd, bevel gaf,
hem te Bicate op te sluiten, waar hij nu sedert vierdehalf jaar zit, en, gelijk gij gehoord hebt, elk, die het
huis bezoekt, toeroept, dat hij niet dol is, maar eene onwaardeerbare ontdekking, gedaan heeft. Hij heeft zelfs een
bock over de zaak geschreven, dat ik in mijn bezit heb." Lord
WORCESTER, die van dit alles geen woord verloren had,
verzonk in diep gepeins, verlangde daarop het book to zien,
las eenige bladzijden, en sprak : n De man is waarlijk niet
dol. In mijn land zou men hem vorstelijk beloond hebhen, in plaats van hem op te sluiten. Laat mij bij hem;
ik zou hem gaarne over het een en ander ondervragen."
Op zijn verzonk werd hij in liet hok gebragt, doch kwana
kort daarna treurig en vol gedachten terug. .Thans zeker
is hij krankzinnig," zeide hij ; v teleurstelling en gevangenis
hebben hem van zijn verstand beroofd, maar het verlies van
dat verstand hebt gijlieden te verantwoorden; toen gij hem
in dat hok wierpt, hebt gij het grootste Genie van zijnen
tijd vernield." Hierop zijn wij vertrokken, maar sedert
spreekt hij van niets, dan van SALOMON DE CAUS.

BEZOEK VAN IIET OUDE SERAIL TE ADRIANOPEL.

O

nze eerste uitgang was naar het oude Serail gerigt,
dat, in zijne vervallen pracht, eenzaam en verlaten tusschen zijn donker geboomte liggende, mij reeds lang door
zijn geheimzinnig voorkomen had aangelokt. Over eene
breede, hestrate esplanade kwamen wij aan de buitenpoort,
veer welke men ons twee rondo groote steenen toonde,
waarop de hoofden der ter dood gebragten ten toon gesteld
plagten te worden. Regts en links van dien ingang lagen,
in eene soort van loods, oude kanonstukken op derzelver
affuiten. Door doze poort traden wij op het eerste voorhot
of hinnenplein, hetwelk vrij groot en met kleine steenen
geplaveid is, tusschen welke het gras welig opschiet. Alles
rondorn ()us was bier doodstil; elke tred wekte eencu
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weiTgalm nit de onbewoonde ruimten, en de trappen, die
naar de gebouwen leidden, waren half ingestort. Eene op
het plein staande fontein was met kleefkruid omwassen,
en em de gebrokene waterpijpen speelden kleine hagedissen.
Het kwam mij voor, alsof ik mij in een bctooverd slot beyond, dat eensklaps door deszelfs bewoners verlaten was.
In eenen put hing nog de emmer; wij trokken dien naar
boven en dronken van het ijskoude water. Onder een poortgewelf stond een vergulde dames-draagstoel, die, met zijne
dunne traliestaven, naar eene groote vogelkooi geleek. Het
tweede binnenplein was met gehonwen omgeven, waarin
de bedienden gewoond hadden, en voerde, door eene soort
van kiosk, over het derde of laatste, naar den zetel der gelukzaligheid en de geheimen van den Harem.
Honderd jaren vroeger zott bet doorgaan door deze poort
de gang naar ons graf geweest zijn; titans viogen slechts ter
regter en linker zijde eenige r roofvogels en wilde duiven op,
die angstig fladderden, als wilden zij ons waarschuwen, niet
verder door te dringen. Op dit binnenhof en voor de gebouwen heerschte dezelfde verlatenheid als op het eerste en
tweede plein. Onze denkbeelden van Oostersche weelde en
pracht eens Serails werden door hetgeen wij bier zagen vrij
wat lager gestemd : overal oude houten gebouwen, met geschilderde versierselen zonder eenigen smaak overladen.
Thans gingen wij verder, om het Salamik , of mannenhuis,
als ook de Harems te bezigtigen. Het eerste bestaat voornamelijk nit een min of tneer naar eenen toren gelijkend en
vrij hoog opgetrokken gebouw, van weiks bovenplat wij, na
met gevaar van den nek te broken langs een' gebrektelijken
trap te zijn opgeklouterd, een overheerlijk gezigt op de stad
en haren omtrek genoten. Inwendig is dit gebouw in drie
verdiepingen verdeeld, van welke de ondersten drie en de
bovenste twee tamers bevatten. Hier rusteden weleer de
Sultans, en luisterden naar het geklater der waterfonteinen;
hier overpeinsden zij, welken Vizier of Pacha zij met het
zijden koord zouden begunstigen. In gindsehen hock lag de
Groote Meer en maakte met zijn hand eene horizontale beweging, wanneer de Grootvizier hem de namen van gevangenen of verdaehten, menigmaal ook misschien slechts van
rijken met al te verlokkelijke bezittingen, voorlas ; en die
handbeweging schoot als een verdervende bliksemstraal over
het land, verbreidde honderdvondig lijden, en verwoestte
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het geluk van geheele familien. In die voorvertrekken stonden de grooten des rijks en wierpen zich op hunne aangezigten voor den beheerscher der geloovigen, wanneer hij
door hun midden naar het achter gelegen, allerkostbaarst
versierde vertrek trad, waar de Kislar-Aga hem zegevierend
de pas aangekomene bianke slavin vertoonde. Hoe veel tranen mag deze bodem niet ingezogen, hoe vele verwenschingen molten deze wanden niet gehoord hebben! Meer, waarschijnlijk , dan de vloer kon dragon, die thans vermolmd en
ingestort is. Van de wanden is het bekleedsel meerendeels
afgevallen en overdekt de verhevenheden, waarop de prachtige zitkussens lagen. De fonteinen zijn opgedroogd en liggen vol stof. Het geheel is een bouwval. De Harem echter
is in minder vervallen toestand dan de overige gebouwen.
Aanvankelijk weigerde de opzigter, het kiosk der Sultanes
voor ons open to sluiten, en kon daartoe slechts door eene
groote fooi bewogen worden. Bit gebouw bestaat nit een
regelmatig vierkant met twee deuren, tusschen Welke eene
soort van balkon nitspringt, uit welks vensters men den
Harem naatiwkeurig kon gadeslaan. Hier was de woning der
gesnedenen, ten einde zij de ingangen naar de vertrekken
hunner arme gevangenen steeds in het oog molten hebben.
Eerst traden wij in eene soort van voorzaal, fraai met marmor bevloerd en nog in tamelijk goeden staat ; in het midden
zag men de steeds onontheerlijke kamerfontein. Deze zaal
diende tot gemeenschappelijke verlustigingsplaats. Zij had
in het rond verhevenheden, om tot divans gebruikt te worden, en een' wand van kunstig gesneden hoot. De vensters
bestaan voor eon gedeelte uit gekleurd glas met groteske
bloemen en zijn van dubbele tralien voorzien. Nog veel rijker en meer in den Oosterschen smaak zijn de binnenste
kamers; de wanden zijn er met tegels belegd, welker bonte
beschildering in levendige kleuren bloemen-guirlanden verbeeldt. Het wekte een zonderling gevoel, hier te wandelen, waar, behalve den Grooten Heer, geen mannelijk wezen
geduld werd; zich neCr te strekken op de divans, welker
kussens de Sultanes gedrukt hadden, en de kleine, nog goed
in stand geblevene muurkasten te openen, waarin de Odalisken hare kleederen en kostbaarheden bewaarden. 1k weet
niet waarom, maar alles, wet wij tot elkander zeiden, spraken wij al fluisterend, even als vrcesden wij slapende wachters buiten de deur te zullen wekken. Ook hielden wij ons
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bier niet zeer lang op, want enze geleider scheen zijne volmagt te buiten gegaan te zijn, toen hij ons deze vertrekken
toonde; gedurig dreef hij ons tot spoed aan, en keek telk ens
naar de poort van het plein, als vreesde hij eenen verrader
te zien opdagen. Een der genen, die ons verzelden, de
Dragoman of tolk van den Engelschen Consul, verldaarde
ons eenige spreuken uit den Koran, die aan de wanden geschreven waren, en toonde ons de namen der zes Profeten,
mArtomEn, OSMAN, OMAR, ALI, ABUBEKR en HASSAN, die
bijna in alle Turksche huizen hier of daar met groote letters
te lezen zijn. Hier waren zij in het aardewerk der wanden
ingebrand.
Wij verlieten den Harem. plukte mij .nog haastig eene
wilde bloem, die in eene der kamers nit den vloer opgegroeid was, en legde dezelve ter g,edaehtenis in mijne brieventasch. Een groot hertebeest, dat zich op het binnenplein
scheen te vervelen, verzelde ons onder sierlijke sprongen tot
aan de poort der gelukzaligheid, waar bet ons met trotsche
houding verliet en naar de vertrekken terugkeerde. Wij
wandelden nu naar de stad, die, ofsehoon met naauwe en
kromme straten, gelijk alle Turksche steden, ons toch iets
zindelijker voorkwam dan het te voren bezochte Schuntla.

i

KNOEIJERIJ.

n der menschcn maatschappij
Ileerscht alom vecl knoeijerij
Ware ze ongekend op aard' ,
Moven regt en troaw gepaard,
Woonde deugd in ieders hart,
Schaarscher trof ons teed en smart :
Knoeijerij, knoeijerij ;
Zij bederft de maatschappij.
Treft ons bloedig de oorlogsroe,
Is men eindlijk 't vechten moe,
Deftig schrijft men beeken vol
Met verdrag of protokol;
Maar lokt voordeel in 't verselliet,
Dan ontzict men 't i000rden niet:
Knoeijerij , knoeijerij ;
Zij ontvolkt de maatschappij.
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Zwaait de tweedragt met haar staf,
ukt ze eens Konings rijkskroon af,
Dan, uit quasi medelij',
Kiest zijn nahuur soms zijn zij',
En verlost hem uit den druk,
Naar grijpt zelf naar 't grootste stuk:
Knoeijerij, knoeijerij ;
Zij verscheurt de maatschappij.
Stort een yolk, tot onderstand
Van het lieve vaderland,
Millioenen in de kas,
En komt 't geld in nood to pas,
Dan vindt men de kas weldra,
Maar geen cent petunia:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij besteelt de maatschappij.
Twist men over geld en goed,
Dan komt de advoeatenstoet,
Schrijft en wrijft, en pleit en regt,
Tot na jaren 't wordt beslecht;
Klein is dan der twistren deel,
Dat der advocaten veel:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij verarmt de maatschappij.
Is oom Rijk den dood nahij,
Dan staat neefjen aan zijn zij' ,
Flikt en fleemt ik weet niet hoe;
Naar sluit oom zijne oogen toe,
Dan heeft ras de droefheid uit,
Zingen, dansen is 't besluit
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij bedot de maatschappij.
Is de post van predikant
in een stad of dorp vacant,
Dan verschijnen proponenten
Net en zonder preektalenten;
En wie hunner krijgt de plek ?
Wel, somtijds de grootste gek:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij ontsiert de maatschappij.

KNOEIJERIJ.

Lijdt de zieke felle pijn
Van kolijk of flerecijn,
Dan komt Esculaap met spoed
En tapt bekkens vol met bloed,
Geeft laauw water en zoo voorts,
En dra volgt de laatste koorts:
Knoeijerij , knoeijerij;
Zij tierceert de maatschappij.
Vrome zus of fijne klant
Roept, al zuchtend, moord en brand
Over Adams jammerval
En het aardsche tranendal;
Maar hun jonger levenstijd
Was den wellust toegewijd:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij bedriegt de maatschappij.
Dikwijls ziet een snoevend heer
Smaadlijk uit den hoogen neer
Op den man, wiens denkend hoofd
Wind en waan hun glorie rooft,
Of wiens kleed, wat kaal van draad,
In geen snijders schuldboek staat:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij verlaagt de maatschappij.
Sehrijft een wakk're kastelein
't Ruim debiet van bier of wijn
Met het krijt op 't schrapjesbord,
(Zelden komt hij krijt to kort)
Dan, in plaats van eerie flesch,
Staan, och je! er vier, vijf, zes:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij onteert de maatschappij.
Komt de loting der militie,
Dan valt, vOr de comparitie,
Soms een zinking op het oog;
Aanstonds praalt een bril omhoog;
Maar naauw is de flood voorbij,
Of men voelt zich zinkingvrij:
Knoeijerij, knoeijerij;
Zij misleidt de maatschappij.
Aaa
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Wie, wie noemt een levensstand,
Wie een rijkgezegend land,
Of een burgermaatsehappij,
Wars van alle knoeijerij ?
't Klinke hard voor ons gehoor,
Knoeijers zitten dikwijls voor;
Naar tech glanst in voile klaarheid
Deze onloochenbare waarheid:
Dat men, hoe de knoeizucht. wroet,
Mannen vindt, wier rein gemoed,
Wier opregtheid, wier verstand
Eere doen nan 't vaderland,
En wier lens, in krijg en vree,
De edle lens is : refit door zee.
Gorinehem, Sept. 1841.

IETS, RAKENDE

P. VAN ZUTPHEN, AZ.

Jou'

LOCKE.

M

en deed dezen beroemden geleerde eens de vrnag, hoe
hij het tech aangelegd had, om zulk eene verbazende massa
van kundigheden op te doen, zoo menigvuldig en zoo rijk,
en daarbij toch zoo grondig en diep. llij antwoordde, zijne
geringe wetenschap daardoor verkregen te hebben, dat hij
zich nooit geschaamd had naar dingen te vragen, welke
hij niet wist, en dat hij zich tot een' vasten regel had gemaakt, met de grootste oplettendheid naar de beschrijvingen
te luisteren, welke lieden van eenig beroep over de voorwerpen gaven, die binnen hunnen bijzonderen werkkring
lagen. — Ennui/n:1 BURKE, dat welsprekende lid van het
Parlement, volgde hetzelfde plan; en toonde in zijne gesprekken steeds de levendigste belangneming voor alle kundigheden, welke hij van anderen erlangen kon.

ZONSIEUR DE LATOUR.

O

mtrent dezen, onder de regering van LODEWIJK DEN XV ,
zoo beroemden sehilder behelzen KAY ' s Edim,burger Portretten eenige historisehe bijzonderheden, die wij hier willen
mededeelen:
Nadat Monsieur DE LAToun in zijn 33ste jaar lid der Ko-
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ninklijke Schilderakademie geworden was, werd hij weldra
aan het hof geroepen. Zijn vrijheidlievende en op onafhankeqjkheid gestelde geest deed hem datgene van de hand wijzen, wat voor anderen een voorwerp van het ijverigste strewn geweest zou zijn. Eindelijk echter gehoorzaamde hij aan
de herhaalde bevelen van den Monarch. De plaats, Welke
LODEWIJK gekozen had, om zich te doen portretteren, was
een rondom van vensterramen voorziene toren. .Wat moet
ik in deze lantaren uitvoeren ?" vroeg LATOUR gemelijk.
oWeet uwe Majesteit dan niet, dat, om te kunnen schilderen, het Edit slechts van eene zijde moet invallen?" —
.1k had deze afgelegene plants gekozen," antwoordde de
Koning, zich verontschuldigende, opdat wij er ongestoord
zouden zijn." — 0 zoo," hernam de schilder ; .ik wit
niet, dat de Koning van Frankrijk zelfs geen heer in zijn
eigen huis was." Later naar Versailles geroepen zijnde, om
Madame DE POMPADOUR ('s Konings alvermogende minnares)
te schilderen, gaf hij norsch ten antwoord: .Mijne gebiedenis aan Mevrouw de Markiezin, en zeg Naar, dat ik niet
in de stad rondloop om te schilderen." Eerst op dringend
vertoog zijner vrienden gaf hij toe, doch slechts onder beding , dat hij met Madame alleen gelaten zou worden. Deze
voorwaarde herhaalde hij bij zijne komst, en verzocht daarenboven verlof, om, ten einde d son wise te kunnen schilderen, zich to mogen beschouwen alsof hij te huis was.
Toen hem dit toegestaan was , ontdeed hij zich van kniegespen, kousebanden en das, king zijne paruik orer den
arm eener girandole, en zette een zijden kapje op. In dit
gemakkelijke deshabille had hij nog naauwelijks zijn werk
begonnen , of de Koning trad binnen. .Hadden wij niet
afgesproken, Madame," zei de kunstenaar, tz!rwij1 hij opstond en zijn kapje van den kalen schedel non, .dat geen
mensch ons storen zou ?" De Markiezin erkende zulks; de
Koning lachte, en verzocht hem met 7ijnen arbeid voort
te gaan. .Ik kan uwe Majesteit niet gehoorzamen, " hernam LATOUR; n het is onmogelijk. Wanneer Mevrouw de
Markiezin weder alleen is, kan zij mij doen waarschuwen."
Met deze woorden nam hij kniegespen, kousebanden, das
en paruik, en, de kamer verlatende, mompelde hij nog:
.11et is toch regt onaangenaam , zoo gestoord te warden!"
De favoriete schikte zich naar de luim des schilders en het
Ana 2
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portret werd voltooid. Het was levensgrootte, kreeg eene
plaats in het Louvre, en geldt voor een der uitstekendste
in zijne soort. L A TO UR schilderde geheel de koninklijke familie , en hof en stad hielden zijne werkplaats als belegerd.
Bij eene zeldzame gaaf van gezellig onderhoud, eenen zuiveren smaak, wetenschappelijke vorming, veelomvattend geheugen en voortreffelijk hart, kon het hem aan g'eene vrienden ontbreken. Zijn huis was de verzamelplaats der beroemdste mannen in kunst, wijsbegeerte en letteren. Daarenboven de gunsteling van- den Koning en van den vermoedelijken troonopvolger,, was de als kunstenaar trotsche
LATOUR nogtans zonder verwaandheid of hoogmoed, en gaf,
tot tweemaal toe, de St. Alichael-orde terug.

DANKRAARHEID VAN EEN° BOND.

E en mijner vrienden, die een gedeelte zijner jeugd op
St. Domingo dodrgebragt heeft , vertelde mij een voorbeeld
van dankbaarheid in eenen hond, voor de waarheid van
hetwelk ik geloof te kunnen instaan. De eigenaar van het
huis, waarin deze vriend met zijne ouders woonde, bezat
eene zeer schoone teef van het ras der bloedhonden. Bit
arrae dier werd vrij slecht verzorgd, en was meestal genoodzaakt, zijn voedsel op de markt te stelen. Deze moeijelijke wijs, om aan den kost te komen, werd nog lastiger
voor de teef, toen zij kort daarna jongen kreeg. De vader
van mijnen vriend, die den bond gaarne zag en hem reeds
te voren an en dan wel eens eten gegeven had, trok zich
de hongerige moeder in haren hulpeloozen toestand aan, en
verschafte haar voedsel, zoodat zij niet noodig had haar
kraambed te Nc.l.laten en op stelen uit te gaan. Toen zij
zich nu weder sterk genoeg gevoelde, liep zij op zekeren
dag naar de markt, en weldra zag men haar met hoog opgeheven kop bedachtzaarn naar huis draven, terwijl zij in
haren bek, zoo net mogelijk, een geheelen, onaangetasten
kalfsomloop droeg. bit lekker beetje op deze wijs steeds in
de hoogte houdende, ten einde het niet op den grond mogt
slepen, zocht zij haren weldoener op, en legde, onder
vriendelijk staartgekwispel, haren roof voor zijne voeten.

MENGELWERK.
OVER DE ZUCHT TOT VOLMAKING.

Door
J. A. BAKKER.

Niet ongepast kan het zijn, ons eenige oogenblikken bezig te houden over eene zucht , die zoo algemeen is in
onze eeuw van vooruitgang , in ecnen tijd, die dagelijks
zoo vele verbeteringen ziet tot stand komen, zoo vele plannen tot toekomstige hervormingen ziet in het work stellen,
terwijl er toch nog zoo vecl to verbeteren overblijft; namelijk , over de zucht tot volmaking.
Het is alleen aan den mensch eigen, altijd werkzaam to
zijn, om zijne uiterlijke omstandigheden te doen vooruitgaan , om zijne kennis to verrijken en zijnen geest to beschaven; hij alleen op doze wereld is nimmer met zijnen
toestand volkomen tevreden; er ontbrcekt hem immer iets,
hetwelk hij poogt to bezitten; nimmer zijn zijne wenschen
voldaan. Hij is geheel anders dan de micron , bijen en
bevers: doze vergaren , werken en bouwen door alle eonwen op dezelfde wi, ze; de mensch vergaart, wcrkt en
bouwt altijd anders, tracht het doorgaans beter to doen ,
en zulks gelukt hem meestal.
De geschiedenis des menschdoms leert ons, dat het nimmer op de loopbaan des vooruitgangs rustle; dat het van
den staat der ruwe onbeschaafdhcid tot dien van barbaarschheid of halfbeschaving, en verder tot dien trap van ontwikkeling opsiceg, dien wij thans hetzelve zien bereiken.
De rusteloosheid der menschen, om altijd hunnen toestand
to verbeteren , om gemakkelijker gehuisvest , warmer gekleed en smakelijker gevoed to zijn, was hiervan eene der
voornaamste redenen. Maar als die verbeteringszucht zoodanig toeneemt , dat het niet genoeg is langzaam voort to
gaan , maar dat men als met eken sprong het toppunt van
Bbb
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volmaking wil bereiken en naar het onmogelijke tracht,
dan is zij eer cone oorzaak van tijdclijken teruggang , en
maakt velen belagchclijk of ongelukkig.
Er is eon Fransch spreekwoord dat zegt, dat het betere
somtijds de vijand van het goede is. Dit is op velen van
onzen tijd toepasselijk , dic k even als eon Jan Perfect naar
cone hersenschimmige volmaking jagende, eindelijk niets
dan rampen en den ondergang van hunne fortuin inoogsten; die het goede overal voorbijzien, om het betere,
waarvan zij altijd zwanger gaan , aan te prijzen ; die, even.
als een al to ijverig bouwmeester, altijd aanraden, om nog
hechte en stcvige huizen en gestichten , die gemakkelijk ,
door doelmatige reparation zeer bruikbaar en sierlijk konden worden, tot op de grondvesten omver te halen en er
nicuwe op to rigten naar die volmaakte plannen, waarvan
zij eene menigte in voorraad hebben. Doze overdrevene
volmakingszucht schijnt voornamelijk in onzcn tijd , meer
dan vroeger heerschende te zijn, en zij komt mij voor een
groote hinderpaal to wezen tot dien waren vooruitgang,
waarvan men tevens een' zoo grooten ophef maakt. 1k.
zal zulks in vlugtige trekken trachten aan te toonen.
Alle kunsten en wctenschappen, die op de nijvcrheid ,
het spoedig vervoer en de verlichting, in den stoffelijken
zin, betrekking hebben, zijn in onze ecuw op eene verbazend-e wijze vooruitgegaan; en er zijn velen, die in machinerie , in de stoomvaar— en rijtuigen, in de gaspitten,
die straten en zalcn verlichten, de zegepraal van den menschelijken geest zien , en hierin den gereeden weg meenen
to vinden, om het menschdom , goedkoop, spoedig en zeker, al scheen zelfs de zon niet meer, tot do volmaking
to brengen.
Bij anderen heeft de staatkundige koorts, die op het
einde der 18de cc= zoo hevig woedde , nog niet uitgewerkt. Zij droomen van den volmaakten staat, van vriiheid zonder ondcrgeschiktheid en onderscheid van rangen
en standen , van opheffing van helastingen , van goedkoope
besturen, van den besten regeringsvorm, van zamenge.
stelde Constitution, waarin de onderscheidene staatsmagten
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zoo juist in evenwigt zijn en zoo volkomen elkander opwegen , dat deze machines, indien zij al in de werkelijkheid
konden verwczenlijkt worden , niet in beweging te brengen
zouden zijn, maar onveranderlijk stil zouden staan. Hoezeer het er in het staatkundige niet zeer holder uitzict, en
de vooruitgang in vele opzigten nict zcer merkbaar is,
vooral is men in de kunst , cm de staatsuitgaven in eon
juist verband met de inkomsten te brengen, nog zeer ver
ten achtere, en kan men van deze staatkundige dweepers
weinig goods verwachten. Aan de vruchtcn kent men den
boom. Waar oproer en sluipmoorct vaak de middelen zijn,
deugt zeker het Joel en de grondslag niet. Wij moeten ,
wat de staatkundige volmaking aanbelangt , veel aan den
tijd , aan den invloed van beschaving en opgeklaarde denkbeelden overlaten. De Constitutionele Monarchij is cone
inrigting, waarop de 19de ceuw trotsch is , waarvan zij
leder yolk eon geschenk wil maken. Jammer is het, dat
dit cadeau meestal wat duur to staan komt, zoodat ons de
constitutionele regeringen en volksvertegenwoordigers cone
groote dienst zouden bewijzen met de kosten hiervan wat
te verminderen ; dit zoude eon groote stap op den weg
tot volmaking der gezonde staatshuishoudkunde zijn. Neen ,
het zijn niet alleen de nijvcrheid, de snelheid van het vervoer , het helderc licht bij avond , die genoegzaam zijn ,
om aan alle handen work, aan alle monden brood to verschaffen , en aan alle ecrlijke ondernemingen con' goeden
uitslag te bezorgen; hier behoort nicer toe, in het onderzoek waarvan wij ons thans niet kunnen verdiepen. Staatkundige instellingen alleen kunnen dit ook niet doen
plaats grijpen; maar zij kunnen al of niet, doelmatig ingerigt, hierop voor– of nadeelig werken , gclijk de ondervinding reeds dikwijls geleerd heeft.
Veelzijdige kennis onder alle standcn to verspreiden ,
ziet daar, volgens anderen , het geheim gevonden , om het
menschdom met rassche schreden tot de volmaking te doen
naderen. Maar zij, die zulks staande houden, begrijpen
niet, dat oppervlakkige kennis dikwijls zeer vele ongegronde mceningen en gevaarlijke dwalingen met zich voert.
Bbb2
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Verspreiding van kennis en verlichting moet met keuze en
beleid gepaard gaan, en het is bier, dat het meer op de
gchalte, den aard en de bruikbaarheid, dan op de hoeveelheid en ongelijksoortighcid van kundigheden aankomt,
die zoo menigeen voor zijne cigenlijke bestemming in de
maatschappij hebben ongeschikt gcmaakt.
Wij zien clus , dat er in onze eeuw , bij al het overdrevene , onder al het klatergoud , waarmede men ons de
oogen tracht to verblinden , loch zeer veel goods bestaat;
dat door het menschdom tot deszclfs volmaking dienstbaar
kan gemaakt worden: nuttige kunsten en wetenschappen ;
eene rijke verscheidenhcid van siaatkundige instellingen;
een groote overvloed van allerlei kundigheden; zoodat het
thans oogenschijnlijk zoo veel mocite dan voorheen Diet
moot kosten , om spoedig rijk , geleerd , en in eene of andere lucrative administrative of staatkundige betrekking
geplaatst to worden. Zeer velen verbeelden zich zulks;
maar waar dit het geval is, mocten ook velen zich teleurgesteld zien. Echter kan , bij een good en verstandig gebruik der vele hulpmiddelen , die onze tijd aanbiedt, de
volmaking des menschdoms op cone doelmatige wijze bevorderd worden , als men er maar niet op eons to veel en
to spoedig de uitwerking van verwacht. Ik ben genoodzaakt dit hierbij to voegen , omdat ik mem, dat het geduld niet onder de hoofdeigenschappen van het thans levende geslacht behoort.
Men zal mij misschien hier tegenwerpen , dat de zucht
tot volmaking gcenszins zoo algemeen is, als ik dezelve wil
doen voorkomen; dat er nog velen zijn , die, in plaats
van vooruit to gaan , stilstaan , ja zeifs nog wel cenige
eeuwen zouden willen terugkeeren, om ons op het standpunt van onze gocde voorvaderen te brengen. Ik voor mij
durf gerust staande houden , dat zij , even als wij alien,
van die zucht bezield zijn, met dit onderscheid alleen ,
dat de meesten gelooven de volmaaktheid met weinige
sprongen to zullen bereiken, ,en zij daarentegen in de,
soms niet geheel onschuldige dwaling verkeeren , dat zij
dit gewenschte punt nu bercikt hebben, of dat men vroe-
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ger er reeds op was gekomen, en thans op eene jammerlijke wijze er van vervallen is. Wij zijn echter genoodzaakt ecn ernstig woord tegen hen te rigten en hun te vragen , of dan de volmaaktheid hier op aarde kan besiaan, en
of dezelve ooit in eenig tijdpunt is aanwezig geweest ? Indicn men hun verder vrocg naar al de eigenschappen , die
doze volmaaktheid hier bczitten most, zouden zij verlegen
staan , of ieder van hen zoude eon geheel verschillend
tafereel er van ophangen. Zij maken geen onderscheid
tusschen de kennis, die wij van den tegenwoordigen toestand en dien van vroegere eenwen kunnen verkrijgen. Het
zal altijd wel waar blijven , dat wij den eersten beter dan
den laatsten zullen kennen , en dat wij aan dit gebrek door
onze verbeeldingskracht te hulp komen. Zij , die de volmaakbaarheid des menschdoms ontkennen verloochenen
de menschelijke natuur; en die in den stroom des tijds
willen stilstaan of hiertegen willen opworstelen, worden
onfeilbaar door denzelven medegesleept, en lijden sours
deerlijk schipbrcuk.
Strevcn wij dan met kalmte en voorzigtigheid voorwaarts;
trachten wij het goedc , dat bestaat , to behouden en van
het gebrekkige en verkeerde te zuivercn , en verbcuzelen
wij onzen tijd nict met tegen de openhare meening en het
misbruik van de vrijheid der drukpers, die groote hef boomen van onze ecuw , te schermen en te declameren. Pogen wij licver doze meening to verlichten en to leiden , en
strijden wij tegen het misbruik der pers door de pers zelve,
door do overdrevenheid , de verkeerde voorstellingen te
regt to wijzcn en den 'aster to ontmaskeren. Vergeten wij
geenszins , de reeds genoemde Fransche spreuk , dat het
betere de vijand van het goede is, in het oog te houden ,
doch echter zOO, dat wij er nimmer misbruik van maken,
en dezelve tot een voorwendsel van onze traagheid en
gehechiheid aan den ouden slender gebruiken. Pogen wij
overal, waar het pas geeft , verlichting , kennis , beschaving , welvaart en nijverheid to bevorderen , en vooral heldere godsdienstige en zedclijke denkbeelden tot opbouw
van Christelijke deugd en geode zeden ender alle standen
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te verspreiden. Dit zal ons nader aan de volmaking brengen; dit zal ons kracht geven , om de vele hinderpalen,
die wij op den weg van den vooruitgang ontmoeten , uit
den voct te ruimen. Houden wij het oog onwrikbaar op
Let punt der volmaaktheid van het ware, schoone en goede
gevestigd , dat als cone heldere ster in een eindcloos verschiet ons tegenschittert. Wij zullen dit licht wel nimmer
bereiken , want de afstand is grenzenloos; maar onwrikbaar ons oog en onzen weg daarheen gehouden, en noch
ter regter noch ter linker zijde afgeweken, en wij zullen
den glans dozer ster van lieverlede sterker zien worden;
eenmaal , bij nadcring, wordt dezelve cone zon , die overal
hare liefelijke stralen zal doen doordringen. Zij zal het
mensehelijk geslacht hoe Langer hoe meer veredelen, en
de meesten onzer natuurgenodten uit dien staat van dierlijkheid opheffen , waarin zoo velen nog vcrzonken zijn.
Godsdienst, kunst , wetenschap , vrijheid en regt stralen van
dit weldadige hemellicht uit. Vangen wij die stralen op met
een dankbaar gemoed en onder ijvcrige pogingen , om het
licht ook aan andere minder bedeelden deelachtig to doen
worden. Gelooven wij nimmer, dat wij hicr beneden de
volmaaktheid zouden kunnen bereiken of bereikt hebben ;
xnaar rusten wij nooit , om dezelve nader- to komen , in
onze beirekking als leden van het gezin, van den Staat en
van de Maatschappij , als menschen en als Christenen, waardoor wij ons waardige volgelingen zullen betoonen van
Hem, die de volmaaktheid van den Hcmelschen Vader als
het doel van ons streven aanwees.

BEZOEK IN HET KRANKZINNIGENGESTICHT TE SIEGBURG
BIJ BONN.

(Fragment van mijne Reisverhalen en Herinneringen
uit het Weston van Duitschland en uit Belgic'
in het jaar 1841.)

W anneer wij de schepping zien , ontdekken wij, dat
alles , in cone opklimmende orde, tot edelere bestanddee-
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len, vormen en werkkringen overgaat. Van den Steen tot
het kristal, van het kristal tot het metaal, van het metaal
tot de plantenwereld , van deze tot het dicrenrijk , en van
het dierenrijk tot den mensch, bestaat cone opklimming,
waarvan de mensch het volmaaktste is. Alles wat schoon ,
edel en good is vereenigt zich in hem, dien de wijze Al.
beauurder naar zijn cigen beeld schiep. De mensch werd
het brandpunt, dat alle stralen tot zich trekt en van zich
doet uitgaan, want hij is de beer der aarde, en schijnt
het volkomenste te zijn , wat cone aardsche schepping kan
voortbrengen. Ziet het verheven voorhoofd indrukwekkende oogen , de gestalte van den mensch. Hij is,
gelijk de Grieken het noemden, cevIinewq een wezen, Sat
condom zich en ver boven zich kan heenzien. De spraak
en het 1,cl-stand zijn hem alleen eigen. Al keert zijn ligchaam, gelijk het ligchaam der dieren , tot stof terug,
waaruit het geformeerd word, zijne ziel is echtcr onsterfelijk. En welke grootsche kiemen van kunstgevoel , welke
heerlijke ideen over de grootheid van God, welke hoopvolle uitzigten op de gewesten des lichts en op een volmaakter 'even, dan wij hicr in dit cord der onvolmaaktheid en onbestendigheid leiden , liggen or in de menschelijke ziel verborgen! o Het is zoo schoon, de geniale gewrochten van bouw— en schilderkunst to mogen aanstaren ,
en in al derzelver verhevenheid te kunnen begrijpen; het
is zoo verrukkelijk , een bergachtig landschap, doorsneden
met de vruchtbaarste dalen , of de woeste natuurtafereelen
te aanschouwen, en derzelver schoonheden met welgevatlen of met ontzetting aan to staren; het is zoo zalig, in
stille afzondering, dichterlijke meesterstukken te lezen ,
of over den dood en de onsterfelijkheid to peinzen , en
onze ziel tot de bron des hats en des levens to verheffen!
Maar helaas! men vindt mcnschen, welke dit onschatbaar
gcluk niet ten deel mag vallen , dewijl eene vreesclijke
ziekte hen voor de genicting van dat alles niet alleen onbckwaam maakt, maar hen ook dikwerf tot eenen staat
van wezenloosheid, afhankelijkheid en ontaarding terugvcert, die beneden het dierlijke daalt: ik bedocl de krank-
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zinnigheid , de ongelukkigste van elle kwalen, in zoo ver
dezelve voor geene genezing vatbaar is. Immers het edelste
en het grootste vermogen van den mensch: het verstand,
wordt daardoor in deszelfs geregelde werking gestremd ,
zoodat de onderhoorige zintuigen vaak cone verkeerde en
meestal onnatuurlijke rigting erlangen. Een krankzinnig
mensch is een schip zonder roer,, dat', to midden van den
storm, tot een speelbal van wind en baren verstrekt , en
her– en derwaarts geslingerd wordt. Zijne stem en zijne
redeneringen klinken valsch als eon ontstemd muzijkinstrument , en het geheel levert een betreurenswaardig voorbeeld van verwarring, gcvoclloosheid of woestheid. Dit
laatste euvel word vooral in vroegere dagen waargenomen,
toen er nog geene of althans zeer gebrekkige inrigtingen
ter verpleging der krankzinnigen bestonden. De ongelukkigen werden destijds niet alleen nit de maatschappelijke
zamenleving verbannen, even els de melaatschen onder de
Israeliten, maar men sloot hen in hokken of Nolen op,
klonk hen dikwerf in ketenen, en behandelde hen als dieren. Terwijl de melaatschen het voorregt der zamenleving
met de zieken van gelijken aard genoten , hield men de
krankzinnigen afzonderlijk gevangen, zoodat hun tocstand,
door cone dergelijke nitsluiting van de wereld en van de
menschen , deerlijk verergerde , en deze hersenkwaal, die,
door eene geschikie bchandeling, bij velen gedeeltelijk of
geheel had kunnen genezen worden , tot cone volslagene
razernij overslocg. In dien verschrikkelijken staat word de
mensch, dat verheven beeld der Goddelijke magt , die beer
der schepping, afzigtelijker dan het afzigtclijkste dier. De
bloeddorstige tijger,, de gulzige hyena of de hongerige
wolf, al zijn ze bezig, hunne prooi met eene aangeborene
woestheid op to sporen en to verscheuren , leveren een
minder ijzingwekkend gezigt op, dan eon mensch, die
zijne bovennatuurlijke kracht ter kastijding van zijn cigen
ligchaam gebruikt , of zijnen Schepper met de vreeselijkste
verwenschingen vloekt. Wanneer wij , in eene blocijende
maatschappij en to midden van bedrijvige wezens, de zinnebeelden der vergankelijkheid aansehouwen , en bedew.
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ken, dat de nacht des grafs menschen omgeeft, die vroeger insgelijks, even als thans hun nakroost, ijverig workten, en het vrolijke en weldadige zonlicht met verheuging
zagen — dan is dit gezigt van de verblijfplaatsen des doods
niet zoo afschrikwekkend, als het gezigt van con' mensch,
die reeds bij zijn leven van die werkzame maatschappij
wordt uitgesloten. De dooden , welke in hunne graven
rusten , hebben waarschijnlijk , bij het min gelukkige, ook
het genoegelijke dozes aardschen 'evens genoten; zij hebben veelligt het schoone gezien en bcwonderd , het goede
nagejaagd,en gesmaakt , en het ware gezocht en gevonden.
Zijn cr al onder hen, welke met goon gerust geweten gestorven zijn , dan nog hebben ze misschien slechts voor
eon. oogenblik de folteringen cons verwaarloosden levens
ondervorden; doch de hoop op cone genadige vergeving
kan die folteringen nog verzacht hebben , wanneer zij 'wane brekende oogen tot den grooten Kruislijder ophieven,
die den berouwvollen zondaar aannecmt. En zij, die in
geloof, hoop en licfde gelecfd hebben , hoeveel genet
smaakten zij niet in dit koristondige leven , en met Welk
eon onbeschrijfclijk zo.et gevoel van geluk zagen zij het
morgenrood des eeuwigen levens clagen, na den nacht des
grafs! Maar de krankzinnige gevoelt niet, geniet niet en
leeft niet, wat wij door gevocl, genot en leven in cenen
zedelijken zin verstaan. IN is levend dood voor alien en
voor alles , weshalve zijne ziekte de beklagenswaardigste
en ongclukkigste van alle kwaien is , en de lijder onze
aandacht, in onze pogingen tot hulp en verzachting van
zijn lot, ten voile verdient.
Niet alloen geneeskundigen , maar ook edele menschenvrienden rekendcn het tot hunnen pligt , in cone zorgvuldige behandeling der krankzinnigcn te voorzicn , hct ontstaan en de oorzaak hunner ziekte op to sporen, en dezelve, naarmate van 'hare verschillende hevigheid , in klassen to verdcelen. Er werden gestichten opgcrigt , waar
men doze kranken huisvestie, en voor eon gepast huishoudclijk en genecskundig toevoorzigt zorg droeg. In het
cone land kwamen echter zoodanige gestichten spoediger
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tot stand dan in het andere, gelijk zulks gewoonlijk met
allerlei nieuwe praktijken gebeurt, en zij waren van onderscheiden aard en van verschillende waarde , met betrekking tot het geneeskundig en maatschappelijk nut. In
ons land b. v. heeft men , in de laatste dagen , raadzaam
gevonden, cone meerdere uitgebreidhcid en ceno betere
inrigting aan de bestaande krankzinnigenhuizen to geven ,
en w el naar aanleiding van die onzer Duitsche naburen,
welke te dien opzigte alleraannemelijkst waren en cone
wijze navolging• verdienden. Vooral werd het gesticht te
Siegburg, bij Bonn gelegen , ten hoogste aangeprezen,
als het onderzoek der Nederlanders overwaarclig, waartoe
ik in de gelegenheid gesteld werd, door de vriendelijkheid
van eenen Duitschen Professor, die mij aan den Opperiegatieraad aanbeval. Ofschoon ik de Rijn- streken met
industrieele oogmerken doorrcisde , kon ik evenwel niet
nalaten , toen ik mij to Bonn beyond , Siegburg te be.
zoeken, en van het krankzinnigengestieht aldaar eenige
narigten to geven ten dienste en ten nutte mijns vaderlands, alhoewel dit uitstapje den .Schrijver bijna het leven
had gekost , waarvan ik in mijne uit to geven Beisverhalen
nader verslag zal doen.
1k gevoel refi t levendig, dat cen kundig geneesheer gewis merkwaardigere berigten nopens het krankzinnigengesticht te Siegburg zoude gegeven hebben , dan waartoe
ik bekwaam ben. illijn onderzoek bepaalde zich daarom
meer tot bet administrative en lokale, (*) dan tot de geneeskundige behandeling der zieken, welke naar hunne
geaardheid en naar den graad banner krankzinnigheid geregeld wordt.
Het Siegburgsche krankzinnigenhuis ligt op eenen berg,
(*) Ik heb de meeste, voor mij zoo aangename, inlichtingen van den kundigen Bestuurder des gestichts, den Heere
JACOBI, ontvangen. Ook bij andere Duitsche geleerden heb
ik het heuschste dienstbetoon ondervonden ; gelijk almede
van de Belgische letterktindigen: een schoon bewijs, dat het
rijk der kunsten en wetenschappen boven dat der staatkunde
verheven is.
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van waar men de omringende vlakke landstreek geheel kan
overzien. Deze Jigging bevordert eene aangename frischheid van lucht , en is zeer gunstig voor de gezondheid der
bewoners. Reeds op een' aanmerkelijken afstand kan men
dit witgepleisterde gebouw uit het groene loof zien oprijzen, en hoe meer men hetzelve nadert , des tc aangenamer
en schooner doet zich deszelfs ligging voor. Aan den voet
des bergs gekomen, die nagenoeg uur in omtrek heeft,
ziet men, dat dezelve grootendeels met wijnstokken beplant is, wier ranken zich onderling bevallig omkronkelen. Naar boven gaande, genict men van den top een
heerlijk uitzigt op het wijduitgestrckte landschap. Behalve
vele kleine woudbeken en grootere waterstroomen, die naar
den Rijn vloeijen , ziet men deze rivier , van het Zevengebergte tot aan Keulen , statig voortrollen. Heuvelen en
dalen , weiden en bergen , dorpen, vlekken en stcden vvisselen elkander op Gene schildcrachtige wijze af, en verhoogen en verlevendigen tie schoonheid der landstreck. Op
dien bcrgtop stond , in het begin der 11de eeuw , een slot,
hetwelk door deszelfs bezitter , den Paltsgraaf HENDRIK,
in den jare 1060, aan den Aartsbisschop HANN() ten geschenke gegeven word. Deze Heilige , wiens graf een bezienswaardig gedenkteeken oplevert in de reliquienkapel
van de schoone Siegburgsehe kerk, die insgelijks op dezen
berg ligt , bet het slot tot eene Benedietijner abdij inrigten , waarvan men naderhand het tegenwoordige krankzinnigenhuis heeft gemaakt.
Zoodra de wandelaar, op een' zacht glooijenden weg ,
naar de hoogte voortstapt, en den portier zijne toegangskaart heeft vertoond , komt men op een ruim pad, hetwelk
rondom het gesticht Inept, en, met een' daaraan grenzenden, welaangelegden en ruimen tuin, tot wandelplaats der
krankzinnigen dient, die van de gezonde en verkwikkende
buitenlucht overvloedig gebruik kunnen maken. Bij de
intrede in het gebouw ziet men gewoonlijk eerst de keuken
en den spijskclder, waar zich allerlei soort van eetwaren
en dranken bevindt, welke in kruikcn , vaten , kisten en
kasten zeer zindelijk en ordelijk bewaard worden. Van
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daar gingen wij naar die krankzinnigen, welke men voI
gens den minst vastgestelden prijs en regel des gestichis
behandelt, en dus tot de laagste klasse behooren. Deze
opmerking kids mij tot do beschouwing van de verdeeling
en het bestuur der onderscheidene klassen, welke in de
navolgende opgaven vervat zijn:
De laagste klasse hetaalt jaarlijks voor hare verpleging
175 Th. (f 315. Doll.) indien ze in de Rijn-provincien to
huis behooren; voor personen nit andere Provineien van
Deutschland 250 Th. (f 450.) en voor vreemdelingen
300 Th. (f 540.). Doze lieden , wicr kamers in eenen
gang uitkomen , kunnen elkander daar ontmoeten, spreken
en been en weder wandelen, ter verpoozing hunner eenzaamheid. Voor diegenen, welke men beter dan de laagste klasse wenscht gehuisvest en bediend to zion, zijn drie
hoogere klassen opengesteld, die bier, in cone opklimmende orde , volgen:
A Aan do cerste klasse geeft men: a. 1°. Eon beter
gemeubdeerd vertrek , dan in de laagste klasse. Dit vertrek bevindt zich in de afdecling voor den gegoeden stand,
en wordt gewoonlijk door iemand met twee personen van
dezelfde klasse bewoond.
De deelneming en het gebruik van de gemeenschappelijke spijs-, woon- en spreekkamer van den gegoeden_stand.
3 a . Eon kost, welke met Bien van de beambien des gestichts gelijkstaat.
4°. Eene moor naauwgezette bediening.
De prijzen dozer klasse zijn : 1°. Voor de bewoners uit
de Rijn-provincien 275 Th. (f 495.); 2°. voor personen
uit andere oorden van Duitschland 350 Th. (f 630.);
3°. voor vreemdelingen 400 Th. (f 720.).
b. Indien er voor eon' zieke bij doze klasse, in plaats
van den ondcr N. 3 vermclden kost , eon betere verlangd
wordt, waarbij menigvuldigere en uitgezochtere spijzen
voorkomen , gelijk in de tweedc klasse letter B., dan geschiedt de betaling der vermelde driederlei soorten van per-
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Bonen als volgt: 1 0 . 350 Th. (f 630.); 2°. 425 Th. (f 765.);
3°. 475 Th. (f 855.).
c. Stelt men zich met den genocmden kost tevreden,
maar verkiest men voor den zieke eon' afzonderlijken oppasser, dan betaalt 1°. 380 Th. (f 684.); 2°. 455 Th.
(f 819.); . 3°. 505 Th. (f 909.).
d. Wordt er voor dezen bijzonderen oppasser insgelijks
de kost der beambten gevraagil , dan betaalt 1°. 405 Th.
(f 729.); 2°. 480 Th. (f 861.); 3°. 530 Th. (f 954.).
e. Ontvangt de oppasser cen hooger loon dan 72 Th.
(f 129 - 60.) zoo moet de patient bet meerdere bovendien
voldoen , gelijk bij de tweede en derde klasse insgelijks
geschicdt.
B. Aan de tweede klasse gecft men: f. IQ. Eon behoorlijk gemeubileerd vertrek in de voor hoogere standen bestemde afdeeling, hetwelk de zieke alleen of met nog een'
persoon bewoont.
2°. Gelijk aan N°. 2 der eerste klasse.
3°. Een veelsoortiger en fijner kost, wclke uit duurder
bestanddeelen vervaardigd worth.
4°. Een afzonderlijken bediende, dien de zieke, met den
naast hem wonenden patient, gemecn heat.
Hiervoor worth betaald 1°. 400 Th. (f 720.); 2°. 500
Th. (f 900.); 3°. 550 Th. (f 990.).
g. Indien cr voor den zieke , onder deze klasse begrepen, in plaats van den hier onder N°. 3 voorkomenden
kost, de tafel der beambten gcvraagd wordt, bij N°. 3
van de eerste klasse genoteerd , dan betaalt 1°. 325 Th.
(f 585.); 2°. 425. Th. (f 765.); 3°. 475 Th. (1 855.).
h. Wordt echter de bediening van N°. 3 der tweede
klasse, benevens een' geheel bijzonderen oppasscr,, gevorderd, dan betaalt P. 465 Th. (f 837.); 2°. 565 Th.
(1 1017.); 3°. 615 Th. (f 1107.).
i. Verlangt men bovendien voor dozen oppasser de deelneming aan de tafel der beambten, dan betaalt 1°. 490 Th.
(f 882.); 2°. 590 Th. (1 1062.); 3°. 610 Th. (f 1152.).
C. Aan de derde klasse geeft men: j. P. Twee welgemeubileerde kamers, waarvan de cone tot woonkamer, de
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andere tot slaapkamer dient, of ook ern ruim en voor den
zieke geheel beschikbaar vertrek , in de afdeeling van dem
hoogen stand.
2°. Gelijk aan N°. 2 bij do tweede klasse. Tevens kan
men den maaltijd , wanneer zulks begeerd en door den Directeur toegestaan wordt, op zijne kamer nemen.
3°. Gelijk aan N o . 2 bij de tweede klasse.
4°. Een geheel afzonderlijken bediende.
5°. Het gebruik van het rijtuig en de paarden van het
gesticht benevens andere uitspanningen en vermakelijkheden.
Hiervoor wordt betaald: 1°. 500 Th. (f 900.); 2°. 600
Th. (f 1080.); 3°. 650 Th. (f 1170.).
k. Indien voor iemand , tot doze klasse behoorende , de
kost der beambten, onder N°. 3, a. der cerste klasse
aangehaald, begeerd wordt, dan betaalt: 1°. 425 Th.
(f 765.) ; 2°. 525 Th. (f 945.); 3°. 575 Th. (f 1035.).
1. Vraagt men, buiten den kost dezer klasse, de tafel
der beambten voor den oppasser,, dan betaalt: P. 525 Th.
(f 945.); 2°. 625 Th. (f 1125.); 3°. 675 Th. (f 1215.).
Aldus zijn de verschil]ende opgaven van de sommen,
die tot het jaarlijksch onderhoud der zieken benoodigd
zijn. Overigens vlocit het uit den aard der zaak voort ,
dat de aangestipte voordeelen en uitspanningen slechts aan
diengenen te beurt kunnen vallen , welke in eencn toestand
verkeeren , geschikt om dezelve to genicten ; dit kan evenw el in eene zeer beperkte mate tocgestaan worden , zoo
lang de zieken zich in de afdeeling der erge krankzinnigen
bevinden , terwijl daarenboven geneeskundige verordeningen en tijdelijke uitzonderingen hierin veranderingen kunnen makers. Verder behoeft iemand , die tot eene der
drie hoogere klassen behoort , de kleeding van het gesticht
niet te dragon , maar kan , met toestemming van den Directeur, eene zoodanige kleederdragt voor Cigene rekening
erlangen, als hij verkiest , zonder dat zulks cenige korting
in het tarief weep brengt. Dit geldt almede voor huisraad en meubelen , welke moor tot uitcrlijk prachtvertoon
strekken. Moot men ook , op aanzoek der naastbestaan-
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den, voor doze zieken fijnere of buitenlandsche wijnen aanschaffen en andere kostbare zaken ten dienste hunner verpleging in het work stellen , dan wordt dit alles , indien
de gcncesheer het nict schadelijk acht , voor rekening van
den patient aangeschaft.
Doze laatste bepalingen , in verband met de voorgaande,
geven eon berekend en beredeneerd verslag van de onkosten der verpleging in dit gesticht; thans ga ik de vereischten der opneming behandelen , in de navolgende zevon
punten hoofdzakelijk en regelmatig vervat:
In de eerste plaats worth een uitvoerig bcrigt over de
afkomst, den ouderdom, de woonplaats, den stand, het
bedrijf en de Godsdienst gevorderd, benevens cone opgave,
of de patient gchuwd is of nict, dan of hij weduwnaar is,
en hoe zijne ouders hecten , waar hunne woonplaats ligt,
en welken stand zij in de maatschappij bekleeden.
Ten tweede. De opgave van de wijze der verpleging,
voor den zieke gevorderd.
Ten derde. Een schriftelijk bewijs , waar bij diegenen,
welke de opname van den zieke in het gesticht verzoeken ,
zich verpligten , het bedrag der verplegingskosten kwartaalsgewijs uit to betalen. Tevens moeten zij , die niet
door eenige openbare autoriteit ingezonden zijn , voor de
rigtige voldoening der gelden een zeker onderpand kunnen
geven , waarover de directie de noodige beschikking kan
maken. De opneming der zieken en de betaling van hun
onderhoud geschiedt altijd voor een geheel kwartaal. Sterft
een patient gedurende den loop van het eerste kwartaal ,
dan vervalt het overscho(dcr vooruit betaalde gelden in de
kas des gestichts; sterft hij echter later, of wordt hij voor
den afloop van een kwartaal weggezonden , dan bekomt de
kas slechts het vooruit betaalde der verplegingsgelden voor
die maand , waarin de patient vertrekt ; daarentegen neemt
het gesticht, in geval de zieke overlijdt , de kosten der
begrafenis op zich.
Ten vierde. Eene verklaring van de hand des plaatselijken geneeshcers, dat de patient, in zoo ver een naauwkeurig onderzoek daarover ecnig licht versprciden kan ,

736

ItET RRANIZZINNIGENGESTICAT

noch aan de vallende ziekte, noch aan eene door beroerten ontstane verlamming , noch aan kankerachtige gezwellen, noch aan cenige andere, hoogere graden eener venerische ongesteldheict lijdt, vermits alsdan, wanneer doze
kwalen den krankzinnige eigcn zijn, de opneming in het
gesticht gcene plaats vindt.
Ten vijfde. In het bij N°. 3 verlangde bewijs moot de
verpligting omschreven worden, dat men den zieke, indien de Directie zijn verblijf in het gesticht niet Langer
veroorlooft, op de eerste aanschrijving deswege terughaalt.
Tes zesde. Eene zoo veel mogelijk naauwgezette beantwoording der gevorderde vragen; of wanneer deze, door
den to grooten afstand der woonplaats, niet in alle opzigten to verkrijgcn zijn, ten minste eene behoorlijke op—
gave van den levenslOop des krankzinnigen , hetgeen door
iemand zijner naastbestaanden , of door hem, die het
naauwkeurigst met zijne gcaardhcid, dcnk— en levenswijze,
meeningen en lotgevallen , kortom alles, wat op zijne
zickte betrekking hceft, bekend is, het best verrigt kan
worden. Zulke berigten zijn zeer dienstig voor cone oordeelkundige en gepaste behandeling der patienten in het
gesticht, en kunnen veel tot hunne genezing bijdragen.
Ten zevende. Eindelijk wordt er van vreemdelingen
eerie verklaring van des bevoegde autoriteiten verlangd,
waaruit blijkt , dat niets de opnarne van den patient in het
gesticht to Siegburg verhindert. Zelfs van de inwoners
des lands wordt eene dergclijke verklaring gevorderd,
hi; Mmisterieel besluit van den 16 Februarij 1839 bepaald is, hetwelk voorschrijft, dat niemand op eene enkel
persoonlijke aanvrage, al geschiedt het ook door de ouders
of door eon' echtgenoot, maar op aanzoek van de Justitie
of van het plaatselijk Bestuur opgenomen wordt; terwijl
men tevens eene schriftelijke opgave van den geneesheer
des krankzinnigen verzoekt, waarbij deze den physieken
toestand des patients kennelijk maakt.
Zietdaar de bepaalde eischen der opneming, welke zeker
een iegelijk billijk zullen voorkomen. Vooral de hier boven vermelde Ministeriele aanschrijving is van het uiterste
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gewigt , daar men anders icmand , zonder den minsten
grond , ligtelijk in een krankzinnigenhuis zoude kunnen
plaatsen. Mij Loch is het bekend geworden, dat een man,
die zijne vrouw mishandelde en op allerlei wijzen het leven
zocht to verbitteren , eindelijk op de gedachte kwam , haar
voor krankzinnig to verklaren en in een gekkenhuis to
doen plaatsen, gelijk dan ook geschiedde, vermits de opnemingsverordeningen niet zoo gestreng waren als de Pruissische. Deze vrouw bezat echier niet alleen een gewoon,
maar zelfs een zeer vlug verstand, zoodat zij weldra, niettegenstaande zij eerst, door deze krenking barer regten als
vrouw en als redelijk denkend wezen , in cene zware
koortsachtige zenuwziekte verviel , waarvan zij gelukkig
herstelde , uit het gesticht gelaten werd, tot diepe beschaming van haren ontaarden man , die daardoor z-ijne verfoeijelijke oogmerken zag mislukken.
Onze begonnen wandeling in het gesticht to Siegburg
willen wij thans weder vervolgen , en gaan daarom van het
verblijf der laagste klasse naar dat van den gegoeden stand,
die de tweede verdieping van het gebouw bewoond. Hier
vinden wij eene kamer, waarin de zieken dagelijks bij
elkander kunnen komen, en waar eene kleine leesbibliotheek to hunner beschikking staat, weshalve de bewoners
dozer afdeeling grootere voorregten genieten dan de laagste
klasse. De derde verdieping, van waar men eon fraai uitzigt op de omliggende landstreek heeft, wordt door de
tweede en derde klasse bewoond, die insgelijks eene algemeene conversatiekamer bezitten , alsmede eon biljartvertrek , eene goede boekerij, cone verzameling van allerhande
groote landkaarten, die aan den wand dozer conversatiekamer hangen, en eon marionettentheater. De gansche
toestel, zoowel van het tooneel , de schermen en de poppen , waren door de krankzinnigen des gestichis vervaardigd , die des avonds , tot hun vcrmaak tooneelvoorstellingen gaven. Overigens staat boven elk vertrek der
onderscheidene afdeelingen de geaardheid van deszelfs
bewoners, als : bescheidenheid, bedachtzaamheid , zachtzinnigheid , welwillendheid, mededeelzaamheid , getrouwCcc
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heid , vriendschappelijkheid , Pnz . in tegenoverstelling van
berispelijke karaktertrekken; door dozen maatregel wordt
Bien reeds dadelijk eenigzins met de denk- en handelwijze
der verschillende zieken bekend, en kan men hen , in vele
opzigten, gemakkelijker verplegen. Zindelijkheid , Inchtigheid en helderheid zijn in het algemeen de voorname
eigenschappen der vertrekken , welke daardoor eon behoorlijk verblijf voor derzelver bewoners oplcveren.
De vleugel van het gebouw , weike door de vrouwen bewoond wordt, is in alles gelijk aan dien der mannen, in
zoo ver de vrouwelijke handwerken en andere vrouwelijke
bedrijven daarin geene uitzondering maken. Teen ik mij
in eon dozer vertrekken der vrouwelijke afdeeling beyond,
kwam ik bij cone jonge en schoone dame , die aan eene
tafel zat , waarop eenig borduurwerk lag. Zij zag opmerkzaam naar de ondergaande zon , die het voor haar
liggende landschap in cone bekoorlijke tint hulde. Ik vernam, dat het cone Dl4itsche dame was, sprak haar in die
taal aan, en nam do natuur tot onderwerp mijns gespreks,
waartoe de heerlijke landstreek , de liefclijke avondstond en
de pracht der ondergaande zon mij eene gereede aanleiding
gaven. Ik ondervond, tot mijn genoegen , dat het onderwerp wel gekozen was , en de gedachten der krankzinnige, die men niet altijd even juist kan nasporen , insgelijks
aan de beschouwing der natuur gewijd waren , gelijk mij
uit eenige van hare woorden bleek. Het scheen mij zelfs
toe, dat de kalme schepping eene kalme gemoedsgesteldheid aan het bevalligo wezen, hetwelk naast mij stond,
schonk , dewijI het beeld der vrije en fraaije natuur, mijns
inziens, voor vole krankzinnigen hcilzaam werkt; vermits
de aanleidende oorzaak tot dcze ziekte al to dikwerf door
menschen ontstaat, weshalve het gezigt op cone woelige
stad voor deze pati e nten allernadeeligst zoude zijn. Maar
de natuur , waar alles , in den avondstond, rust rondom
ons ademt, en waar onze gedachten tot God opklimmen —
daar erlangt de geest eene heilrijke stemming, daar druppelt vaak eon zachtc balsem in gewonde harten , en wordt
de ontstelde ziel bezadigder , want in de natuur is do woe-
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lige wereld verre van ons of en de hemel ons nabij. Geheel vervuld van deze aangename gewaarwording, scheidde
ik van de schoone zieke, en zeide haar,, bij het gemoedelijk vaarwel, dat zij de natuur meermalen tot voorwerp
harer gcdachten en beschouwirigen moest nemen , welke
raadgeving zij met een' ligten hoofdknik , doch met eon
diep melancholisch gelaat toestemde, even alsof er,, door
mijn gezegde , herinneringen aan gclukkiger dagen in Karen geest opkwamen.
Uit doze beknopte opgave van de localiteit zal men genoegzaam ontwaren , dat er voor het gezellig verkeer,, eon
der hoofdvereischten van de menschelijke natuur, zeer good
en regelmatig gezorgd is. Ook ten opzigte van de veiligheid wordt hier allezins zorg gedragen , daar diegenen ,
welke aan de onderlinge bijeenkomsten hinderlijk zouden
zijn, in hun vertrek zoo lang teruggehouden worden, tot
dat zij van hunne gevaarlijke geaardheid genezen zijn en
van het gezelschap der andere hiders kunnen gebruik ma–
ken. De krankzinnigheid toch vertoont zich in onderscheidene 'karakters en graden. Bij sommigen , gelijk ik
gezien heb, geeft zij aanleiding tot eene oogenschijnlijke
verdooving van het gevoel , en het is dan eon akelig gezigt, wanneer men de wezenlooze gelaatstrekken en de doffe
oogen dier ongelukkigen gadeslaat. Bij anderen daarentegen ziet men het tegeno'vergestelde. De ongeregelde
working der woedendste hartstogten brcngt hunne spieren
in eene krampachtige beweging , doet hunne aderen opzwellen en hunne vurige oogen op cone verschrikkelijke
wijze heen en weder rollen en als 't ware uit het hoofd
puilen. Ik zag eon dergelijk persoon , die, om zijne verregaande kwaadaardigheid , op eon' in den grond geschroefden, dwangstoel aan armen en beenen was vast gebonden.
Hij had reeds eon' geruimen tijd in dien benaauwden toe–
stand gezeten , zoodat de hevigste woede eenigzins bedaard
was; maar de donkere blik , dien hij mij nog toewierp ,
was de blik van een' hyena , die zijnc prooi , van achtcr
de ijzeren tralien, met eon begeerig oog bespiedt. Eon
ander lag to bed, en deed niets anders dan• zeer schielijk
cc2
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en onophoudelijk praten, ofschoon niemand bij hem was.
Eon derde stond, zonder tegen iets to leunen, op zijne
teenen boven op ecne tafel , en vond er genoegen in , om
in dien ongemakkelijken stand uit een venster naar de binnenplaats to zien. Sommigen liepen met papieren handmolentjcs , en genoten een kinderlijk vermaak bij het gedurig ronddraaijen. Eenigen zaten tegenover elkander,
terwijl hun hoofd in de hand en de ellebogen op de dijbeenen rustten, en zagen elkander onophoudelijk en onbewegelijk aan. Naar somtijds de een niets anders died
dan lagchen, daar pruilde eon ander. Deze liep snel en
met kleine treden door het vertrek , en gene ging deftig
en met afgemetene stappen; een derde danste, en een
vierde lag, zoo lang hij was,. op ecne bank uitgestrekt,
zonder de minste beweging to maken. Ook liepen er
krankzinnigen , die in eenen tusschenstaat verkeerden ; en
doze zijn wel niet zoo afschuwelijk te aanschouwen als de
ergere zieken, maar zij leveren een huiveringwekkender
gezigt op, en zijn, dunkt mij, ongelukkiger,, even als die
menschen , welke tusschen hoop en vrees zweveh, zich in
een' pijnlijker toestand bcvinden dan diegenen, welke met
hun lot bekend zijn.
Dii alles vormt een vreemdsoortig doch tevens een bedroevend schouwspel van den deerniswaardigen staat ,
waarin iemand verkeert, die het gebruik van zijn verstand
verloren heeft ; maar het leidt ons ook op tot de blijdere
gedachte, dat eerie zorgvuldigc verpleging den lijders somtijds het gekrenkte verstand kan wedergeven, en hen op
nicuw in de maatschappij kan terugvoeren. Het is dus
voor elk land van belang , welingerigte krankzinnigenhuizen in genoegzaam aantal te bezilten, ten einde de lijders
gemakkelijk en naar behooren kunnen opgenomen en verzorgd worden. Ook in ons vaderland, waar men het bestaande gebrek aan dcrgelijke huizen zoekt le verhelpen,
mag, mijns inziens, het gesticht te Siegburg , in onderschoidene opzigten , als een navolgenswaardig voorbeeld
aangeprezen worden.
Geschrcven te Bonn, Aug. 1841.

n.
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k noodig mijne lezers tot een uitstapje naar den Faulhorn.
Deze bergtop is, gelijk men weet, het hoogste punt van den
aardbodem, hetwelk, althans in Europa, bewoond worth ;
en sedert bet zulks wordt, bezit de St. Bernard voor de
reizigers cene merkwaardigheid minder. Trouwens kan deze
laatste ook, met betrekking tot de uitgestrektheid en bekoorlijkheid van bet tooneel, hetwelk er zich voor de blikken ontrolt, met het eerste in geene vergelijking gebragt
worden.
Wij bestijgen dan te Bern het postrijtuig, rijden 's morgens ten 6 ure of naar Thun, waar wij ontbijten, en doen
ons over het heerlijke Thuner-meer naar Neuhaus brengen.
Alvorens wij echter over het vlak van dit kristalheldere ijswater verder gevoerd worden, moet ik mijne togtgenooten
opmerkzaam maken op twee bergen, die zich majestueus
voor ons gezigt verheffen. De eene, welken wij spoedig
weder uit bet oog verliezen zullen, is de 8000 voet hooge
Stockhorn. Hij vertoont met oogmisleidende juistheid bet
beeld van een' ontzlggelijken reuzenburg, daar de naar
eenen toren gelijkende horen nit het midden eener horizontaal voortloopende bergmassa, die hare grijze, steile rotsrugger' aan het meer toekeert, ten hemel rijst. De andere
berg is de Belts. Deze regelmatige natuurpiramide, mustreeks 10,000 voct bong, verheft zich uit eene liefelijke
vallei. Wij zien zijn spits toeloopend hook!, zelfs nog in
bet sneeuwgewest, met een' groenenden sluijer omhuld;
iets, hetgeen des te meer opmerking verdient, daar men
deze onderscheiding aan geenen anderen berg van gelijke
hoogte betnerken zal, vermits geweenlijk rots3teen of grijze
kiezelaarde alle plantcngroei verdringt. De ons voorbijsnellende oevers zijn zoo betooverend als afwisselend. De talrijke scheepjes en schuiten getuigen van het drukke verkeer
tusschen dczelve, en verlevendigen den blaauwen waterspiegel, waarin de schitterende sneeuwgebergten zich, als
't ware, aan eenen tweeden hemel aansluiten.
Thans zijn wij te Neuhaus, eene soort van haven, aangekomen, en kunnen te Unterseo of Interlaken bet middagmaal houden, want de seherpe lucht heeft onzen eetlust
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aangezet. Op laatstgemelde plants bezoeken wij het gewezen
klooster, en bewonderen aldaar een' geweldig grooten notenboom, welks hoogte en dikte, niet alleen in Zwitserland, maar misschien in geheel Europa, buns gelijke niet
hebben. Daarna stijgen wij naar den heerlijken, ligt beklimbaren bouwval van het slot Unspunnen, van waar, daar
bet nagenoeg midden in het dal ligt, het oog de bekoor]ijkheden van dit paradijs in derzelver voile pracht omvat.
Deze, ik mag wel zeggen, volkplanting uit alle landen ligt,
met hare vriendelijke huizen en tuinen, in eenen kring
rondom ons, en wij zien, op de grasrijke beemden, jong en
oud in vertrouwelijk verkeer met menschen en Tee. De
ruble zelf is van binnen en buiten met een digt gewaad van
klimop bekleed, een vrolijk, sehoon beeld van eenen jeugdkrachtigen grijsaard. Weldra zullen de Jonkvrouw, de
Nonnik en nog andere der hooge sneeuwbergen, welker
hoofden wij reeds over de ons nadere heuveltoppen zien
uitkijken, in hunne gansche majesteit zich aan ons vertoonen. Doch laat ons naar Lauterbrunnen, opbreken.
De weg daarheen loopt door een naauw dal. De Latzschine schiet als razend, door de ruwe en steile rotsen ter
vvederzijde, uit haar bed naar beneden, en vult het dal met
een ontzettingwekkend gebruis, niet zonder den wandelaar
nienige sporen to toonen van de verwoestingen, welke zij in
bet voorjaar aanregt. Weldra echter zullen wij de Staubback (*), even als eene witte doekstreep, door den wind
been en weder gedreven, mien wapperen, en naauwelijks
gelooven kunnen, dat zij uit eene hoogte van nabij de 900
voeten nederstort. Reeds van hier ziet men, wit als melk,
Karen; stroom, nog wegens den afstand zwijgend, naar beneden schieten, en slechts een ligte nevel verkondigt hem,
terwijl hij door eon' vrij grooten steenhoop heendringt, dien
hij zich uit bijna volkomen aan elkander gelijke steentjes
opbouwt, en die door een' prachtvollen regenboog bewaakt wordt.
De Blamlis-alp (f) sluit het thans wijder wordende dal,
(*) Letterlijk stofbeek, zoo genaamd wegens het bijna
als stof nederkomende water.
(T) Bldmli, Zwitsersche uitgang, voor het Duitsche
Blumlein, bloempje. Zoo Nadeli voor Magdelein, en bij
eigennamen RIIDELI, KEGULI enz.
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en in den achtergrond ziet men, hoe nit zijnen glinsterenden sneeuwschoot eene ontelbare menigte watervallen, als
zilverdraden, over den zwarten rotswand afloopen.
Met het aanbreken van den volgenden morgen beklimmen
wij den schoonstcn Alp van het Oberland, den Wengern-alp
namelijk. De weg loopt zeer steil van Lauterbrumnen bergop, en voert zelfs onder eenen waterval henen, die echter
wegens zijnen wijden boog geen hinder doet. Op dit punt
asngekomen, kunnen wij nog eenmaal geheel het dal overzien en deszelfs schoonheden ons oog laten voorbijglijden.
Achter ons hebben wij, geheel in onze nabijheid, de
hoofdsieraden van het Berner Oberland : den Blitmlis - alp
met zijnenitgestrekte sneeuwvelden; de Jonkvrouw met hare
heerlijk schitterende zilverhorens; den llionnik met zijne
graauwe rotsenpij en tweeduizend voeten hooge sneeuwkap;
den Eicher met zijne taaije rotsgronden, van welks top menigmaal ontzettende ijsklompen met donderend gekraak losbreken en in onafzienbare diepten nederstorten; somberen
Ahorn, den hoogsten van alien, (16000 voeten) die zich in
het oneindige blaauw des hemels verheft onder de gedaante
van een' scherpen hoek, waarvan de noordzijde tot op den
hoogsten top kale rotsen vertoont, terwijl de minder steile
oostzijde sneeuw op zijnen rug draagt ; den Schreckhorn,
van dezelfde gedaante, maar nog spitser, en rondom door
de sneeuw wit gekleurd; eindelijk den Wetterhorn met zijne
duizend voeten hooge sneeuwpiramide, aan welker voet de
schoonste ijsvelden zich in het dal uitbreiden. Door de nabijheid dier bergpracht worth het vergezigt beperkt. De
Wengern-alp vorrnt het middelpunt van dit Panorama. IIij
is geheel naakt en toont slechts hier en daar eenig geboomte,
doch wegens zijnen weelderigen grasgroei is Irij uitnemend
tot veeweide geschikt, en van alle kanten hooren wij de
zachte toonen der welluidende klokjes, waarmede men bier
de kudden siert. Van de veelsoortige Alpen-bloemen willen
wij icier slechts eenige Alp-roosjes plukken, welker zacht
rood ons oog bijzonder wel doet en die bier in ontelbare
menigte groeijen; eene aangename verpoozing, daar het
sneeuwkleed der magtige aardreuzen rondom ons het gezigt
doet schemeren. Veer wij verder gaan, willen wij aan
bekoorlijke Jonkvrouw ons afscheid toeroepen, en daar zij
met de taal des hemels meer gemeenzaam is dan met de
zwakke toonen der aardkinderen, zoo doer wij het met ka-
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nongedonder. Doch, welk een wonder! Lang laat zij ons
op antwoord wachten, en toen bet eindelijk komt, is het
niet zij, die het geeft, maar haar kuische buurman, de
Honnik.

Binnen weinige minuten zullen wij bet heerlijke Grandelicald in het vreedzame dal van denzelfden naatn kunnen
zien, maar bezwaarlijk onderscheiden, of wij eene weidende
kudde of een door mensehen bewoond dorp voor ons hebben.
Op dezen afstand gelijlit het meer naar de eerste. De ongerneen groote ketelkom, welke het dal vormt, ligt in hare
geheele pracht voor ons, en niet ongaarne rust men bier een
poosje, om zijne oogen aan deze verhevene schoonheden der
natuur to weiden.
Van Grandebraid opwaarts stijgende, beklimmen wij de
zoogenaamde ijszee. De weg daarheen is wel vermoeijend,
maar ook moeite beloonend. De onafzienbare ijswoestijn (13
wren lang en 6 breed) scbijnt een dood heelal der natuur.
Nen hoort geen geluid, dan alleen bet bruisen der Liitzschine , die, alien wederstand ten trots, Karen loop onder
de ijsmassa genomen !weft en eenen schuimenden waterval
vormt, welken men beneden zich in de 50 vademen diepe
ijskloof ziet storten. Het is een ijzingwekkend, maar zielverheffend genoegen, in deze vreeselijke ijshel neder to
zien (*). Ontelbare barsten en wijdgapende spleten, die zich
bij sterke hitte onder ver klinkende slagen vormen en het
water bemelhoog doen opspuiten, doorkruisen dezelve. Zeer
dikwijls, inzonderheid bij verandering des weders, storten
van de naburige sneenwbergen, den Eicher, de Joithvrottiv,
den ]Ilonnik, den _Blantlis- alp, de Fischerhoriten en nog
eenige andere, onder vreeselijk geldater, zware ijsklompen
neer. Deze ijslavinen zijn echter, wegcns derzelver afstand,
den wandelaar niet gevaarlijk , maar vormen integendeel,
door de groote hoogte, van welke zij nedertomen, voor zijn
oog den schoonsten, als nit melk bestaanden waterval. Gewoonlijk toch breken zij de hoogste toppen af, en gedurende
hunnen val, die menigruaal verscheidene duizend voeten
bedraagt,- verbrijzelen zij zich aan de uitstekende rotskanten , waardoor het heerlijke schouwspel to weeg gebragt wordt.
Noordwaarts van den door ons vermelden waterval komen
(*) Weinige jaren geleden vond er een onderwijzer
Geneve door onvoorzigtigheid zijnen dood.
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wij aan het Warm° Vlak. Nogtans ziet men hier slechts de
kale rots, van welke de Latzschine eenen aanmerkelijken
watertoevoer erlangt. Thans komen wij aan het Eiland,
eene midden in de ijszee zich verheffende weideplaats. De
frier grazende schapen verhengen zich blijkbaar, als zij weder eenmaal menschen zien mogen. Gaarne zouden zij ons
te gemoet snellen, maar het Eiland en zij met hetzelve zijn
omrasterd. Den geheelen zomer blijven zij op deze oasis,
en maken de grappigste bokkesprongen , wanneer zij, misschien na langen tijd, eens weder een mensch te zien krijgen. Alsdan heflen zij gezamenlijk eenen vreugdekreet aan,
die, hoe onharmonisch ook, evenwel inderdaad iets aandoenlijks heeft. — Nu begeven wij ons, op de onveilige baan,
weder naar Gra ndelwald terug, en doen door den vooruitgezonden gids de ijstrappen herstellen, welke het water,
dat sedert ons opklimmen over dezelve neergeloopen is, onbegaanbaar gemaakt heeft: want de oppervlakte wordt door
de kracht der zonnestralen nat, en eerst door de nachtvorsten weder bruikbaar. Morgen bestijgen wij van hier het
doel onzer reize, den Faulhorn.
Vroeg. 'srnorgens ten 6 ure verschijnt de gids, en zegt op
zijne bescheiden wijs, dat, zoo wij niet al te lang en te dikwijls uitrusten, wij het doel binnez twaalf uren kunnen bereikt hebben. Dien ten gevolge neemt ieder zijnen Alpenstaf in de hand, en wij beklimmen in de eerste plaats den
grooten Scheideck , een' beerlijken Alp, welke tegenover
den vroeger vermelden Wengern-alp ligt. De weg is bijna
overal steil, en met bewondering ziet men, hoe de van ',oven komende Sennen , zonder het gevaar te achten, met
hunne melkvaten op den rug, lungs denzelven voortsnellen,
om bet dal van boter, melk, kaas enz. to voorzien. Zijn
wij iets verder gevorderd, dan krijgen wij hier ook gelegenheid, om de beroemde Zwitsersche kaas te zien maken,
hetwelk bij eene slechts min of meer talrijke kudde om den
anderen dag gebeurt. De Sennen-hutten, die op vier Palen, twee ellen boven den grond verheven, staan, zijn tot
het bewaren der kazen bestemd, en daarom zoo hoog gebouwd, wijl daardoor de togt van boven en beneden gelijkmatig sterk wordt, en ook de kruipende insekten verhinderd worden deze lekkernij to naderen.
Gedurig wordt nu de weg meer en meer afwisselend; dan
eens steil, dan weder ellen, voert hij door law rotspaden
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en overheerlijke weideplaatsen ; hooger ontmoeten wij sneenwvelden en ons hinderende struikheggen van Alp-roosjes. Deze
laatste zijn het eenigste heestergewas, hetwelk men hier
ontmoet, want de boomen hebben wij reeds lang als kniehout in het dal achtergelaten. Thans rijzen wij allengskens
als uit de aardsche gewesten opwaarts, en eene andere,
schoonere wereld schijnt zich voor ons te ontslnijeren. Eene
heldergroene zee van golvend gras, gelijk de weelderigste
heuvels, die op hunnen vetten grond slechts immer vormen
kunnen, verbindt zich met den helderblaauwen hemel en
verkwikt het door de sneenw verblinde oog. Een onuitsprekelijk gevoel van welbevinden maakt zich van ons meester, en het is alsof wij alle aardsche zorgen in de- wolkenstreek hebben achtergelaten. De zon zendt slechts zachte
en liefelijk koesterende stralen op ons neder, en laauwe
windjes omdartelen ons met hunne kruidgeurige wieken.
Nen gevoelt steeds weer en meer de nabijheid des hemels
en verwondert zich tevens over die der aarde.
Hoezeer het schijnt alsof wij van alla levende wezens geheel verlaten waren, blijkt ons daarvan weldra het tegendeel, want van heinde en ver komen loeijende en blatende
kudden rundvee en schapen op ons aan, om het gewone
door hen verwachte geschenk te outvangen. Onze gids heeft
hiervoor gezorgd en reikt aan elk dier een weinig zout
toe. Kluchtig is het to zien, met welk eene gretigheid zij
de hand van den gever lekken ; zij schijnen als dronken
van verrukking, en verzellen ons een' geruimen tijd. Zoodra zij echter de behoefte gevoelen om van hare melk ontledigd worden, keeren zij om, en, aan de Sennen-hut
gekomen, wedijveren zij om den voorrang in het afleveren
der melk, en begeven zich daarna, onder beschutting van
het mosdak, ter riuste.
De zon begint ons nu allengskens hare stralen to onttrekken, en de ons omringende aardkolossen schijnen in
krachtiger ointrekken zich op den donkerblaauwen hemel of
te teekenen. De gemsen zetten hunne schildwachten uit,
doch verraden zich door het afrollen der steenen. De gids,
met dit teeken bekend, maakt er ons opmerkzaam op.
Daar staan zij, bijna zwevend, op de steile rotsruggen —
ook zij bemerken ons — met wantrouwen slaan zij een
oogenblik lang de vrcemdc verschijning gade — de wacht
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geeft, door een schel geluid, van het naderende gevaar
kennis en — weg zijn zij.
Nog slechts weinige schreden, en wij zijn op den top van
den Faulhorn. Hier aangekomen, vinden wij eene warme
kamer, waar ons, bijna zoodra wij er den voet in zetten,
eene onwederstaanbare matheid overvalt; van welke omstandigheid de oorzaak wel meer in de zoo ijle lucht en de
plotselijke verandering der temperatuur te vinden is, dan
in de vermoeijenis, waarvan men zelfs luttel gewaar wordt.
Bit dozen hoofde staat er in het vertrek een bed, hetwelk
men, zoo het niet reeds door vroeger aangekomenen geheel
is ingenomen, zonder pligtplegingen ook met onbekenden
deelt. Bij deze gelegenheid waren wij getuigen van een
kluchtig voorval, hetwelk door (lie gewoonte tussehen eenen
in het bed liggenden jongen Eligelschman en eenen juist
aangekomen' Franschman van gelijke jaren plaats greep. De
jonge Lord namelijk, om te gernakkelijker to kunnen slapen,
weigerde den ander' zijn aandeel in het bed. Nu zijn er
bedden en slaapvertrekken genocg in huis, maar slechts eerie
kamer waar gestookt worth en waar men zich dus op deze
boogie het behagelijkst bevindt. Roe dronken van slaap
ook, had de Lord weldra bemerkt, dat hij met eenen nationalen vijand te doen had, en verweet nu aan dezen, in
een schrikkelijk barbaarsch, maar hem rad genoeg van de
tong stroomend Fransch, de impolitesse van zijn begeeren.
De booswordende Franschman wierp nu den incivilisd, zoo
hij zeide schertsenderwijs, het bed uit. Do Engelschman,
tot volkomen bewustzijn en tevens tot beset van billijkheid
teruggekomen, zeide: Yes, Sir, yolk are in the tight, (*)
lachte, en bestelde een kop thee.
De jonge Franschman slaapt nog altijd door. VOOr zonsondergang wekt men hem, en alles stroomt nu naar den
eigenlijken top des bergs, want het huis ligt, om beter
beschut te zijn, eenige schredqn zijwaarts. Reeds staat de
zon aan den rand der kirn en gelijkt naar een' gloeijenden
brandkogel. Steeds rooder en rooder kleuren zich de sneeuwbergen ; gedurig digter wordt de nevelsluijer in de dalen.
Eindelijk verdwijnt de zonneschijf geheel, en nog slechts
de hoogste berg toppen vertoonen hunne door haar verguldo
tinnen. That's kust ook dezen de laatste lichtstraal, en zij
(*) ,Ja , Mijnheer, het regt is aan uwe zijde."
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hullen zich in hun nachtgewaad. De Alp-horen der veehoeders zwijgt, en eenige kanonslagen van den top des bergs
wekken eene donderende echo, welker nagalm zich in den
dalnevel schijnt te verliezen en ons tot het naar huis keeren
vermaant.
In deze behagelijke woning gaat het nu vrolijk toe. Naauwelijks is de zon onder, of ieder haakt reeds weder ongeduldig naar haar opgaan. Den Engelschman schijnt inmiddels
niets belangrijker, dan tien duizend voeten hoog boven het
oppervlak der aarde te knnnen slopen en op Europa's hoogstbewoonde punt thee te drinken. Yes, riep hij, in tamelijke
geestdrift, .1 say, Switserland is a very fine country. (*)
Monsieur le Francais vraagt reeds lang, welke wijnsoorten
er te krijgen zijn. IN is buiten zichzelven van geluk, en
was juist op het punt, om eenen stier te embrasseren, toen
de gids hem deed opmerken, dat het dier horens had. Zijne
grootste spijt is, dat niet alle aanwezigen zijne tail verstaan.
IIij helpt zich eehter, met Duitsch, Zwitsersch, Fransch,
Engelsch en alle talen, van welke hij raaar een woord verstaat, door elkander to spreken. Al de aanwezigen schijnen
slechts eon eenig gezin te vormen, en de avond verstrijkt
onder de aangenaamste gesprekken. Nog in de schemering
komen twee Engelsche dames met hare gidsen op ezels aangetogen. Zij vallen bijna in zwijm wegens het vreeselijk geraas en den digten tabaksrook, en willen liever in een koud
slaapvertrek of in het kamertje der gidsen hare thee gebruiken , dan to midden van dit zamenraapsel aller nation,
who sing, even on sunday,, rundelays upon the altar of
nature, en aan welker wirwar an Englishman is not ashamed deel to nemen. (t) Evenwel Hoch het gidsenkamertje
noch eenig der slaapvertrekken veroorlooft haar, den verkwitkenden drank naar wensch en met het vereischte gentak
te genieten: in de laatsten is het to grimmig koud, en in
het eerste kan geene Lady welvoegelijkerwijs vertoeven.
Onzer dames blijft dus niets-anders over, dan faire bonne
ik zeg, Zwitserland is een zeer
(*) n Ja,
schoon land."
(t) ID Die zelfs op zondag drinkliedjes zingen op het altaar
der natuur, en aan welker wirwar cen Engelschman zich
niet schaamt deel te nemen."
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mine ct mauvais jeu ; (*) dien ten gevolge worden zij in de
familie opgenomen, en vinden dit ten laatste zelve allerliefst.
Weldra slaat het middernacht. Om met vernieuwde krachten op te stain, begeeft men zich naar bed. Die niet gewoon is zacht en rustig te slapen , doet het zeker bier.
Veer zonsopgang komen de gidsen en slaan alarm op alle
deuren. Alles rijst in de meestmogelijke haast ten bedde
uit. Die geen mantel heeft, slaat eene deken om de schouders. Men drinkt eenige kopjes koffij of thee, en bestijgt
nu de hoogte, om in de verkwikkende morgenlucht het verheven sehouwspel te verbeiden, hetwelk de natuur ons voorbereidt. Een ijverige redetwist begint over het juiste punt,
waar de zon zal opgaan, want de onderseheidene witte strepen des gezigteinders worden door vele hoog opstekende
bergtoppen afgebroken en misleiden des te ligter den waarnemer. Thans ontbranden allengskens de toppen der sneeuwbergen, en derzelver gedurig hooger gloeijende purperklenr
verkondigt de op handen zijnde verschijning van het goudstralende hemellieht. Daar rijst het! Een bliksemglans schiet
door de onafmetelijke ruimte, en elke mond verstomt. Steeds
hooger en hooger rolt de schitterende vuurkogel opwaarts,
en schijnt op de toppen der nog omf!oersde bergpiramide uit
te rusten. De stralengloed verspreidt zich steeds sneller over
valleijen en meren. Na de eerste huldiging, den jongen dag
toegebragt, verkeeren de purpermantels der gletschers in
een glinsterend zwanenkleed, en Gods heerlijke wereld vertoont zich weder in jeugd en in majesteit! Van den hoogen
Sendis en de Tyroler Alpen af tot den Montblanc, den St.
Bernard, den Mont Rosa enz., ligt de onuitsprekelijk schoone
keten der Alpen met derzelver onteibare gletschers voor ons
tarend oo,g, ontrold!
De hooge Sendis beheerscht geheel het landsehap, van
Tyrol af tot aan het Zuricher-meer; de Rigi gelijkt, van
hier gezien, naar een' hooiklamp, die rondom door bet
meer der Vierwoudsteden en door dat van Zug omgeven
schijnt; desgelijks de Pilatus- (t) en de Kosberg met deszelfs geweldige aardvallen. Aan de Zuricher sneeuwbergen
(*) Van den nood eene deugd te maken."
(t) Bij verbastering dus genaamd; eigenlijk heet hij de
Mons pileatus of Hoedberg, naar de wolkenkap, dien hij van
tijd tot tijd op het hoofd draagt.
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verbinden zich de Rosenlauig - gletscher, de Ahorn, de
Schwartzwald-gletscher en nog andere, die op hunne. beurt
in verband staan met den Wetterhorn, Wellhorn, Mettlenberg, Fischerhornen, Finstern-Ahorn, Schreckhorn, Jonkvrouw, Monnik, Eicher, Blantlis-alp, en met nog vele der
aanmerkelijkste sneeuwbergen, die uit hoofde van derzelver
grootte ons zeer nabij schijnen to zijn. Verder zuidwaarts
volgt de Grintsel, de Gantersteg, St.Bernard, St. Gothard,
Mont Rosa, Montblanc, en eindelijk de Savooische hooggebergten aan de grenslijn tusschen Italia en Frankrijk.
Wie 7.011 wet in staat zijn, een beeld te ontwerpen van
datgene, wat het oog naauwelijks vermag te omvatten, en
wiens verbeeldingskracht is zoo rijk en verheven, dat zij
een dergelijk kan scheppen en vasthouden? Het zwoegende, stoffelijke menschenleven is aan onze blikken onttoog,en;
wij zien noch menschen, noch, onder den drukkenden dampkring der lagere wereld, de werken hunner handen. Hier
zijn wij in eene andere wereld, die ons grooter, verhevener
en schooner voorkomt en al onze verwachtingen en begrippen overtreft. Hoe verkwikkend en versterkend is niet de
zuivere berglucht, en welk een voedsel zuigt het hart hier
niet in door de oogen!
Het veelkleurige prachtgewaad der natunr is wijd en breed
voor ons uitgespreid, en velden, bergen, kloven, en de
heerlijkste meren, waaruit de majestueuze aardreuzen schijnen op te duik..n, voltooijen het koloriet van het honte
aardtapijt.
Niet zelden verwekt het aanstaren dozer zich in den
blaauwen aether verliezende gehergten cone bange beklemming, want hunne gevaar dreigende ijsvormingen doen, voor
die beneden in het dal zijn, vrees ontstaan ; maar hier zijn
zij des to bekoorlijker, en in derzelver glans bekruipt ons
een gevoel van veiligheid en van onbeschrijfelijke gelukzaligheid.
1k ben op bijna al de toegankelijke bergen van Zwitserland geweest; maar met de getuigenis van de meeste reizigers, die aan den Faulhorn den voorrang toekennen, moat
ik instemmen. Op den Faulhorn volgt in dit opzigt onmiddellijk de Rigi, en het uitzigt van denzelven is misschien
liefelijker, wiji hetzelve naar den zuidkant eene breedere
vlakte vertoont en de afdaling van Zwitserland naar den
kant van Duitechland duidelijker Iaat waarnemen; maar de
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Faulhorn biedt grooteren omvang, cen meer romantisch,
meer hartverheffend gezigt, en heeft een meer mannelijk
karakter.
Thans zeggen wij den geliefden berg vaarwel, om den
heerlijken waterval, die den naam van Giesbach draagt,
in oogenschouw te nemen. De weg derwaarts voert ons,
langs de tegenovergestelde zijde van die, aan welke wij opgeklommen zijn, bergafwaarts, en wij kunnen nu de ondermijnde seherphoekigheid des bergs volkomen overzien.
Hij hangt naar den zuidkant, bij eene hoogte van 200 vademen, tien voet over, en leunt hier op de eerste afplatting, van waar men gemakkelijk, hoewel dan ook somwijlen eenigzins steil, den Gieszbach daar ter plaatse bereikt,
waar hij zich in het meer van Brientz stort.
Van uit het huis des schoohneesters, hetwelk, digt aan
de uitstrooming des watervals in het meer, op een' heuvel
gelegen is, overziet men het betooverende spel der natuur,
dat zich, in veertien vallen , van eerie hoogte van 600 voeten, door de schoonste loot- en naaldbosschen naar beneden
slingert, in deszelfs voile pracht. Daar de stroom, bij de
vele rotsen, van welke hij overspringt, ook van eene afstort, onder welke men veilig vertoeven kan, terwijl men
het water met vreeselijk gedruisch over zijn hoofd ziet nederwaarts schieten, zoo levert het een tooverachtig gezigt,
wanneer men des avonds in de grot, welke zich aldaar gevormd heeft, vuur ontsteekt.
Thans zetten wij ons in een schuitje, en bezoeken nog
den Reichenbach. Deze waterval, dien men van hier in
weinige uren bereiken kan, en die, wegens zijnen breeden
val en den schilderachtigen vorm der hem omringende rotsen, eene bijzondere bekoorlijkheid heeft, is een der drie
schoonste van het Berner Oberland. Ook hij bezit het opmerkelijke zijner broederen; te weten, dat men onder deszelfs neervallend water een beschermend dak tegen de brandende zonnestralen vindt; iets, dat vooral hier ter plaatse
zeer verkwikkend is.
'Wij hebben nu het merkwaardigste van bet Berner Oberland gezien, en laten ons nog op het liefelijk-romantische
meer van Brientz, langs den Ringelberg voorbijroeijen; een
eiland, welks hoogste heuvel de oudste kerk van het kanton op den rug draagt. Wij stappen te Interlaken aan wal.
Van hier wandelen wij door het bekoorlijke dal naar Neu-
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haus, van waar wij oils aan boord der stoomboot naar
Thun, en van daar, op de Aar, tusschen derzelver weelderige, meestal verrassend schoone oevers, naar Bern laten
terugvoeren.
Thans kunnen wij zeggen, al het schoon, vat Zwitserland aanbiedt, gezien te hebben; want, hoezeer hetzelve
nog duizend merkwaardigheden bevat, zijn deze slechts herhalingen van hetgeen wij hier bewonderd hebben. Uit het
oogpunt van het uitzigt en van den weg daarheen (dien
men, van Bern vertrekkende, nog korter nemen lean) bezit
Zwitserland slechts een' eenigeu Faulhorn.

VINCENZ, GEZEGD : DE OVERWINNARES. DOE WEL, ZIE NIET ON.

D

Veel meer moois vind men nog hier opgeteekend. Wij bemerken : dat deze
boeken, niet in hun geheel vertalen,
maar spoorslag geven, tot vertalen aan
die pa.... wij zeggen aan die menschen , die met hunnen geest langzanter
voortkomen als paarden en wel langzamer als de dampkracht."
Het bovengenoemde Hoek,. bl. 73.

O

nder den titel VINCENZ gezegd: de Overwinnares , verwachte de geeerde lezer niet een of ander behagelijk verhaal, romantisch tafereel, of eene hartroerende en zieltreffende geschiedenis. Wie, slechts op den titel afgaande,
zoodanig iets te gemoet zag, zou zich zeer teleurgesteld vinden ; maar wie iets buitengewoons vo'oronderstelt, zal zich
niet bedrogen zien.
VINCENZ gezegd : de Overwinnares, is een boek, gedrukt
to Hanau, voor rekening van den verzamelaar, ter bockdrukkerij van het Weeshuis, in 1840. Wij herhalen: in
het jaar eenduizend achthonderd veertig.
Hoe is dit boek in ons land gekomen? Ingevoerd? Ingesluikt ? Waarom moest het te Hanau gedrukt worden?
Wij weten het niet. Het is ons toegezonden.
Maar wie is dan de verzamelaar ? Ook hier moeten wij
het antwoord vooreerst schuldig bifjven.

VERSLAG VAN EEN INIEUrTITGRAIONEN CURIELS BOEK.

753

Wij zullen trachten hem uit zija bock , als den leenw nit
den klaauw, te doen kennen, voor zoo verre dit mogeiijk is.
Men ontmoet nu en dan menschen, die iets karrikatuurachtigs hebben ; waarom niet ook boeken ? van platen is dit
bekend; deze worden opzettelijk tot zulk een doel bestemd,
hetwelk met boeken en menschen niet het geval is. Wie
toch zal zich gaarne tot eene karrikatuur stellen, en wie
zal eene vrucht zijner hersenen opzettelijk als eene karrikatuur, een wangedrogt of monster bet licht doen zien? Wij
zien nogtans van tijd tot tijd in de Nahum- monsters of wanschapenheden ter wereld komen, en wel volgens Taste wetten, gelijk de Natuurkundigen beweren. Wat dus in de
natuurlijke wereld somwijlen schijnt te moeten gebeuren, is
ook in de zedelijke wereld geene onmogelijkheid. De Schrijver dezer mededeeling bezit reeds inzijne verzameling eenige
dergelijke voorwerpen, welke door dit boek eene belangrijke
aanwinst verkregen heeft. llij kan niet voorbij, den titel
van eenigen op te geven, out liefhebbers van dergelijke
voorwerpen tot een bezoek van zijne verzameling uit te lokken. Onder deze dan munten nit:
Eenige nuttige Wetenschappen van arijlen IZAAC HOES,
Predikant to Pijnacker. To Rotterdam, bij RENDRIKSEN.
Lettre de Mr. FREDERI C KRAUSS sur le Magnetisme. Paris, impr. d' REBHAN et BINONT.
Medicina Gentilis, hoc est :Noses etc. vel Morbi sub directione insolita. Groning. 1832.
met geen
AELBERT DERKSC HEN : het duizendjarig
minder doel geschreven, dan om voor Hunne Hoogntogende
Heeren Leden van de tweede Kamer der Staten Generaal
Zan het Koningrijk, der Nederlanden to komen preken, ten
oinde Hunne Hoogmogenden, alien, te bekeeren.
Onder able zonderlinge voortbrengsels der drukpers
kromme sprongen van den menschelijken geest is VINCENZ
gezegd: de Overwinnares, wel een der zonderlingste. Terwijl men bij vele anderen met deernis de sporen van een'
zwartgalligen of gekrenkten geest ontwaart, vertoont
crriz zich steeds van zulk eene kluchtige zijde, dat men,
als veer de vier kroonen, ondanks zichzelven, om den Paljas
moet lagchen, al bedroeft men zich ook, dat iemand zich
tot een' Paljas leenen kan.
Maar het wordt tijd den lezer met VIII cE x z gezegd de
OverwinnarPs, bekend te maken.
Ddd
NO. 15.
NENGELW.

"-r-/
/di

VERSLAG

Maar zeg ons Loch vooraf: met wien hebben wij te doen —
met eenen man (v i NcENz) of met eene vrouw (de Overwinnaves?) — Vraagzieke lezer ! Het bock prijkt wel met vier
alierliefste plaatjes, (waaronder een portret) waarop allerlei,
te veel om in eens te verhalen, te zien valt; maar het
portret van den Auteur — (door dit woord te gebruiken,
behoeft het geslacht niet dadelijk bewezen te worden) dit
missen wij.
Daar zullen wij u
Naar hoe ziet er het boek dan uit?
nict langer onkundig van laten.
XLVII + 343+ 20 bladzijden worden door een rooskleurigen
omslag zaamverbonden, op wiens eerste Mad te lezen staat :
doe wel, zie niet om; terwijl bet vierde met cen zedig lauwerkransje prijkt. Op de keerzijde van het eerste blad kunt
gij lezen: beter ten halve geheerd, als geheel gedwaald. Dit
motto ware wel zoo good geplaatst op het titelblad, waar
men nit eerste Deel ontwaart, dat er nog andere moeten
volgen. Op de derde M. van den omslag vindt men eenige
regels uit SOUTHEY, beginnende met: Most blessed water !
En nu (om de woorden van den schrijver en verzamelaar
te gebruiken, hetwelk wij meermalen zullen doen): zuster
ANNA! Nester ANNA! ziet 'gij niets homen? (W. XV). Geduld
\vat, geeerde lezer! Wij zijn nog niet tot het voorwoord
gekomen. Er gaan nog vijf motto's vooraf, ontleend aan
POPE, FENELON, SIIAKSPEARE, REIPiROTII en Mr. S. IZ. WISELIUS. Op een ander titelblad neemt VINCENZ ook eene
andere gedaante aan, en versenijnt hij als de Ster in het
Oosten.
Het bock is opgedragen aan het vrouwelijk geslacht door
den verzamelaar: Tot vermeerdering of ter verkrijging van
veronachtzaamd huisselijk, en algemeen geluk! En ziedaar
ons aan het voorwoord. Het is gerigt tot GIJSURECRT ' S Neven, KENAU ' S Nichten en verdere opmerksame Lezers en
Lezeressen. Het is als een vervolg te beschouwen der vriendelfjk,e Toespraak des Leeuws aan de voornoemde Neven,
Nichten enz. enz. enz. De leeuw houdt deze toespraak staande, in den eenen poot het zwaard, in den anderen den bundel pijlen en met de tong uit den bek. Vlak voor hem staat
een fashionable met cen riche proprietaire naast een Boer,
en vrouwen nit aile onze provincien, naar de kleederdragt
te oordeelen, staan aandachtig naar den leeuw, die in dichtmaat spreekt, (dit is ook goon alledaagsch verschijnsel) te
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luisteren. Op den achtergrond ziet men een' put met een'
hangenden emmer daarin, door twee Engeltjes gekroond.
Zuster ANNA! zuster ANNA! ziet gij niets komen 2
Maar zijt gij nu niet nieuwsgierig, lezer, te weten, waarover dit book zal handelen ? Bit vooronderstelt ook de
schrijver. Al zijt gij ook niet van Enkhuizen geboortig, of
al ware uw naam ook niet AGATHA! De schrijver verstaat
de kunst , zijne geestigheid al spoedig aan den man te brengen.
Om der zwakke Lezeressen wile zal hij zijn voorwoord
onderteekenen, en wij willen u, geeerde lezeressen, ook
niet langer van deze onderteekening onkundig laten. De
verzamelaar onderteekent zich, bl. TN Er CO SMOPOLITE!(*)
Wat dit zal heeten, kunt gij echter reeds op hl. XI lezen.
Het beteekent WAERELDEURGER, en wil zeggen, dat wij, weI
te verstaan de verzamelaar, overal en. nergens te huis zijn
even als de slakken, en wat er sneer volgt tot bl. XIII. Het
woordeken wij moet te kennen geven, dat alle wereldburgers, het zij een of gezamenlijk, maar den doel hebben,
namelijk het goede. En wat werd nu de aanleiding tot dit
geschrift? Nota bene, hetgeen nu slechts tot aanhangsel
geworden is: de beoordeeling van het werkje van HEINRICH
z s c HOKKE, genaamd de Brandeu;ijnpest, door de Vaderlandsche Letteroefening, in Januarij 1839 ! — Maar, terwij1
de Cosmopolite slechts een hoogstbelangrijk en zeer kort zamentreksel nit ZSCHORKE, maar vier zijdjes groot, wilde
leveren, geraakte hij in het bezit van al meer en meer
frisch - water - boeken. Nu weet een ieder, dat water doet
zwellen en uitzetten ; en terwij1 onze Cosmopolite van den
brandewijn werd afgedreven, doordien hij zich steeds meer
en sneer in het water verdiepte, (gelukkig dat hij niet
verz.... is !). zijn de vier zijdjes tot sneer dan vierhonderd
bladzijden uitgedijd. ' En nu zullen ooze Lezers wel al be(*) Daar de Cosmopolite zich niet genoemd heeft, kunnen wij slechts gissen. Het komt ons echter niet geheel
onwaarschijnlijk voor, dat hij een en dezelfde is met den
neer J. (fur) nit Hanau, van wien de neer o. G. Im p RING
zegt, in zijn voorberigt tot het Lets over de genees- en heelkracht van het koude water. 1839. Nijmegen, bij zarzarz:
.Het vorige jaar bezocht rnij de neer J., en bragt mij, on%der eene menigte Duitsche Volksboeken, eene reeks van
L koud-waterschriften mede."
Ddd2
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.ginnen te bemerken, dat 11 hen eigenlijk slechts met
.frisch water te gemoet treden, over welke kleinigheid wij
.intusschen moeten verzoeken, hun oordeel een weinigje op
te schorten." Ilet is dus een waterboek, dat voor ons ligt,
gderde lezer, en ook gij u kunt aanschaffen; en nu zult gij
ook komen te weten, hoe het aan den naam van virtczsz
gekomen is. De Waterman, die te Grafenberg (*) boven
aan de tafel zit, en Ms een kokeler met eene voorbeeldelooze vaardigheid het eene glas na het andere ledigt, PRIESz, heeft tot doopnaam VINCENZ hij is this als de Peter of Peetoom van dit bock te beschouwen. — Maar vise EN de Overwinnares? — a Ilet frissche water komt de
Dhoogste rang toe in de schepping; de Natuur, onze over. winnares door de terugkeer tot haar en door het frissche
water, is vrouwelijk in het Latijn, en Nicht KENA II bet; streedt ook de Spaansche peper; derhalve worth een wa.ter- ja een frischwaterboek aan het vrouwelijk geslacht
opgedragen." (131. XVII/.)
Op soortgelijken toon gnat het aIles door elkander door
teven-en-veertig bladzijden been. Minder om ons niet to
vermoeijen, dan wel om niet te veel van het geduld der
lezers te vergen, zullen wij den Cosmopolite hier niet verder volgen. Nog slechts deze mededeeling, waaruit men
hem proeven kan. Hij doet zich voor, alsof hij met de
meeste Hollandsche artsen in aanraking is geweest, die hij
zegt als opregte gemoedeiijke menschen to hebben leeren
kennen, onder anderen ook den Hoer Burggraaf te Ede,
met hoe een talrijk kroost hij zich ook gezegend vindt. Van
den Beer vos, te Breukelen, zegt hij vernomen te hebben,
.dat zijn Ed. ook reeds een' grooten stop deed op het pad
naar de Bron des Heils ;" en verder: .Wij hopen en
vertrouwen , dat Z. E. op dat pad zal voortgaan, en dat
weldra de giet- en stortbaden door een gat in den zolder
.den pottenwinkel geheel zal uitcpoelen en de bloedzuigers
zal doen zwemmen. Of dat Z. E. buurman, die eene rule mere behuizing heeft, tot het zegenbad zal medewerken,
(lair waar bet kille berg- of het zeewater niet volstrekt
.wordt vereischt," bl. XXXII. Wij houden het er voor,
dat de Cosmopolite groote behoefte heeft aan het stort- of
B

(*) lets over de genus- en heelkracht van het kande
water. Nijmegen, 1839, hi. 28.

TIN

NlEUFVUITGEKOMER CURIEUS BOEK.

757

drupbad op den schedel. Maar genoeg. Wij moeten nu nog
iets zeggen omtrent den eigenlijken inhoud van dit curieuze
boek ; hetgeen wij tot dusverre medegedeeld hebben, heeft
alleen betrekking tot het zoogenoemde voorwerk.
Alvorens daartoe te geraken, ontmoet men al wederom
een motto, ontleend aan het Journal de la Hoye, 1838 ; en
nu begint de Cosmopolite met vrij vertaalde uittreksels en
bemerkingen uit de Geschiedenis der Watergeneeskunde van
MOTES tot op onzen tad, ten bewijze dat het frissche water
een All-" Geneesmiddel is, door Prof. OERTEL in Ansbach.
Het ontbreekt hier niet aan aardigheden , zoowel in rijm
als onrijm, die gedeeltelijk van Prof. °ERTEL afkomstig zijn;
gedeeltelijk een uitvloeisel schijnen te wezen van den geestigen Cosmopolite.
Van Prof. OERTEL verhaalt hij onder anderen, dat zijn
Hooggel. een werk schreef en ook nog een ander werk,
't welk den fluweelen titel voerde Medicinal° bokken van
Doctoren, welke zich voor onfeilbare Beeren over,leven en
dood 'louden, in de Cholera ter aarde geveld, (bl. 2.)
Van Dr. JOHANN SIGMUND RAHN, Doctor te Schweidnitz,
geb. 1696, gest. 1773, leest men, dat hij genaamd werd
de Water- generalissimus, en dat hij de eerste was, die het
ten alle tijden en in alle ziekten, in alien ouderdom,
ieder geslacht en genwedsgesteldheid, het geheele jaar door
aanwendde I Het is waarschijnlijk om deze redenen, dat de
Cosmopolite, tegenover bl. 128, bet afbeeldsel van dezen
irater-generalissimus ons aanbiedt. Maar eere, wien eere
toekomt, reeds CUERMIS deed, (zoo als men bij PLINius
kan lezen, L. 29. C. 1) wat bier aan den Watervoogd wordt
toegeschreven.
Onder de geestigheden, welke wij in proza den Cosmopolite verschuldigd zijn, behoort eene moeder met hare drie
doehters, welke in de droevige noodzakelijkheid schijnen
geweest te zijn, volgens den schrtver, zich de eene kies na
de andere te laten trekken: hadden zij hare hoofden des
morgens en des avonds flisch gewasschen, of nat koude omslagen gelegd, die waarlijk lieve meisjes, misschien ook nog
wel de moeder, hadden hare tanden en Karen tot een lokkebroodje kunnen aanwenden!
Moet men den Cosmopolite geen gelijk geven, wanneer hij
bl. 73 zegt: veel meet mooi's vind men nog hier opgetee-
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pkend," en den (om ook het dichterlijk talent van den Cosmopolite te doen kennen) verzen leest als deze:
a Alt N (de Water- generalissimus.)
AHN kraaide, wakker! maar ja wel,
De Mensch niet altijd even snel,
Voor stoom en voor koud water bang,
Laveert nog honderd jaren lang.
PRIEBNITZ, die vindingrijke vriend,
Roept nu: wie wil van frisch gediend?
'I Is tijd te weeren 't kwik en 't vuur, (*)
Te huldigen alleen Natuur!"

De Mensch herneemt: . wat 's dat nu weer,
Is 't dan zoo snood dat ik laveer,
bij droogte leef,
Of als kapel
langs bloemen zweef?
In 't kort: geen hunner is mijn neef."
En dat het niet bij eene enkele dichterlijke opvvelling
kan mede blijken op bl. 92, waar de schrijver eene mededeeling nit den Triomf der Geneeskunst met koud water,
of: roep - stem aan alle menschen enz., (katten en honden
onder dit ens. begrepen) waarschijnlijk door C. ZOC ZEK aldus besluit:
zal ons' huisboek zijn,
Of ook, als wij aan de lijn
Varen op de Vecht of Rijn,
Ter lectuur, ten baken zijn.

Z OCZEK !

Maar, terwij1 wij den geaehten lezer, ondanks onszelven,
zoo veel water - onzin voorzetten, is het, of iemand ons
toeroept:
(*) .Het kwikzilver en de ontsteking," bI. 8. Het doet
ons leed, waarde Cosmopolite, u al wederom te moeten toeroepen, dat uw PRIESNITZ ook hier de oudste brieven niet
heeft. Zekere Dr. HABRA te Lyon, schreef reeds in 1676
een boeksken, de l' Usage de la glace, de la neige et du
froid, en deed dit, blijkens de voorrede, om het misbruik
van het antimontiiint en der aderlatingen tegen to gaan.
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Jongens, laat de duiker neer,
Want de sloot is volgeloopen;
't Land behoeft geen water meer,
En het vee dient niet verzopen.
Genoeg zal uit het medegedeelde gebleken zijn, welk eene
soort van boek men voor zich heeft. Het is eene soort van
zamenraapsel van geschriften over het koude water. finder
deze zijn op verre na niet altijd de beste gekozen, en wat
er nog goeds in zou zijn, wordt door de dwaasheid van den
schrijver bedorven.
Om echter niet bloot verzamelaar te wezen, al loopen er
ook vrije bemerkingen onder, zoo heeft het den schrijver
goedgedacht, op bl. 314, de vruchten en resultaten zijner
onderzoekingen mede te deelen, en wel onder het opschrift:
te zamentrekking voor lustelooze Lezers en Lezeressen, welke
uitgedijd zijn tot bl. 342. In deze zamentrekking is het, of
de Cosmopolite alien mogelijken onzin, zoo van zichzeiven
als van anderen, zamengetrokken, en de Neven van capBRECUT tot het doelwit zijner zottigheden gesteld heeft. Wij
willen slechts eenige der zotste aphorismen, gelijk de Cosmopolite ze noemt, uit hetgeen hij voor zijn eigen werk
verklaart, aanhalen:
.11e Watergeneeskunde vervult alle pligten der Geneeskunde."
.Het werktuigelijk gestel van den mensch (dus niet van de
.vrouw zonder hoofd!) en van alle zuigdieren is beregend
,om dikwijls benat (beregend) te worden met koud water."
De geheele Apotheke, die de mensch hehoeft, draagt hij
ponder zijne huid; de sleutel daartoe is — het water."
wilden hebben hunnen medicijnmeester; hij heet vi
Dczilz PRIESSNITZ."
En wie is nu die VINCENZ, anders ook gezegd de Ster uit
het Oosten, en de Overwinnares? Ilij is een geneeskun,dige Genius van de eerste grootte; vroeger was hij een
Boer op den Gravenberg, welke gcleu en is in het zuide.1ijke gedeelte van Oostenrijks Silezie ; niet de eerste water-Doctor naar de tijdrekening, maar eene geschiedkundige
pgestalte, een Genius van den eersten rang met een gelukoster van den eersten glans boven zijn hoofd. llij heeft het
geluk gehad ter regter tijd geboren te zijn in eenen tijd,
dat het natuurlijke zinvermogen, na eene lange simmering,
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do oogen opent, de vocilioorntjes uitstrekt en alzoo twijfelt
aan de versehimmelde leerstellingen der, zoogenoemde,
oude wetenschappen." De Cosmopolite is dus ook tegen
de ontologie. Maar de Ster in het Oosten is opgegaan. Het
is welligt om deze reden, dat de Cosmopolite een zoo ongunstig oordeel over Amsterdam, velt, waarvan hij zegt: a Het
n is geworden Of niet — wil Of belioefte boven moerassen op
.palen te woncn." (Is bet Diet of in Bens al de Neven en
Nichten van GIJSRRECIIT in Bevers herAchapen zijn ?) nVan
',hovel' die palen hebben zij toch een doel — geld te win.nen, en er schijnt toch over die palen eene straat te loo',pen, die der koc-kinderen, waar de Christenen in spijt
.der Joodjes vrat;en: hoe staan de Ardoins, de coupon, de
vmandaatjes, de papillotjes, de enveloptjes ?" En daarenboven hebben die -Belialskinderen tonnetjes aan DIETER AGE
vgegund en hun koffijpotje met ft. 3 pr. 1t3 betaald. Neen!
liet ging ADAM beter; die kende nog geen water met lood.deelcn, geene koperdeelen, geen theewater, geen wijn
.noch Ilatafia." — Het zijn evenwel niet alleen de Neven
en Nichten van GIISBRECRT, die zoo van de Natuur afgeweken zijn; de Rottjes ( 0 ) maken het niet beter. De honing
en Prins FREDERIK HENDRIK schijnen daarentegen bij den
Cosmopolite als watervrienden bekend to zijn, want hij roept
Sere zij den. koninklijken watervriend I
Wij zijn den lezer nu nog de beschouwing van twee der
vier reeds vermelde plaatjes sehuldig. Als kunstvoortbrengsels staan zij met het bock gelijk. De Gratien in bet Staubbad, onder het Tropfbad en de Douche zijn alles behalve
gratieus afgebeeld. Ook hier heeft de Cosmopolite zijn rijmtalent nict willen begraven, maar heeft elk. der plaatjes
met een onderschrift verheerlijkt. Van de Gratien zegt hij:
Brie Gratin bewijzen,
zij uit 't stof verrijzen."
De mannen die begoten , bedrupt of overstort worden , zeggen :
,Maar 't mannelijk geslacht,
,Is ook op lueht, bedacht."
Onder al den hier uitgestalden onzin is toch het doel,
(*)

om

Zoo noemt de Cosmopolite de ingezetenen van Rotterdam.
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hiervan een woord te zeggen, duidelijk - onvoorwaardelijke
aanprijzing van het water als een All"- geneesmiddel. In
beteren stijl, ofschoon ook eenigermate overdreven, was het
Lets over de genees- en heelkracht ran het koude water, belangeloos door eenen Apotheker geschreven, op welken stand
de Cosmopolite desniettegenstaande nict minder verbolgen is
dan op de Dokters. Terwijl hij een aantal namen van Geneeskundigen optelt, hebben wij lien van MEYLI N.K to vergeefs gezocht, die toch, door het kond water aan to prijzen , zijn beroep stellig niet bevoordeelde; en zulk cone belangeloosbeid verdient, in onzen van egoistische pogingen
overvloeijenden tijd, niet onopgemerkt te blijven. Dr. S.
heeft dus in den Gids wat al te erg met den kunstbroeder
omgesprongen. Welligt is (lit echter aan de toenemende
liefhebberij voor de valkenjagt toe te schrijven, en wee dan
den reiger, die door zulk een' valk geschoten wordt! Both
de toon was welligt den Cosmopolite niet overdreven genoeg ;
en zonder overdrijving vinden verkeerde dingen geencn
krachtigen ingang: dit toont in onze dagen het waterzuipen
en bet gebruik van Znut met Cognac! en uit dit oogpunt
herhalen wij : les extremes se touchent. — Water zal de
ontsteking wegnemen zonder aderlating ! Zout met Cognac
wordt tot hetzelfde einde als onfeilbaar aangeprezen! Men
to
voelt zich als gedrongen, hier de woorden van v0
bezigen:
IP 1) EL

Wie kan dit onderlingh gesehil
Beslechten, en haer beide eendraghtigh
Vereenigen?
Men kan geen rechtuitstrijdigheen
Vereenigen. Dat blijft een reghel,
Die vast gaet.
Er bestaat echter toch een middel, niet om to vereenigen, maar om het gesehil to beslechten: de waarheid in to
roepen. Maar, om aan de inspraak der waarheid gehoor to
geven, wordt een niet verblind oog en een open oor vereischt, en daarenboven een onbevooroordeeld verstand, door
doze voorgelicht. Waar vooringenomenheid en overdrijving
de heerschappij hebben, daar schieten alle redelijke pogingen te kort, tot dat schade of sehande de oogen openen.
Tot zoo lang moeten de verstandigen geduld hebben.
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Verhaal.

De geêerde lezer vergeve het mij, dat ik het verhaal dezer
ware gebeurtenis onder eenen zoo afgezaagden titel in de
wereld zende. Of, om mij naar waarheid nit te drukken
niet om een gedeelte der schuld op een ander te endosseren — de lezer vergeve het aan de meisjes, die mij drongen
en dwongen, dat ik haar de geschiedenis , taut soit re?,
ook Bens in letterdruk zou verhalen; maar dan mogt ik volstrekt geen ander opschrift nemen, dan : liefde zoekt list.
Zij zelve (het zijn hare eigene woorden) kenden de liefde
niet, en wisten daarom ook niets van hare listen en trek en ;
maar het spreekwoord hadden zij meer gehoord, en mijne
geloofwaardigheid in hare oogen verbande elken twijfel, of
het geval ook eene dichterlijke fictie mogt zijn, uitgevonden
om haar den schoonen voormiddag, achter een opgeschoven
raam en eenige bloeijende geraniums en maandrozen gezeten, al koutende te korten. Hoe ik er in betrokken was,
wisten zij even zoo min als het de lezer weten zal, want ik
vertelde aan mijne vrolijke vriendinnen alles in den derden
persoon, en veroorloofde mij dezelfde naarnsveranderingen
als nu ik op mijne kamer zit te sehrijven, ten einde men
het in de Letteroefeningen, de plaats daartoe door KEETIE
bepaald, moge lezen.
Zoo dood gemakkelijk haalden zij mij niet over. Maar de
listige dames wisten haar doel toch wel te bereiken. Des
avonds verbeurden wij pand. Eene onoplettendheid in dat
edele spel kostte mij de tijdelijke opoffering van mijn' cigarenkoker. En hoe zij nu gezien hadden, en of er bedrog
onder schuilde — dat zij zoo ; maar toen het vonnis werd
afgelezen, dat de eigenaar van het ter inruiling gereed liggende pand beantwoorden zou aan eene spreuk, die door
Sorts zou worden opgeschreven — toen nam de laatste,
bij gebrek aan ander papier, een stukje van den brief,
lien morgen ontvangen, waarin haar vergund werd nog
eenige dagen te blijven, list zich een potlood geven, krulde de nette vingers half en half om het papiertje, dat stevigheidshalve op het deksel van een werkdoosje gelegd was,
en schreef met de grootstmogelijke geheimzinnigheicl een
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paar woorden. Het geheimvolle papier werd toegevouwen
en op de tafel gelegd, van waar de schrijfster, even als
een goochelaar, die wil doen zien, dat hij niets aanraakt,
zich zoo ver mogelijk verwijderde. Nu werd de cigarenkoker opgeheven, voor den mijnen herkend, en ik las overluid: liefde — ondeugende meiden !" — .Dat staat er
niet!" riep eene andere, en SOFIE knikte toestemmend.
Zoekt list," zeide LOTJE zeer bedaard, het oog even
toeknijpende, en de wang optrekkende, hetgeen hare mister
gewoon was het hijschen der seinvlag van kiespijn to uoemen, en daaraan Teed inderdaad het arme meisje in die
dagen veel.
Zietdaar, lezer! de aanleiding tot het drukken van , de
volgende vertelling.
* * *
Sne/ zweefde de elegante stoomboot over de rivier. Forsch
sloeg haar klepperend scheprad in het water, en de heldere
lacht had Been wolkje, dan de streep van rook, die zich
krullend uit de buis verhief en eene lange vlag van zwartgrijs verre over kajuit en paveljoen deed waaijen. Van tijd
tot tijd k/om de kapitein op eene der raderkassen, en
schreeuwde zijn langzaant — stop, tusschen de halfgeopende
vuist door, aan de machinisten beneden toe. Intusschen
heeft zich een bootje met passagiers bij , nagenoeg onder de
vervaarlijke raderen gewaagd. De vlugge schipper heeft
scherp het oogenblik bespied, dat hij de riemen moest inhalen ; hij grijpt het hem toegeworpen touw, slaat het om
den ijzeren haak aan de voorpleeht, en de kleine ruk, dien
dit aan het sloepje geeft, doet het hedaard naast de prachtige boot blijven liggen. Reeds ontsnapt de stoom met gonzend geraas aan den engen kerker. Naauwlettend ziet de
conducteur naar koffers, hoededoozen en dergelijken reistoestel; een gedeelte der passagiers op dek leunt over de
kampanje, en zoo landen de menschen uit het bootje op de
boot aan. Een burgerman met langen blaauwen jas en eene
paraplui in een zakje neemt eene hunner plaatsen in, zet
een pakje, in een' rooden zakdoek geknoopt, op de bank
vdOr zich, ziet op, en neemt den hoed af. Op hetzelfde
oogenblik gaat het bevel: zet awl I naar beneden; het rad
wentelt om, de stoombuis zwijgt, en de boot is weder in
voile vaart.
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Len paar menschen heeft bij bet komen aari boord dadelijk
rondgezien, om zich niet to vergissen. De man ziet aan het
plaatse: passagiers, die voor pleats nemen, molten niet achter de raderkassen komen, of betalen de groote kajuitsvracht,

(tot mijne groote ergernis, tusschen twee haakjes, heb ik
nog nooit tusschen de woorden groote en ktijuit een koppelteeken zien staan) waar hij wezen moot, en wijst zijne vrouw
daarheen; maar hij blijft zelf bij zijne sluitmand op het punt
van opstap staan, niet zonder angst, dat deze uit zorg voor
zijne bagaadje ontstane stoutheid hem voor eene overtreding
van het gindsche, op de raderkas gespijkcrde bevel zal worden aangerelcend. Meer evenwel, dan met hen, hebben wij
to doen met dat andere paar menschen, die den middelmuur
des afschcidsels niet eons hebben aangezien, maar regt toe
regt aan naar het geridderde, gemantelde, gebodde, lezende, dominerende, bouillondrinkende en daardoor op de dinersoup tot groote verslapping derzelve anticiperende publiek
zijn doorgestapt. Het is een bejaard beer met eene jonge
dame. Slechts niet een' vlugtigen blik overtuigt hij zich,
dat zijne goederen even good als zijn en zijner dochter persoon uit het sloepje op dek zijn geraakt, wijst dezelve aan
den conducteur met den steel der pijp, die hij met den kop
in zijne hand houdt, knoopt zijn' jas los, en ziet, onder
het ligten van den hoed en bet links en regts even buigen
van bet hoofd, den trap te bereiken, langs welken hem de
dochter een paar passel ' is vooruitgegaan naar de groote kajuit.
.Mij dunkt, vader, wij Inoesten maar beneden blijven.
Hier Ivan ik beter wat lezen, en bovendien ben ik niet geheel en al vrij van kiespijn."
hot schalksche ANTJE wist wel beter. Vader zou bij zulk
fraai weder omlaag blijven — vader, die niet ligtelijk wind
en weder op de boot ontzag, omdat hij als een rooker van
het allereerste kaliber, nooit langer ter plaatse des verbods
van deze zijne liefhebberij] vertoefde dan noodig was, en
wanneer over vlugge ettlfraaije stoombooten gesproken werd,
altijd de boot van Rotterdam op Dord het grootkruis der
stoomvaartuigen noemde, vermits daar het barsche verbod
niet uitgevaardigd, maar vrijheid tot rooken in de groote
kajuit gelaten was. Maar ANTJE wilde zelve wel beneden
blijven, niet , om, te lezen, niet om zwelling der wang en
pijn der kiezen to ontgaan, maar om — nu om? Dat zullen
wij nader zien. Vooraf zij gezegd, dat A 74 T J S beneden mogt
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blijven, omdat de onde Heer niet wist, vvat An zJE wel wist.
Hij was ook een weinig bijziende, maar zette nooit den bril
op, dan om te lezen of te schrijven. Dien altijd te dragen,
liet hij, naar zijn zeggen, voor modieuze heertjes over.
De Heer VA N w**, met wien wij daar onze lezers hebben
bekend gemaakt, was het wel op eene kleiner schaal, dan
NAPOLEON, maar hij was toch ook in zijne soort een .groote
koopman in tabak," een der pilaren van de beurs zijner
geboortestad. Nu hij ouder geworden was en zijne schaapjes
op het drooge — dat wil zeggen, zijn stuivertjes vergaard.
— had, deed hij zoo nu en dan eens een' goeden slag, en
hield overigens de zaken van het kantoor aan den gang,
om ze aan den gang te houden. Fen' zoon had hij nict,
om hem te vervangen. A NTJE was het eenige kind, dat
eene reeds sedert jaren overledene vrouw hem had nagelaten. De dochter van eenen mede voorlang gestorven zwager woonde bij hem in, en de beide meisjes, zamen opgegroeid, waren warme vriendinnen , die de zorg voor het
huishouden liefderijk deelden ; de oude Heer was altijd gewoon te zeggen, dat men hoar voor znsters zou aanzien.
ENNA. had dan ook bij haren oom een leven als een vischje
in het water; en indien ' zij al eens bedaeht, dat A NTJE
eenmaal erfgenaam van een aanzienlijk vermogen zou worden , dan kwelde het haar weinig, dat hare goede ouders
Naar niets hadden kunnen nalaten, want zij kende oom en
nicht, en wist wel, dat de eerste wel om haar denken en
de laatste haar nooit hulpeloos laten zou. Zij gevoelde zieh
dus weinig afhankelijk, maar zorgde toch oplettend, de
haar bewezene liefde altijd met dankbare voorkomendheid
te vergelden.
Fene zorg was er, waarmede de oude Heer zich lang had
bezig gehouden. Zij was niet ontstaan nit de vrees, dat
niemand naar A N TJE zou omzien; want behalve dat de eenige
dochter van eenen rijken vader daarvan zelden gevaar loopt,
zag het meisje er ook goed nit, of, om het betamelijker
te zeggen, zij was schoon. Hierin evenwel gaf haar EMMA,
niets toe; welligt overtrof deze hare nicht, en dit zou zij
in de schatting van eenige jonge heeren, die er in het
koffijhuis over zaten te praten, stellig gedaan hebben, indien de geldelijke vooruitzigten der meisjes hadden gelijk
gestaan. Of de kas van haren vader inderdaad aan het gelaat
van A x rJE eene hoogere bekoorlijkheid bijzette, of liever
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het missen van a spijkers" eene schaduw op de bevalligheid
van trami,„ wierp, laat ik onbeoordeeld.
De zorg van VAN w** bepaalde er zich echter toe, dat
ANTJE eenmaal een huwelijk zou doen, waarbij het kantoor
aan eenen waardigen opvolger overging. Daartoe was nu
ook wel in de woonstad stof voorhanden, maar de oude Heer
had zijne eigenheden op dit punt, en daar waren al heertjes
genoeg geweest, die hem achter den rug den eernaam van
een' .lastigen oude" hadden gegeven, daar hij beide de
meisjes, maar ANTJE vooral, gelijk men het noemde, .kort"
hield. Hij had echter sinds jaren naauwe handelsbetrekkingen gehad met iemand, die vooraan in Duitschland woonde, die oorspronkelijk een stadgenoot, ja, wanneer men het
van grootvader tot oudoom 'uitrekende, nog een verre neef
was. Zij hadden elkander sedert jaren niet gezien, maar
kenden toch elkanders huiselijke betrekkingen. Zoo wist
dan ook v AN w**, dat P * * mede een aanzienlijk vermogen en twee zonen had; dat de oudste reeds in de zaken
van den vader was opgenomen, en de jongste voornemens
was, zich in Holland te vestigen, en aldaar een kantoor
op te rigten, ten einde met zijnen broeder elkander de hallen van handelsspeculatiên geregeld toe te kaatsen. Die
jongste zoon moest, naar de berigten, een knap jong mensch
zijn, knap van lijf en leden en knap in den handel. Op
dezen had onze oude Heer het oog geslagen, • niet ligcharnelijk, want hij kende hem niet, maar in gedachten. Een
wenk had ingang gevonden, en tusschen de handelsvrienden
was afgesprok en , of eigenlijk afgesehreven, dat ANTON eons
op een kijkje naar Holland komen zou, en dat, als ANTON
aan den ouden Beer beviel, en de jongelui aan elkander bevielen, de rest zich wel sehikken zou. ANTJE wist van
die preliminaire dispositie over hare persoon niets ter wereld.
Dit alleen wist zij, dat nog B een enkele vlieger was opgegaan, ook die vlieger niet, dien zij nu zelve het liefst had
zien opstijgen ; maar men had, door ANTJE aangaande vaders
denkwijze op het punt van dies stand ingelicht, voorshands
nog niet aan eene proeve, om den vlieger op te laten, durven denken , vreezende, dat de tamelijke vrijheid, die nu
nog genoten werd, tamelijk mu worden ingekort, indien
Papa merkte, dat er een kaper op de kust was.
Wanneer Papa namelijk de geschikte gelegenhcid had,
om de meisjes te waarschuwen tegen jonge lieden, die haar
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allerlei gekheid van liefde en trouw voorpraten mogten, dan
had hij altijd door eene verrassende wending middel gevonden , om met eene waarschuwende predikatie te eindigen,
die gerigt was tegen die gouden torren, met veelkleurige
rokken, als die van JOZEF, maar waarbij de JOZETS wel
met een lantarentje te zoeken waren. Zij moeten er zeker
zijn," zeide hij dan, pmaar sjouwerlieden moeten er ook
wezen, en ik zou u toch geen van beide aan een sjouwerman geven." Kortom, van alle soorten van minnaars, die
zich ooit of immer voor dochter of nicht mogten opdoen,
was er geene soort, die stelliger op de stelligst mogelijke
afwijzing kon rekenen, dan — een of/icier. Dat was zoo het
zwak van den ouden man, en ik geloof stellig, dat hij hem
zou hebben weggezonden, al ware hij een halve engel geweest, zoodra hij den soldatenrok had gezien. De meisjes
hadden er wel eens om gelagehen, dat de man zoo tegen
eene schaduw te veld trok, want officieren hadden zich nog
niet opgedaan, en dan, meenden zij, ware het tijds genoeg.
Maar partij meende, het kon toch gebeuren, en die heeren
konden zoo mooi praten, en dan had hij er maar moeite
'nee, enzoovoorts. Kortom, dit liedje was al zoo dikwijls
gezongen, dat zij het volmaakt van buitenkenden, en, wanneer ooit het geval zich opdeed, geene ignorantie konden
pretenderen, maar wisten, dat zij tegen elke epaulet een
zuur gezigt zetten, of tot mannen, die epauletten droegen,
nog liever in het geheel geen gezigt zetten moesten.
Dat wist ATI TJE, en toch had zij nu, bij eene tante te N*
logerende, verzuimd een zuur gezigt te trekken, toen een
Luitenant hare kennis en aanstonds veel werk van haar had
gemaakt. Foei! eene koude gril had haar over het lijf moeten loopen , toen zij hem zag, maar dat was niet gebeurd.
Zij had hem niet te woord moeten staan, maar dat was niet
gebeurd. Zij had hem den rug moeten toekecren, maar dat
was ook al niet gebeurd. Zij had, o gruwel! naar hem geluisterd, en in den beminnelijken jongman dat vreeselijke
wezen niet gezien, dat vader er in zou gezien hebben; maar
A NTJE meende, dat vader ook zoo niet gesproken zou hebben, als hij J u LI us had gekend; en de natuur was boven
de leer gegaan, en A N TJE had bemerkt, dat zij JuLtus genegen was, hetwelk zij hem wel niet ronduit, maar toch
eventjes gczegd had, en JULIUS had haar niet eventjes,
maar ronduit, en wel twintigmaal gezegd, dat hij haar regt
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hartelijk liefhad; en dit geloofde A NTJE even good, als zij
altijd, maar nu met uitzondering van de afschuwelijkheid
der officieren, haren rader geloofd had.
Zij had hem moeten zeggen, dat haar vader zoo schrikkelijk tegen officiercu was, en haar voor den won van eenen
handelsvriend bestenul had. Haar het laatste wist zij niet,
en het eerste had zij hem immers wel tienmaal gezegd. Het
had niet geholpen A en wat de jonge lieden daarover al hadden gepraat, weet ilc niet; dit weet ik, dat de gouden
dagen hunner ontlokene liefde maar al te spoedig voorbij
waren ; en dat vader ; o foei, zoo spoedig! ANTJE ion komen
afhalen. Ach! de man moist niet, wat er to hoop was; anders hat: hij A NTJE veel spoediger aan de klaauwen van den
tijger ontseneurd! Nu was goede raid dour. Jutrus had
het neisje wel gebeden, hem te vergunnen, met haren vader over de zaak te spreken, hem zijne liefde te belijden,
en zijne toestemnaing te verzoeken; de zwarigheden zouden,
meende bij, wel uit den weg te ruimen zijn; maar ANTJE,
die den ouden Heer beter kende, bezwoer hem, dit niet to
doen, daar dit het gereedste middel zou zijn, om voor altijd
de gelegenheden of to snijden, elkander, hoe, dit wisten
zij zelve niet, nog meermalen te zien en te spreken. Als
ik het wet heb, beloofden zij wederkeerig, elkander niet
to vergeten. Zoo werd vader dan vooreerst buiten het 'spa.
gelaten.
En nu was het zeer toevallig, dat JULIES den dais van
hun vertrek wist; zeer toevallig, dat hij, voor eon paar
dagen verlof gevraagd en verkregen hebbende, een paar
uren hooger op gegaan, en daar op de stoomboot gekomen
was; zeer toevallig, dat hij juist eene politieke kleedinc,r. had
aangetrokken; zeer .toevallig, dat hij met den rug naar de
deur in de kajuit druk zat to schrijven; zeer toevallig eindelijk, dat ANTJE joist bang was voor meer kiespijn, en
daarom verzocht beneden to blijven. Het toeval schept er
meer behagen in, de liefde to begunstigen. ZOO was bet
dan nu heerlijk weder, zoodat ieder onder de zonnetent op
het dek was; en dat de oude Heer stellig bovenop zou blijven ten gevalle van zijne pijp, dit zullen de jonge lieden
wel evenmin hebben afgesproken, als dat J utrus op de
boot zou zijn zonder zijn schrikverwekkend gewaad, en
ANTJE zou verlangen op de sofa te zitten lezen.
Zij waren den Quden ratan
slim geweest ; want dat
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ties bled schrijven, en ANTJE ging lezen, zal ik mijnen
lezeren Bever niet verzekeren, nit vrees van rnijne geloofwaardigheid in eons te verliezen.
Het was niet mooi van JULIUS, dat hij den knecht van
den hofmeester omkoclit, het was ook leelijk van dezen, dat
hij zich liet oniltoopen, iedere keer een teeken te geven,
als Papa, zijne pijp uitgeklopt hebbende, eens naar beneden
kwam, om tc vernemen, of ANTJE ook ietsverlangde; !mar
dan zat JULIUS weer aan een ander tafeltje te schrijven,
en A N TJ E las, alsof er geld mede te verdienen was. Om de
andere reisgenooten bekommerde men zich minder, en zoo
gebeurde bet al eons, dat de een of ander afkwam, een
oogenblik in de kajuit bleef, ook wel met ANTJE een enkel
woord wisselde, en Juties, om alle achterdocht voor to
komen, ook wel eens heel eventjes een luchtje ging sclieppen. Maar de liefde kan zich zoo inoeijelijk geheel verbergen. Zij had zich ten minste niet geheel verborgen voor
een' jongman, die ook van tijd tot tijd in de kajuit kwam,
en niet onduidelijk het welgevallen opmerkte, waarmede de
hem vreemde dame met den hem mede vreemden heer spratHij zag bet, maar bemoeide er zich niet mede. Zijne opmerkzaarnheid was echter nict zonder invloed op hetgeen,
verder gebeurde. Hoewel hij aan tafel ver van AN TJE, naast
wie JULIUS zich behendig had weten te plaatsen, en haren
vader of zat, gaf juist de behoedzaamheid, welke zij in tegenwoordigheid van den laatsten in het oog hielden, te meer
vocdsel aan zijn vermoedea, dat de jonge lieden elkander
zecr wel kenden en een good oog op elkander hadden.
Men kwam to llls, en gelijk de tnond zich ligtelijk opent
over datgene, waarvan het hart vol is, zoo kon ANTJE bid
hare nicht niet geheel zwijgen van hetgeen gebeurd was, en
cer de meisjes zich te slapen legden, wist EMMA, zoo niet
bet naaste, dan toch het voornatunste van de betrekking met
JULIUS, en vaders of keer van offieieren, door de nicht terstond als een schrikbeeld herinnerd, viol haar als loud op
het hart. Het duurde lang, eer beiden den slaap konden
vatten. Gedurig hadden zij elkander nog lets te zeggcn.
De Heer VAN V/** las, eer hij zieli ter rust begaf, nog
eenige brieven, gedurende zijne afwezigheid aangekomen.
En onder deze was er een van den Duitsclien handelsvriend,
met berigt, dat Arun N zeer spoedig komen en zich vertoonen zou. Reeds den anderen morgen, op het kantoor zitEee
NENGELIV. 1841. NO. 15.

770

LIEFDE ZOEXT LIST.

tende, ontving hij van dozen eon briefje, met kennisgeving
van zijne aankomst, en berigt, dat hij straks de vrijheid zou
nemen, in persoon een bezoek te brengen. Dit, en wie de
bezoeker was, word aanstonds aan de meisjes berigt; maar
\vat de vreemdeling kwam doen, word zorgvuldig geheiin
gehonden, — alleen gezegd, men zou dien middag een' Gast
aan hem hebben.
Ilij word op het kantoor ontvangen. Men verbeelde zieh
evenwel de verbazing, dat men wederzijds in elkander reisG enooten van gisteren herkende! Zij hadden zelfs zarnen
nog een paar woorden gesproken. .Wel, dan hebt gij ook
gisteren reeds mijne dochter gezien; nu, gij milt haar straks
uader leeren kennen, en gij zult weten, dat ... nu, ja! ik
wil niets meer zeggen: ik heb veel goods van u gehoord;
maar ik zal niet vooruitloopen. Gij zult ook eene nicht zien,
die gij nog niet kent; zij woont bij ons in ; wel! wel! dat
wil wel treffen. Zamen op de boot, en zonder van elkander
to weten! Nu, tot straks. Dan zie ik u aan mijn huis."
De jonge Duitscher had reeds veel gehoord, maar bezat
tegenwoordigheid van geest Genoeg, om zich stil te houden.
IIij wist wel, dat, indien de dochter hem beviel, en het
hem gelukte hare genegenheid to winnen, doze voor hem
in alien opzigte wensehelijke verbindtenis haar heslag zou
krijgen; hij wist, dat de oude !Leer VAN w** met dit plan
was ingenomen; maar hij wist nu tevens, dat het de dochter was, die hij op de stoomboot gezien had, en hij had
zeer wel opgemerkt, dat het tassehen haar en den beer,
die mode aan boord was, lets meer dan eene dagelijksche
hennis was. Maar hij had te gelijk opgemerkt, dat elke
schija daarvan in 's vaders tegenwoordigheid was verborgen.
Mier moest dus eene geheime genegenheid plaats hebben. En
zijn hart verzette zich tegen het denkbeeld, om, ten Gevolge
van vaderlijke schikkingen, betrekkingen te willen aanknoopen met eon meisje, wier hart kennelijk aan een ander behoorde. Wat zou hij nu straks doen ? Dit aan den ouden
Meer openleggen? Zeker duister gevoel zeide hem, dat hij
dan ANTJE verraden zou, zonder iets daarbij to winnen, en
daartoe kon hij niet besluiten. Na veel overleggens besloot
hij, een paar regels to sehrijven, to traehten, die ongemeth aan het meisje, dat hem ligtelijk herkennen zou, in
handen to spelen, en voorts den atloop der zaak aan het
toeval over to laten.

LIEFDE ZOEKT LIST.

771

Tot over de ooren was hij verliefd," zouden onze voorvaders gezegd hebben; Maar dat was to weinig. Van de
voetzool tot de kruin , ja, zoo mogelijk, van de koppen der
spijkertjes in de hak der laars tot het bovenste haartje van
den bovensten bodem der zijden waterproef was hij verliefd — in een oogenblik verliefd geraakt; verliefd, dol,
razend verliefd ; heroik verliefd ; goedhartig verliefd tot smeltens, tot verdamping toe. Zijn hart scheen — scheen —
scheen een krater van gas. Hij wist niet, wat hij zeide; dat
beteekent niets; hij wist niet, wat hij zweeg; wat hij deed,
wat hij niet deed ; wat hij aanvatte, wat hij niet aanvatte;
kort en goed, hij was smoorlijk verliefd.
.En wie op wie?"
.Dat spreekt immers van zelf, — ANTON."
.En op wie?"
Nro N zeg ik immers."
',Wilt? ANTON op ANTON verliefd?"
Wel neen; ik meen —"
Arrigite aures (*), nu krijgen wij de rest in pokij!"
Naar begrijpt gij niet, dat gij verder zult komen, namelijk in mijn verhaal, met mij niet, dan met mij wel in
de rede to vallen."
Dat begrepen zij joist en zwegen als — daar had ik bijna
een woord geschreven, hetwelk in deze ware gesehiedenis
zeer te onpas zou gekomen zijn; want de eenige Duitscher,
die er in optreedt, komt in een te gunstig licht voor, dan
dat wij in zijne tegenwoordigheid ons een scheldwoord zouden veroorloven. Zij zwegen dan, en ik ging voort in mijn
verhaal.
Onze Duitscher werd op den bestemden tijd ontvangen,
en door den gastheer aan de dames voorgesteld. Behoeven
wij te zeggen, dat hij zijne eersteopmericzaamheid op A NTJ
vestigde, met de gedachte, dat hij eigenlijk hier was, om
Naar te leeren kennen; dat zij, volgens de schikkingen des
vaders, het meisje was, Wier genegenheid hij zou trachten
te winnen, en dat... Het was wel noodig, dat de vader
zijne dochter herinnerde, eenen reisgenoot van gisteren voor
zich te hebben; want eene zeer flaanwe herinnering was,
(*) Er steekt niets achter, Dames! FOKKE SIMONSZ. zou
het vertaald hebben : leg nu reis allebei je ooren to luisteren.
Eee2

772

LIEFDE ZOEKT LIST.

hoe kort het ook geleden ware, slechts van den jong,e/ing
bij haar overgebleven, zoodat het haar zonder die aanwijzing, welke eater weder geheel andere herinneringen in
hare voile levendigheid opwekte, zou geweest zijn, alsof
zij, zoo als men het noemt, hem wel meer meende gezien
te hebben, maar zonder dat zij, hetgeen ook in zoodanig
geval niet gevergd wordt, Ions zou zien, om hem te huis
te brengen (s ). A rtroic echter, die dan ook op de boot
minder gehad had, om zijne aandacht bij nitsluiting op te
vestigen, en die ANTJE veeleer met eenige opmerkzaamheid
had gadegeslagen, herkende Naar natuurlijk terstond. Maar
met gansch andere gewaarwordingen p ing zijn oog aan E
Dit meisje had op hem terstond een' diepen indruk gemaakt;
een indruk, die zelfs den vader niet ontging; of liever deze
vond bet min of meer vreernd, dat de vreemdeling ender bet
voeren van het algemeene gesprek van tijd tot tijd zijn oog
naar de plaats, waar EMMA zat, liet heenglijden, en ANTJE
met minder opmerkzaamheid scheen to zien en te hooren.
De oude man begreep, dat hij toch eigeniijk gekomen was
em te zien en gezien te worden. Bij bet laatste had hij
hemzelven reeds gunstig genoeg voor zich ingenomen, mn
den wenseh te voeden, dat het eerste met betrekking tot
ANTJE evenzeer het geval zou zijn. Maar alsof hij vreesde,
dat de Duitscher zich vergissen zoo, kwam hij op eens,
zonder eenige aanleiding, dan een blik van zijnen gast, met
de wonderlijke aanmerking tusschenbeiden: Bat is mijne
nicht, en dit mijne doebter." De meisjes, die de verhinding
van denkbeelden in het hoofd van den ouden Hoer volstrekt
Diet begrepen, zagen hem vragend aan; en deze, meenende
in dat aanzien de vraag naar de reden te lezen, lets waarop
hij niet verloos te antwoorden, zeide: Ik weet wat
ik zeg; dat is mijne nicht en dit mijne dochter," Avaardoor
hij het kluchtige van dit intermezzo althans niet verminderde , en ANTON, die de zaak zelf bcmerkte, zeer in verlegenbeid bragt; eene verlegenheid, waaruit hij, joist door den
levendigen indruk, dien EMMA op hem maakte, zich niet
twist te redden, zoodat hij zeer blijde zou geweest zijn, als
dit debut afliep, indien niet de tegenwoordigheid der nicht
hem eene ruime vergoeding ware geweest voor de vervelende
(*) Breng ik dezen ingewikkelden voizin ook niet netjes
te huis, lezers?
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bandelsgesprekken van den oom, naar welke slechtsjnist
zooveel luisterde, als noodig was, om geene dwaasheden te
antwoorden.
A NTON zag zeer wel in, dat VAN W** in hem met ingenomenheid zijnen aanstaanden schoonzoon wensehte; welligt
zou hem dit eer eene verhindering dan eene bevordering van
opmerkzaamheid op ANTJE zijn geweest; nu gaf het aan de
opkomende liefde tot EMMA nieuwen prikkel, en versterkte
tevens zijne overtuiging, dat de eerste met den reisgenoot
aan boord in eene voor den vader geheel verborgene betrekking stond. Nu, hij bleef er, als gezegd, ter maaltijd , en
ging naar huis, mede als gezegd, tot over de ooren verliefd, maar — op de verkeerde. Zijne voorgenomene gebeime correspondentie was in den steek gebleven.
Van genoegen wreef de oude Meer in de handen, toen de
Daitscher des anderen daags een bezoek bragt; maar hij
beging eene giroote onvoorzigtigbeid, toen hij naar bet kantoor ging. Wanneer men de liefde wil forcerett , zal men
2elden zijn doel bereiken. Ilij wilde nu reeds ANTJE met
ANTON ecn pons alleen laten, en liet dus EMMA onder een
of ander voorwendsel bij zich roepen.
De mijn sprong Miter verkeerd ; want eer EMMA er weder
was, wist ANTON genoeg, om zijn vermoeden ten aanzien
van JULIUS bevestigd to vinden; had bij ANTJE zijne modewerking beloofd, en van deze wederkeerig de belofte verkregen, om zijne hulp to zijn bij EMMA. Dat ging apes binnen weinige minuten; maar de hoofdtrekken waren besproken, en heide veel geruster, dan ecr Papa bet vertrek had
verlaten; want in zijnen ijver had doze reeds ANTJE dozen
znorgen ecn — zoo hij meende — half oog, hetgeen voor
Naar een paar zeer heldere oogen was, in bet raderwerk van
.zijn plan laten werpen. En hij miste zijn cloel, want hij had
er niet op gerekend, dat liefde list zoekt. En welke liefde
bier list zou kunnen- zoeken, hoe zou hij dit ook hebben
kunnen weten?
ANTJE zeide in een gunstig oogenblik juist zooveel tot
hare vriendin, als zij voorshands wilde, dat deze weten zou;
en de oude Meer wreef nog wel vijfentwintigmaal zoo genoegelijk in de handen, ja bij had er aan EMMA in zijne verbeelding een fraai gesehenk voor toegedacht, toen doze eene
kleine ongesteldheid voorwenddc: want ANTON had van Papa
de vergunning gevraag4 en gereedelijk bekomen, om door
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de dames op eene wandeling wat nader met de stad te worden bekend gemaakt; en dat ANTJE zich, na vele tegenbedenkingen, eindelijk liet overhalen, om deze taak alleen op
zich te nemen — de onde Heer zag hen vergenoegd door het
spiegeltje achterna, en wreef zich nogmaals de handen.
llelaas, wat word hij verschalkt !
(Het vervolg en slot hierna.)

VOLESLIED.

Aan Koning wittErti II, na Hoogstdeszelfs Reis door de
verschillende Getcesten des Vaderlands.

(Wijze: To souviens tie.)

De Koning leev! Bij 't bloeijen van den vrede,
Sla IIij 't bestuur met zorg en ijver
.De Koning leev !" riep duin en strand en reedc,
En de Echo baahwt die blijde klanken na.
De Koning leev !" riep stad en land to Bader,
En nog weergalmt die eigen jubelkreet.
Der zwakken steun zij Hij, der weezen vader,
En aller hart zweert Hem den duursten eed.
Die eed van trouw, Oranje toegezworen,
Zal waarheid zijn bij 't laatste nageslacht.
Het was Been klank , in de ijdle luck verloren,
Toen hart en mond den Koning hulde bragt.
Roept ons de wet om onze trouw to staven,
Nict vruchteloos klink' Willem's oorlogskreet!
Dan strijdt bet kroost op zijner vadren graven,
En aller hand volbrengt den duursten eed.
Dat wetensehap, dat kunst en handel bloeijen,
En ons de vree haar' milden zegen Schenk'!
Maar mogten -weer de staatsorkanen loeijen,
Wij volgen dan des Konings eersten wenk.
Ilerleeft de krijg, de Held zal ons geleiden,
Die meer dan eens zeeghaftig met ons streed,
Voor wien we alom geblocmte en palmen spreidden:
Wij zwoeren trouw, en heilig is onze eed.
Augustus, 1841.

A. F. SIFFLE.
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L

het IVeener Tijdschrift voor kunst en Litteratuur leest
men de volgende waarschuwing : Reeds meermalen heeft
zich in Italic het geval opgedaan, dat een rondventer een
vrij goed geschilderd stuk ten verkoop aanbood, en hetzelve,
onder eenen vloed van schoone woorden en aanprijzingen,
voor het werk van den eenen of anderen beroemden meester
. uitgaf. Wanneer men nu naar den naamtrek of het chiffre
van dien kunstenaar zocht en het nergens vond, zei de bedrieger : D Juist dit behoort ook onder de talrijke menigte
der voortreffelijkheden van dit kunstwerk, dat men het clop e
met het bloote oog volstrekt niet zien kan, maar daartoe een
zeer fijn vergrootglas noodig heeft. Ziehier heb ik er een;
gelieve vostra signora nu slechts naar dit plekje te kijken,
hier regts in den benedenhoek." En werkelijk zag men nu
den naam van den opgegeven meester — maar hij die, daarop
vertrouwende, bet schilderstuk koeht, was toch bedrogen,
want de naam was zeer fijn in het vergrootglas gegraveerd. —
Thans vernemen wij bij toeval, dat men ook in Duitschland
dergelijke bedriegelijke kunstgrepen begint te bezigen.

OORDEEL VAN EEN ' DER RINDOES, IN ENGELAND VERBLUE ROUDENDE.

T

wee Ilindoes, die zich een paar jaren in Engeland opgehouden hadden, hebben hunne aanmerkingen over hun verblijf aldaar in druk nitgegeven. In dit gesehrift vinden wij,
onder anderen, ook eene schildering van het bezoek, hetwelk zij in de Opera aflegden. .0p het tooneel," zeggen
zij, .zag,en wij eene menigte meisjes, die alien eveneens gekleed en zeer mooi waren; zij dansten, maakten allerlei moeijelijke ligchaarnssVendingen , stonden op een been, draaiden
er op als een tol in het rond, en staken het andere been
waterpas van zich nit in de hoogte. Het was de laatste avond,
waarop TA GLIONI, eene hooggeroemde Italiaansche danseres,
in Engeland zou dansen, en een Engelsche vriend, die ons
menigmaal verzelde, vroeg, hoe haar dansen ons beviel. Wat
hem betrof, hij was er geheel in verrukking over; maar
ons liet het gezigt zeer koel, en wij verwonderden ons magtig; toen wij hoorden, dat zij elken avond, waarop zij het
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tooneel tetrad, honderdvijftig guinjes ontving. Denk nu
eens, honderdvijftig guinjes geeft men in Engeland aan een
meisje, omdat het, even als eene gans, langen tijd op een
been staat, vervolgens het andere regtuit steekt, in dien
stand verseheidene malen ronddraait, zoo diep neigt, dat zij
bijna op briar achterste zit, en nu eons naar de regter, dan
naar de linker zijde van het tooneel springt. En voor dit
uurtje draaijen en springen kreeg zij zoo veel, als zes we,
vers in Spitalfields (waar de fraaije zijdewerkert vervaardigd
worden) in eon jaar tijds verdienen kunnen, wanneer zij
elken dag veertien urea arbeiden !"
Ook de grafzerken en steenen op de kerkhoven verwonderden doze Ilindoes niet weinig, en zij verzamelden verscheidene opschriften derzelve, waarvan zij er eenigemededeelen. .0p de grafsteenen," zeggen zij, .vindt men dikwijIs allerzonderlingste dingen ; sornwijlen doen zij den levende
den doode beklagen, somwijlen als 't ware den doode uit
zijn graf de levenden aanspreken. Te Chatham lazen wij op
zulk eenen steen, dat een man twee vrouwen begraven had;
nadat de naam en de ouderdom der eerste opgegeven zijn,
wordt vervolgens gezegd: »De Heer heeft ze gegeven, de
Heer heeft ze genomen, de naam des Heeren zij geloofd!"
Weinige jaren daarna was ook 's mans tweede vrouw gestorven, en na haren naam en ouderdom volgt de spreuk :
.Ik riep tot den IIeere, en HU verhoorde mij en verloste
mij van alle kwaad."

TREFFEND ANTWOORD.

D

e schertsminnende Ilertog VAN WARBURTON bragt eens
in eene zijner redevoeringen in het Hoogerhuis eene Bijbelsehe gesehiedenis te pas. Een Bissehop, die naast hem zat,
dit eene wij1 aangehoord hebbende, trok hem bij de moues,
en vroeg hem: .Wanneer zult gij eons ophouden te prediken ?" — .Zoodra ik Bisschop geworden ben," antwoordde de Hertog.

AARDIG GEZEGDE.

Een reiziger ergens in Noord-Arnerika zijn' intrek in een

logement genomen hebbende, vroeg men er hem, hoe het
met handel en handelaars to Nieuw-York wel stond. 0,"
gaf hij ten antwoord, .velen zijn er weder op de been gekomen." — .Hoe zoo ?" vroeg men verder; .gaat het met
de commercie dan weder beter ?" — .Neen, zoo meen ik
het niet," zei hij; ik wil maar zeggen, dat velen, die to
voren koets en paarden hielden , thans weder te voet gaan."

MENGELWERK.
VOORLEZING

OVER

'

DR LEVENSWIJSHEID , DIE SALOMO S PREDIKER ONS LEERT. (*)

K

ent gij , M. H. , wanneer gij ernstig nadenkt, eon vreemder,, zonderlinger verschijnsel, dan het mcnschelijke leyen? De mensch wordt geboren als onvolmaakt wezen op
eene zeer onvolkomene aarde; langzaam en trapswijzc ontwikkelt hij zijne natuurlijke en zedelijke krachten, en nu
xiet hij zich eensklaps op het woelige tooneel des 'evens
verplaatst, niet om daar werkeloos aanschouwer te zijn ,
maar om cr ook zelf cone meer of minder belangrijke rol
to vervullen. Welk eon bout, onafgebroken en verward
gewoel levert dit tooneel niet op! De meesten genieten,
wat zij kunnen , met voile teugen en zonder mate. Op de
eerste bedwelming, die de beker der vreugde hun opleverde, volgt onverschilligheid , smakeloosheid, afkeer, en het
genot heeft voor hen deszelfs prikkel verloren. Anderen
zijn gedwongen tot het ondcrgaan van diepe vernederingcn
of zware rampen. Zij dragon die morrend , of wel gevoelloos onder het Iced , althans zonder eenig nut voor zichzely en. Genoegzaam alien zijn werkzaam tot bereiking van
het cen of ander doel; maar hunne werkzaamheid gaat van
B een vast beginsel uit, streeft ongeregeld voorwaarts, werkt
zichzelve tegen, en is vruchteloos. Middelerwijl vertraagt
de tijd deszelfs ontembare vaart goon enkel oogcnblik ; en
te midden van al dat genieten en walgen , van al dat lijden
en treuren , van al dat slooven en zwoegen , wordt de
mensch, Haar zijne berekening bijna altijd ontijdig , gcstuit door de hand des doods. Ilij verlaat de wereld , om
(*) Voorgelezen in eenen letterkundigen vriendenkring.
Fff
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er niet moor op terug to keeren; en van de wijze, waarop
hij den levenstijd heeft besteed , hangt het geluk of ongeluk
van gebeel zijn volgend aanzijn af. Zoo is dan het leven
cone ernstige zaak , die waarlijk niet voor eene beuzeling
mag warden gchouden. Zoo hebben wij dan bier op aarde
cone les to leeren , die allecn bier geleerd worden kan,
en die echier geleerd worden moot. Die les is moeijelijk.
Nict gemakkelijk kan men het van iemand zeggen, dat hij
in waarhcid geleefd heeft. Zelfs geloof ik , dat men bezwaarlijk grootcr lofspraak voor eenen afgestorvene zou
kunnen uitdenken , dan juist doze. Het is immers waar,,
M. H., dat het regte leven cone kunst is; dat daartoe wijsheid, levenswijsheid vereischt wordt, en dat, zonder doze,
niemand mag hopen het groote doe/ van zijn aanwezen op
aarde gelukkig to zullen bereiken.
Ikon het gezegde ecnigzins sirekken, om u in het denkbeeld van levenswijsheid dat bclang to doen stellen , dat
de zaak verdient , dan zou ik mij van uwe aandacht , belangstclling en toegevendheid kunncn overtuigd houden,
wanneer ik u uitnoodig, om met mij over de ware levenswijsheid na te denken.
Verwacht evenwel niet, dat ik u bier op eigen gezag
lessen van levenswijsheid zal gaan mededeelen. Liever wil
ik met u eon onderzoek over dit belangrijke vraagpunt aanvangen ; /lever met u aan eene erkende bran onzen gemeenschappelijken dorst naar levenswijsheid trachten te haven,
en u daartoe met de ondervinding van eenen Wijze der gewijde oudheid bekend maken. Ik hob mij namelijk voorgesteld , om het bock de Prediker met u to beschouwen,
als eene bran van echte levenswijsheid; of, met andere
woorden , ons het beeld der ware levenswijsheid met die
trekken voor den geest te brengen, in welke het den
schrijver van dit voortreffelijk stuk voor den geest heeft
gezweefd.
Lust het u mij in dit onderzoek to vergezellen , zoo beide
het ons tot dicpc hoogachting voor den man, wiens grijze
ondervinding hem hier zoovcel refit van spreken gaf, en
vooral tot ernstig streven naar die wijsheid, die, even als zij
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ons leven leert, zoo ook, volgens het getuigenis des Pre-

dikers , haren bezitters het leven schenkt.
Het zal noodig zijn eon paar aanmerkingen dit onderzoek
tc laten voorafgaan, ter bepaling van hetgeen wij door levenswijsheid verstaan, en ter beantwoording der vraag, in
hoe verre het bock de Prediker als kcnbron van ware levenswijsheid kan worden aangemerkt.
Wij alien weten, in welken zin het woord wijsheid in
onderscheiding van geleerdheid gebruikt wordt. Drukken
wij toch door het laatste eene hoog wetenschappelijke, theoretische kennis uit, door wijsheid integendeel verstaan wij
die bedachtzaamheid , welke , op regte kennis van den waren aard en de wezenlijke waarde der dingen gegrond , ons
overeenkomstig dezelve in denken , spreken en handelen
op de regte wijze doet verkeeren. Levenswijsheid, d. i.
wijsheid, om op de regte wijze en in den vollen zin des
woords te leven , is de bekwaamheid , om zoo te leven , als
met onzen aanleg overeenkomt; z66, dat men , wat in dit
leven te doen staat, op de beste wijze kan vcrrigten;
zoo, eindelijk , dat daardoor het hooge doel des levens
werrde bereikt. Is het dus zeker,, dat deze wijsheid, ook
zonder gelcerdheid verkrijgbaar,, voornamelijk cone vrucht
der ondervinding is , zoo vloeit hieruit van zelve voort,
dat het letten op de levensondervinding van anderen eon
ecrste pligt is voor ieder,, die dezelve wil verkrijgen. Men
zou eater kunnen vragen, of en in hoever juist het bock
de Prediker als kenbron van ware levenswijsheid kan gelden. Het is bier natuurlijk de plaats niet, om de moeijelijkc vragen over den oorsprong en den schrijver van dit
bock to bepalen. Hetzij men het aan SALOMO toeschrijve ,
hetzij men (insgelijks niet zonder veel waarschijnlijkheid) het
voor eon voortbrengsel van lateren tijd houde, in hetwelk
een ongenoemd schrijver zich in den persoon en den geest
van SALOMO verplaatst , en eene navolging levert van des
laatstgenoemden vooronderstelde levensbeschouwing , altijd
spreekt hier toch ware wijsheid , op eigene ondervinding
gegrond. Gevoel van onvoldaanheid met het aardsche moge
hier en daar of cone sombere tint over zijne redenering
Fff2
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werpen, of hem to veel op zinnelijk levensgenot don aandringen , deugdblijft toch de slotsom zijner opwekkingen ,
en godsvrucbt wordt als 's menschen hoogste goed voorgesield. En , zoo het waarheid is , dat er geene deugd mogelijk is zonder geloof aan onsterfelijkheid der ziel, dan zal
de schrijver van dit bock ook dcze moeten erkend hebben.
Te loochenen is het niet , dat dit geloof bij hem met hevige
twijfelingen had te worstelen, vooral ontstaan uit het eenerlei lot, dat steeds op aarde den regtvaardige en den goddelooze trof; (Pred. III: 19-21) maar toch de betere mensch
behield bij hem de overhand, en met dit zijn geloof rees
ook de zuiverheid der deugd, welke hij predikte. Intusschen zien wij dus ook in hem de klippen , waarvoor wij
ons to wachten hebben; en ruimer wordt derhalve het gezigipunt, waaruit wij het ]even beschouwen, dan het standpunt was, waarop hij stond. Met deze beperking, die wij
NIA onder het oog moeten houden, kunnen wij , geloof ik,
's Predikers wijze van zien de onze maken; en , in alien
geval, waarin wij ook meenen van hem te moeten verschillen , het zal altijd wel cen man zoo als de schrijver van
dit bock moeten zijn, uit wiens mond wij een' schat van
levenswijsheid zullen kunnen verzamelen.
I. Nat is levenswijsheid? II. Is zij begeerlijk ? III.
Langs wat weg is zij verkrijgbaar? — Ziet daar drie vragen , op welke wij het antwoord van den Prediher wenschen to hooren.
L Om het beeld der levenswijsheid , zoo als de Prediker
zich dit voorstelde, naauwkeuriger te schetsen , willen wij
alles tot vhf bijzonderheden trachten te brengen: Hoe de
ware wijze dit leven beschouwt. Hoe hij deszelfs vreugde
geniet. Hoe hij deszelfs lasten draagt. Hoe hij zijn gedrag
jegens anderen inrigt. Hoe hij de taak, hem opgelegd,
volbrengt.
Bij de eerste vraag: hoe de ware wijze het leven beschouwt, herinneren wij ons al dadclijk sALomo's uitspraak: ijdelheid der ijdelheden 't is alles ijdelheid !
Ziet daar het standpunt, waarvan de Prediher uitgaat , en
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waarmcde hij to kennen geeft , dat al het aardschc iveinigbeteekenend , bedriegelijk en vergankelijk is.
Inderdaad , slechts in eene zeer geringe mate kan , voor
den wijsgeerigen beschouwer,, het woclige tooneel dozer
aarde belangrijk heeten. Geen gcnot kan het geheele hart
zdd innemen , of het gevoel van ledigheid en onvoldaanheid
blijft over. Gcene ondernemingen zijn zdd belangrijk , dat
zij ten voile belangstelling wekken kennen. En docn zij
dit ook al, schijnt het aardsche ons iets te beloven, schijnt
er zich eindeljjk iets .op to doen , dat onze verwachting en
onze behoeften bcvredigt, weldra verdwijnt de begoocheling. JYat heil is er voor den mensch van al zijnen arbeid, Bien arbeidt onder de zon? (1: 3.) Die het geld
liefheeft wordt van het geld niet verzadigd. (V: 9.) En
zoo de rijkdom al niet door heillooze ondernemingen verloren gaat voor degenen, die na ons zijn zullen , (V: 13)
dan wordt die door deszclfs bezitter bewaard tot zijn eigcn
verderf (V: 12); ja zelfs de wijsheid , van Welker bezit men
zich zooveel voorstelde, wordt vaak de bron van veel verdriets, (I: 13) en to midden van al dat teleurstellende strewn brengt de mensch zijne dagen door als cone ijdeie schaduw , (VI: 12.) Alles , waarop hij bouwde, stelt hem to
leur, ,en hij zclf komt, to midden van vele vergeefsche
pogingen , nader aan het graf. Nu gevoelt hij levendiger
dan ooit de vergankelijkheid van al het ondermaansche in
en rondom zich , en , terugziende op de baan , die daar
achter hem ligt, zal de grijsaard het mocten bekennen
Bier werden de knoppen mijner hoop nimmer tot blocmen ; char zocht ik echt goud en vond slechts klatergoud ;
hier droomde ik , char speelde ik , ginds beuzelde ik , elders grecp ik naar rozen en kwetste mij aan doornen ; ja ,
waarlijk , ijdelheid der ijdelheden — 't is alles ijdelheid !
Ten naauwste is met doze voorstelling verbonden eene
ander° van den Prediker,, wanneer hij de werold beschouwt
als cone gedurige afwisseling van gelijksoortigc en herhaling
van vroegere tooneclen. Er is niets nienws onder de zon.
Ziet daar eon onmiskenbare trek der levensbeschouwing van
den waren wijze , die zichzelven niet moedwillig mislcidt.
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De mensch treedt van het aardsche tooneel af, wordt kort
bctreurd en spoedig vergeten. Het eene geslacht gaat,
het andere komt ; de beken loopen in zee uit en keeren tot
'Laren oorsprong weder; de ;.-,on gaat op en gaat under;
wat er geweest is zal er zijn , en wat gedaan is dat zal
weder gedaan worden. In den eersten opslag zou men
van iets meenen te kunnen zeggen: het is nieww ; maar
neen , het was reeds daar in de eeuwen , die v4Or ons geweest zijn. (I: 4-10.) Dat het van ware levenswijsheid
onafscheidelijk is , doze overtuiging met zich om te dragon , gevoelt gij zelve , M. H. Zij hewaart ons voor alto
angstige spanning bij elke nieuwe nuance in het prisma des
levens. Zij bevordert bij ons die heilzame kalmte van
ziel , die elk verschijnsel op het aardsche tooneel gelaten
afwacht, naauwlettend gadeslaat, en het weer voor andere
kan zien wijken. Zij stemt ons tot beoefening der groote
les: nil mirari , en bewaart ons voor schokken, die ons
buiten ons evcnwigt zouden brengen. En zij heeft bovendien de verdienste, dat zij met de striktste waarheid overeenkornt , omdat het leven in den grond eentoonig is , emdat doze wereld die der verschijnselen mag heeten.
Of meent gij , M. H., dat doze wijze van zien ons het
leven zou doers verachten? Wij zouden dan vergeten, dat
de Prediker dit leven nog uit cen ander oogpunt beschouwt , namelijk als afhankelijk van Gods bestuur,, en
zich verder dan het graf uitstrekkende. Het is God , die
aan de kinderen der menschen die moujelijke bezigheid
bier op aarde gegeven heeft. (II: 10.) Alles wordt door
Hem beschikt; en, ofschoon de mensch vaak zijn werk
niet doorgronden kan, (VIII: 17) tech slaat Hi j , die hoog
is boven de hoogen, het ondermaansche Bade. (V: 7.) Moge
het ligchaam sterven, de geest keert tot zijnen oorsprong
weder. (XII: 7.) Door Hem ter vicrschaar gedaagd , zal
ons vergolden worden met onkreukbare regtvaardigheid,
(XII: 14) en de gevolgen van dit ijdele leven zullen zich
alzoo in de eeuwigheid verliezen. — Ziet , M. H., wattneer met de gedachte aan het ijdele des levens zich doze
overtuiging vereenigt , dan krijgt de levensbeschouwing
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eene hoogere rigting; de belangrijkheid des levens ri j st in
onze schatting ; wij verheffen ons van de aarde en boven
de aarde, en gevoelen ons, ja , aan het stof, maar ook
aan God vermaagschapt. (XII: 7.)
Om deze hoogere waarde des levens komt het ook
ten voile met de echte levenswijsheid overeen , aan deszelfs
genoegens deel te nemen. Welaan , beschouwen wij , ten
tweede , volgcns den Prediker, het levensgenot der ware
wijsheid. Hooren wij van hem, zoowel wat het liefst, als
hoe het best te genieten.
De ware wijze is inzonderheid gesteld op huiselijk geluk, en beschouwt dit als eon der zuiverste en heiligste
genoegens des levens. Niet alleen voor zichzelve bestaande , geniet hi j , volgens 's Predikers les , (IX: 9) het goede
met de vrouw , die hij liefheeft, alle de dagen zijns ijdelen levens. Gewis, M. H., het zegt veel , zoo sALom o
schrijver van dit bock is , uit zijn' mond zulk eene les to
hooren. Hoe ver ook in dit opzigt afgeweken , bleef hij
dan toch nog oprcgte huwelijksliefde als het grootste geluk
op aarde waarderen. Ziet daar echte levenswijsheid ! Immers dit genot is het edelste en reinste. Wat men vereenigd geniet, geniet men dubbel, en ondervindt het, dat
de liefde zaligheden oplevert , die nergens anders te smaken zijn. En aan dit huiselijk is landelijk geluk ten naauwste verbonden, zal men regt genieten: immers het genoegen des landbouws gaat alles te boven — een Koning is
hij, wiens rijk het veld is. (V: 8.) Zoo dacht de Prediker;, en wie , die zuivere en onbedorvene levensvreugde
wcet te waarderen , zegt het hem niet na? Gewis, in den
schoot der vrije natuur geniet men het aanzijn dubbel.
Moge de schepping , die ons omringt , ook al niet zoo
schoon als de Oostersche zijn, tech blijft zij een tempel
Gods; toch drinkt men eerst daar reine levensvreugde met
voile teugen in; vreugde, die in het gewoel der steden ons
ontvlugt. Dcnkt echter niet, dat de ware wijze, die het
leven wenscht te genieten , van' alle zinnelijke vreugde afkeerig is. De Prediker leert anders. Eet uw brood met
vreugde, zegt hij , en drinkt ww' win van goeder harte.
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Laat uwe kleederen ten alien tide wit zijn, en het uw
hoofd aan gees balsenz. ontbreken. (IX: 7 , 8.) Immers,
dat de nzensch eet en drink!, en het goede geniet van zijnen arbeid , dat is eenc gave Gods. (III: 13.) Het licht
is toch zoo good, en het is den oven goed, de Non to
aanschouwcn. (XI: 7.) Ware wijsheid is het dus, to genieten , wat men kan en mag. Maar op wat wijze?
Voorzeker zcid , dat men zich voor die klip wachte,
waarop de Prcdiker schipbrcuk Iced , toen hij het leven
alleen op zichzelf en niet in verband met bet volgende beschouwde. Immers tocn schreef hij de les van genieten
zoo onbeperkt voor, als ware genot 's menschen hoofddoel
en grootsie goed. Voorwaar , zoo zoude onze levenswijsbeid in de grootsie dwaasheid ontaarden. Immers wat mag
dwazer heeten, dan eeuwen op to offcren aan oogenblikken
van genot ? Maar , bet zij ter cere des Predikers gezegd ,
de wijze man bleef bier zichzelven nict gelijk. Hij hervatte
zich weder,, en kwam tot het besluit, dat God to vreezen,
en zijne geboden to bewaren , des menschen alles is. (XII:
13.) En ziet daar clan ook de maatstaf voor elk levensgenot
aangewezen , dat met echte levenswijsheid bestaanbaar is!
Zietdaar to gelijk de grcnslijn getrokken tusschen het geoorloofde en niet geoorloofde! En hoe dan nu elk waarlijk
geoorloofd vermaak to genieten ? Voor alle dingen , vergenoegd en tevreden. Immers wat baton de uitgezochtste
genietingen en de grootsie schatten zonder tevredenheid?
Die altijd vorige tijden tcrugwenscht , en F,e voor beter
dan de tegenwoordige hour!!, duet Hulks inderdaad.niet
uit wijsheid. (VII: 10.) Maar voorts zal de ware wijze bij
zijn levensgenot steeds zorg dragen, dat het zijner waardig
zij en zijne hoogere behoefte niet onderdrukke. Immers
God heeft , naast de zinnelijkheid, ook het eeuwige in zijn
harte gelegd. (III: 11.) Met gedachteloos ledigt hij den
beker der vreugde; neon, gelzjk hij het goede geniet ten
dage •des voorspocds , zoo ziet hij toe tegen den dag des
tegenspoeds, (VII: 14) en gedenkt can de dagen der duisternis , dat zj vele 5.vin kunnen. (XI: 8.) Vooral houdt
hij bij al zijn gcnot diem grooten dag der verantwoording
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in het oog ; en wanneer hij zich verblijdt en zijn hart zich
verlustigt en _wandelt in de wegen zijns harten en in de aanschouwing zijner oogen, zoo bcdenkt hi) tevens , dat God
hem om alle deze dingen zal docn hotnen in het gerigt.
(XI: 9.)
Maar , naderen dan nu die dagen der duisternis,
warden wij geroepen om 's levens lasten te dragen , hoc
zullen wij dan hier ons als ware wijzen betoonen? Eene
derde bijzonderheid, die wij van den Prediher leren
kunnen.
Vooreerst, de ware wijze draagt het Teed der aarde met
halnite en kloehmoedigheid. Dwaasheid mogt het heeten ,
te wanen, dat ons iets vrecmds ovcrkomt, wanneer 's levens plagen ons treffen: wie de wergild kent , weet, dat
ijdelheid haar titel en smarte het decl barer bewoners is.
Daarom neemt de ware wijze bcdaard hct gedeelte op van
den algemeencn last, die hem op de schouders wordt gelegd. En dat te meer, omdat hij in het lijden de beschik.king des Allerhoogsten erkent. Immers geeft moeite
en zorg. (II: 26.) Hij heeft alle the moeijcbjhe bczigheden den hinderen der menschen toegeschilit , om zich le
bekonancren. (I: 13.) En zou dan de mcnsch zich niet
gaarne aan Hem onderwerpen? Gewis, hij draagt gewillig
den last, hem met zooveel wijsheid opgelegd. En zou die
last soms voor zijne schoudcren te zwaar wezen, hij weet,
er is eon oog, dat ook voor den lijdenden liefderijk waakt:
Hij , die hoop is boven de hoogen, slaat het a pes gade.
(V: 7.) En zonder zijnen wil kan hem niets overkomen.
Is hem dan de besturing van zijn lot onverklaarbaar,, hij
mort niet. Immers , hoe z-oude hij rigten met dengenen,
die sterner is don hij ? (VI: 10.) Veel hover bclijdt hij
zijne onkunde, en zegt weet, wat goed is voor den
mensch in dit leven? (VI: 12.) Hij weet, dat de nzensch
Gods werk niet doorgronden hen, (IX: 17) en daarom earbiedigt hij hetzelve, (Vii: 13) en houdt zich ovcrtuigd ,
dat God met de menschen refit handelt. (VII: 29.) Inzonderheid beschouwt hij hct lijden dezer aarde als eon
middel om wijs to warden voor een beter leven, en track
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er die groote lessen uit te leeren , die hem worden aangeboden. Hij weet het, door de droefhcid des aangezigts
wordt het hart verbeterd. (VII: 3.) Hij ziet zich hier de
gelegenheid geopend tot uitoefening der schoonste deugden, tot betooning van eon' mood, een geduld , eene onderwcrping, cen vertrouwen, eene hope, die zich anders
nooit zoo heerlijk in hem zouden hebben ontwikkeld: en
daarom is niet alleen het lijden hem welkom, maar zelfs
gaat hij liever in het klaaghuis , dan in het huis der maaltijden , (VII: 2) orndat daar het einde aller menschen en
het harte der wizen is ; (4) daarom vreest hij zelf den
dood niet, dien anderen als de grootste ramp bcschouwen,
want de dag des doods is beter clan de dag waarop iemand geboren wordt; (VII: 1) en , gelijk die beroemde
wijze der oudheid, zou hij het lijden, dat hem moest treffen , te voren wel willen weten , om het , namelijk , niet
alleen of te wachten, maar het zelfs te gemoet te gaan.
(Het vervolg en slot hierna.)

BRIEFWISSELING NET EENEN JOOD.

(Ten vervolge en slottc van No . XIV.)
VI.

W el nu, Mijnheer,, gesteld dat ik Christen wilde worden : waar zal ik mij vervoegen? De Catholijken hebben
inderdaad boven u , overigen , veel vooruit. Dat is eerie
Maatschappij, e6n welgeordend ligchaam, dat van den beginne der Christenheid bestaat, en, zoo het beweert , onveranderd bestaat; waarbij men volkomen weet, waaraan men zich heeft te houden. Verandering of verschil
van gevoelen kan daar verdeeling noch verbastering to
weeg brengen ; want er is cone hoogste regtbank , waarvoor ten laatste alles moot gebragt worden. En zoo eendragt magt maakt, dan schijnt doze kerk alleen geschikt
om de wergild ten onder te brengen, en te maken, dat een-
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maal alien zijn eene.kudde onder eenen herder. Het blijkt
daarbeneven , dat deze strikte bepalingen van geloof en
(kerk) zeden nict beletten , dat de waarheid onderzocht ,
de ge,schiedenis , de wijsgeerte, de letteren beoefend worden: want het Catholijke Duitschland heeft zijne geleerden
evenzeer, als het Protestantsche; en Frankrijk heeft in
vroeger tijd kanselredenaars opgeleverd, die immer onder
do besten zullen gerekend worden. Wat het Catholicismus
wijders voor do kunsten gedaan heeft — bouwkunst, schilderkunst , toonkunst — dat behoef ik niet aan te wijzem
De naakte, Protestantsche Culte heeft niets, dat zij daartegen kan stellen.
Ondertusschen zou ik er mij toch moeijelijk toe kunnen
begeven , om op nieuw zulk Gene zinnelijke eerdienst te
volgen. De priesterdwang zou mij schrik aanjagen. En
op al de leerstukken, hoc vreemd, hoe schijnbaar strijdig
ook met het getuigenis mijncr zinnen, met mijn verstand,
ja met alles, wat er redelijk aan mij is, geloovig amen to
zeggen , dat zou mij zeker, ja, onmogelijk. zijn. 1k geloof, men moot dat, in letterlijken zin , aannemen als een
kindellen, van jongs aan er aan gewend worden , of op eon'
zeer lagen trap van beschaving staan , wanneer het tot
ons komt.
Protestantsch derbalve ! Maar bier vind ik niet dan verdeeldheid en onzekerheid. Hoe vele gezindten, en hoe
vcel verschil underling bij die gezindten! Hoe vecl weifeling omtrent den waren grond der Christelijke denkwijze !
Hier den Bijbcl alleen daar, den Bijbel ja , maar naar de
opvatting in kerkelijke formulieren bepaald — bier enkel
het beschrevcne woord, daar toch ook de overlevering, in
zoo ver de cerste Heilige Concilien wet beter onderrigt zullen zijn geweest , dan do latere geslachten! En dan diet;
Bijbcl weer , hicr zoo gchecl en zoo streng als Gods woord
beschouwd, daar met zoo groote vrijheid, met zoo groote
stoutheid behandeld hicr het redelijk onderzoek het ecnige
middel om den Bijbel zelven to verklaren , daar den H.
Geest als hoofdlicht daartoe! Wat meet ik er van maken ?
Waar moot ik znij vervocgen?
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Gij weet , wat cr in de bijcenkomst, die aanlciding tot
onze kennismaking gaf, over doze stof al voor en tegen
gesproken word. Ik behoef dat alles niet weer op te halen. Maar, zeg mij , is het niet moeijelijk voor icmand
in mijn' tocstand, om hier Gene keuze te doen ? En staat
het wel geschapen , zoo lang de zaken dus staan , dat ooit
de volheid der Heidenen zal ingaan en gansch Israel zalig
warden? Althans, zoo lang gij elkander verdoemt en een
echte Jood te dozen al ligt gevaar zou loopen om uit den
regen in den drop te geraken. Neon, Vriend! dan liever
gebleven die ik ben,
Uw' en aller braven licfhebbendc Breeder, enz.
VII.
Ja, mijn Vriend! het is zoo , er heeft nog velerlei verschil van mooning plaats. Maar zou men , hoe groot dit
verschil oak schijne, loch niet mogen beweren, dat bet bijzaken , uitwendigheden of zulke dingen betreft, die onze
menschelijke bevatting to boven gaan , — wijsgeerige speculation, niet ongelijk aan die, van welke SOCRATES de
menschen terugriep, loon hij gczegd word de wijsgeerte
uit den hemel op de aarde verplaatst te hebben. Het is
waar, men bevestigt ze met Bijbelwoorden. Maar zeggen
die inderdaad alwat men in dezer voege leert, of geven
ze er slechts eenige aanleiding toe, en worden wederom
door andere uitdrukkingen , ik zeg niet tegengesproken ,
maar Loch zoodanig bepaald en verklaard , dat men blijkbaar daaraan zoo groote waarde nict kan Itechten?
Ik hob wel onlangs nog , in een zeer geacht tijdschrift
onder ens, het gevoclen zion voorstellen , dat het bloote
geloof aan de wonderen , dat is, naar bet mij voorkomt,
aan den Goddelijken oorsprong van het Evangelic, (*) niet
(*) Men versta mij nict verkeerd. Ik beweer niet, dat
met het geloof aan wouderen alles staat of valt. Onder bij-

geloovigen zal men ligt zeer gereed zijn een wonder aan te
nemen, zonder dat dit mike hooge denkbeelden omtrent den
bewerkcr derzelven te weeg brenge, zulk een vruchtbaar
nadenken wekke, zulken invloed op hart en wandel hebbe,
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heel veel zou beteekenen. Het ware geloof, meent
men, is daatmede niet gegeven. Er moeten eon aantal
bepaalde punten worden vastgesteld , tot Welker hartelijke
omhelzing niemand geraakt , clan door de waking van den
H. Geest. Doch ik heb hierop verscheidene aanmerkingen.
De cerste en voornaamste is , dat ik de gewigtigste en
belangrijkste waarheden van de Godsdienst zoo duidelijk
in den Bijbel vind medegedeeld, dat men daaromtrent ,
onder verstamligen , niet wel kan verschillen , en doorgaans inderdaad niet verschilt. Het bestaan van eon persoonlijk Opperwezen , Sehepper, Onderhouder en Regeerder der wereld, algcnoegzaarn , heilig en goed zijne
dicnst in geest en in waarheid , in dankbaarheici, vertrouwen , gehoorzaamheid — zijne wet : heiligheid , liefde , reinheid , allerlei deugd , allerlei volmaaktheid, naar het voorbeeld van Hem, Bien IIij ons daartoe tot een' leidsman
zijne genade voor schuldigen , die beheeft gegeven
rouw hebben en zich bekeeren , in de zending , dood en
zijne bestemming van
opstanding zijns Zoons bevestigd
den mensch tot ceuwige hcerlijkhcid , hem naar zijn beeld
zoo

dat bekeering en wedergeboorte , gelijk die in bet Evangelic
gevorderd vvorden, daaruit ontstaan. In een' tijd van ingenomenheid daarentegen met wijsgeerige begrippen, zoo als
die thans bij velen bestaat, kan ik mij ligt zeker vooroordeel
tegen de wonderen voorstellen, waardoor men derzelver
waarheid voor het minst in het midden laat, en zich echter
aan de leer en den persoon van JEZ us opregtelijk becht, en
den naam eens geloovigen Christens niet onwaardig is. Doch,
wie under zulke nadcnkenden aan de wondergeschiedenis van
het Evangelic, met name aan de opstanding van ca at sT vs
gelooft, die moge daarmede naar hart en geest nog geen
Christen zijn, zijn inzigt, zijne overtuiging is Christelijk, en
leidt onmiddeliijk, zoo niet verder, althans tot die denkbeelden, welke wij in den tekst voorstellen.
Het bestreden gevoelen komt voor in het werkje van den
'leer MERLE D ' AUBIGNE : Les Miracles, au deux Erreurs,
waarvan bet ChristeNk Maandschrift vOOr eenigen tijd een
breed verslag gaf.
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hebbende geschapen , en van den heginne der wergild of
alles in het work gestold, om hem daartoe to leiden en te
voeren , van zijn' val op to rigten en op de baan van goloof en deugd te doen vorderen — inzonderheid door do
zending van JEZ US op de wereld , als het Licht, als den
Reiland , als de toevlugt van alien , den Koning van het
rijk tier waarheid , wien Hij alle magt gegeven heeft in
hemel en op aarde.
1k zou dit verder kunnen uitbreiden. Doch ik schrijf
gecne geloofsbelijdenis. Ik vraag alleen: is dit zoo weinig? Of, zoo men hieromtrent ovcrecnstemt, moot men
dan nict geacht worden overal rust voor zijnc ziele , aansporing tot eon braaf gedrag, verheffing tot dankbare godsvrucht , volmaking van den geheelen mensch to kunnen
vinden? En zou de wereld , zou er de kerk van CHR I ST us nict waarlijk betcr aan toe zijn , dan nu men, om onvruchtbare bespiegelingen en bijzaken, dat alles vaak vergeet , en de Godsdienst tot cone bron van haat en twistinge maakt?
De tweede is, dat ik in de gansche openbaring niet
anders dan het work van Gods geest erken — dat die geest
mij toespreekt uit den geheelen Bijbel — dat ik hem eerbiedig in het bestaan en de inrigtingcn der kerk , de leidingen der Voorzienigheid , en in de goede aandoeningen
van mijn hart; maar dat ik aan geen aanhoudend wonder
geloof, hetgeon, buiten of althans boven den invloed der
middelen, dozen en dien hooger inzigt, volkomener deugd
en ten gevolge daarvan ecuwige zaligheid zou verleenen,
terwij1 dit aan anderen geweigerd wierd. Verre zij het
van mij te beweren, dat de mensch doze hulp gemakkelijk
ontberen kan; dat hij geenc ondersteuning van boven mag
en moot afbiddcn, en dat God den opregten bidder niet
zou kunnen of mogen verhooren. 1k beperk de magt des
Oneindigen niet, maar beweer, dat Hij den tocgang tot
Hem voor alien even zeer geopcnd heeft.
Ja, moest ik zulk eon wonder, als boven genocmd , indcrdaad tocstaan, ik zou dan niet kunnen nalaten to erkcnnen, dat de Gatholijken, in dit opzigt, het vcrstan-
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digste gevoelen omhelzen. Zij toch kennen die hoogere
hulp alleen aan de Herders en Hoofden der kudde toe,
vooral aan de Bisschoppen , en den Vorst van dozen to
Rome. Daardoor zou inderdaad de leer en tucht het best
ongeschonden kunnen bewaard blijven; en bun licht en
hciligheid deelden zich gcreedelijk aan anderen mode.
En, schoon ik gaarne toesta , dat de geschiedenis weinig
bewijs voor het bezit dozer deugden bij vele hooge geestelijken heeft opgeleverd, hetzelfde kan van hen gezegd worden , die zich, in vroeger en later tijd , ender de leeken ,
op dit voorregt beriepen. En missen wij dit bewijs , wat
blijft ons dan over, behalve de verzekering, misschien
welgemeende verzekering, van den begunstigde zelv'?
Inderdaad , ik begrijp niet , hoe Roomschen en anderen, aan hun Rome vaak niet minder verslaafd, zoo kunnen ijveren tegen het Algemeene Christendom, dat is die
waarheden van het Evangelic, welke allen aannemen, en
waarvan wij zoo even de hoofdzaak aangaven; alsof dat,
op de scholen geleerd en door cent bekende Maatschappij
in hare werkjes verspreid , de jeugd zou bedcrven en de
volwassenen op het dwaalspoor brengen. Ik wenschte toch
wel to weten, welke der aangevoerde stellingen, en vooral
hoe dezelve to zamen genomen , dien verderfelijken invloed
zouden kunnen hebben. Lecrt men dan in de Roomsche
of eenige andere kerk gem God, geene Voorzienighcid,
geen eeuwig leven, geene deugd , geene genade, geen gebed en goon CHRISTUS? En, zoo men omtrent het een
en ander al nicer leert en het nader bepaalt , wordt de
mogelijkheid daartoe door den gelegden grondslag weggenomen? Het is waar,, de schoolleeraars en schrijvers der
bedoelde verhandelingen zijn geene Priesters , geene Godgewijde Heiligen in cenigen bijzonderen zin ; maar zij
dringen immers ook niet in de geheimen der Godheid , om
daaromtrent icts te stellen of to ontkennen. Zij nemen geloovig aan, en deelen even vertrouwclijk mode, wat niemand ontkent, waaromtrent gem twist bestaat ; Gene betere
Godsdicnsticer en zuiverder zedekunde, dan do wijsheid
dezer wereld immer wist uit to vinden. Laat de Prediker
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dat vervolgens wijzigen en aanvullen, zoo als het hem
voegzaam voorkomt laat biccht en vaste en kerk— en
bedevaartgang daarbij komen , om het gcloof te verlevendigen , de deugd te bevorderen, de godsvrucht te .volmaken — waarom zouden zij niet? wat is er voor strijdigheid
in met het vroegcr gclecrde ? hoe zou er die kunnen zijn,
indien anders een redclijk mensch en eon regtgeloovige
geene tegenstrijdighedcn zijn ?
Doch, werwaarts dwaal ik af? En toch is het geene
afdwaling. Alijn oogmerk was, u te doen zien, dat cr zoo
groot en wczenlijk verschil tusschen de Christenen niet bestaat. Bij de Catholijken verschillcn de vormcn zeker grootelijks. Die kerk heeft met de oude gebruiken waarschijnlijk ook vele oude gebreken behouden. En het greet gezag
der Priesters mope in sommige opzigten nuttig zijn , om de
kudde des te bcter te leiden , het staat , aan de andere
zijde , onbetwistbaar aan misbruik bloot. Het heeft wel
een schoone schijn, dat het koningrijk der hemelen zich
daar als cen onverdeeld geheel over den ganschen aardbodem zou vertoonen ; maar kan de Paus ook zeggcn: rnijn
koningrijk is niet van doze wereld? Is het eerie gepaste
navolging van het Jodendom , wanneer het Hoofd en middelpunt der Godsdienst op eerie enkcle plaats, als in de
Hoofdstad der Christenheid , gevestigd is, en niet, zoo als
naar Protcstantsche denkbeelden, in den Hemel, in en R I s—
T US ; waarbij men zich voor het overige aan de onderscheidene Staten zoo naauw cr. op zoodanige wijze aansluit, als
de omstandigheden dit medebrengen — ten aanzien van zijn
gcloof en overtuiging slechts aan den Bijbel en zijn eigen
geweten gebonden. Hoch, hoe belangri j k deze vormen
mogen zijn, zij zijn geene stellige beletselen voor het wezen
der zake, om zich behoorlijk te ontwikkelen. In doze
als in alle andere kcrken zijn vele ware Christenen gevonden , vele Evangclische deugden gekweckt , en rust voor
hart en gust aangetroffen.
Doch gij geeft zelf reeds genoegzaam te kunnen , dat gij
deze afdeeling der Christenheid nict zult verkiezen. Maar
wclkc clan ? Het komt mij voor, dat dit u scene afschrik
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kende zwarigheid behoeft te baren. Zijt gij cenmaal van
het Goddelijke des Christendoms overtuigd, neemt gij de
openbaring Gods in den Bijbel ongeveinsd aan, dan vertrouw ik , dat men u niet ligt ergens den toegang zal weigeren, en dat gij u ook door geene te naauwe banden erg
zult bekneld gevoelen. In alien gevalle staat u de keuze
open, die u na het verhandelde ligt te gemakkelijker zal
vallen.
Gij ziet, ik heb niet bepaaH alle punten opgenomen,
welke gij aangeeft. Een brief L; geene verhandeling; men
schrijft denzelven meer volgens hctgeen op bet oogenblik
onzen geest en ens hart vervult, dan wel naar eene vooraf
bepaalde leiding. En ik houd het er voor, dat, althans
in ons Vaderland, alle verstandigen (bier en daar een
laudator temporis acti uitgezonderd) your de hoofdzaak
houden, wat ik als zoodanig heb voorgesteld. Komt bet,
ja , zoo in het rijm te pas, mcnigeen zoo geene zwarigheid
maken hiertegen op te komen , groote leemtcn in mijn
voorstel aanwijzen , en een of ander pont, als 't ware ,
voor eene andere regtbank trckken. Zoo zegt men missehien: Wat helpt het weten , het historisch aannemen
der geopenbaarde waarheid, als een werk des verstands?
Ziet men niet, dat duizenden daarbij dezelfde onbekeerde,
ongevoelige zondaars en licfhebbers dezer wereld blijven?
Kan dat dan het ware zaligmakende geloof worden genoemd ? Meet het hart niet veranderd worden? En doet
dat de bloote leer? — Wat zal ik hierop zeggen? Het
mensehelijk hart is arglistig meer dan cenig ding; wie zal
het kennen? De meeste menschen handelen niet naar
hunne overtuiging, zijn het maaksel hunner aangenomene
en dikwijls ook maar nageprate leerstellingen niet; er zijn
vele andere zaken, die op hen werken, en bij slot zijn zij
vrijwerkende wezens, die, naar zij het verkiezen, dus of
zoo handelen. Men kan dus gerustelijk toegeven: de leer
alleen doet het niet; de Voorzienigheid wcrkt ook langs
andere wegen op den mensch; en al wisten wij ook dit
naauwkeurig aan te wijzen , dan zouden er nog altijd
raadselen genoeg voor ons overblijven. Het kan dus nict
Ggg
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ontkend warden , het geloof van cen welgesteld , beronwliebbend , heilbegeerig hart is eene geheel andere zaak ,
wcrkt geheel anders , en is op eene geheel andere wijze
kracht en leven , clan waar bet hart niet medewerkt , niet
opncemt en er zich mede doortrckt. Hoch , wat maakt
dit ales nit? Toen JEZUS, met betraande oogen , uitriep: »deruza/cm, Jet-it:Alm , hoc dikwijls heb ik u gelokt, gelijk eene klokhen hare kiekens; maar gij hebt niet
gewild" zal het toch wel nict aan Hem , aan zijne
leer of aan zijnen ernst hebben gclegcn , dat zij niet
wilden?
Doch , Iaat ik nict wederom op nicuw beginnen. Het
is reeds to veel voor cen' brief. En ik schroom nict, als
in JEZUS naam en in den naam zijner kerk, to betuigen :
wie tot mij konit, met opregt kinderlijk geloof tot mij
komt, ik zal hem gecnszins uitwcrpcn. 1k ben , cnz.
N. S.

IETS OVER IIET CRRISTELIJK IZERKGEZANG.

Onlangs las ik, in No. IX van het vijfde Deel van het
Illaandschrift voor Christenen vans den• beschaofden stand,
eene keurige bijdrage van den Eerw. BROES, getiteld: Een
woord over Psalm XXIII, AC en CALY/X, (ltyntnen clan
Gods volmaaktheden) aangewend tot regtspraak, tusseken, de
voorstanders van Jet Psalittboek en die van bet Evangelische
Gezangboek ten openbaren gebritike der Christelijke Gemeente.

Met waardigen ernst en selterpzinnig vernuft, den geleerden
Schrijver zoo bijzonder eigen, handhaaft itij de hooge voortreirelijkheid der Lorpsalmen, ter ecre Gods en van Zijne
volmaaktheden gedieht, zonder daarom den doorgaanden inhoud van den Evangelisehen bundel laag to sehatten ; en
's mans dusgenoemde regtspraak is vecleer het voorslaan van
een vergelijk tussehen de tegenover elkander geschaarde voorstanders van Psalm- of Gezangboek, om van beide, bij de
openhare vergaderingen der Christenen, cen verstandig, onbevooroordeeld en afwissclend gebruik to maken.
dit woord beschouvvd worden, als,
In alle opzigten
vooral in de dagen, die wij beleven, op zijn pas gesproken.
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Vermeldt toch het gerueht waarheid, dan zijn sommigen er
op bedacht, om, met afkeuring der Evangelische Liederen
en v.00rbijgang der nieuwe Psalmberijming, tot die van wijlen
PETRIJs nATR ENES terug te keeren, en is het daarom allezins gepast te achten, wanneer de waardij van hetgeen elders wordt voorbijgegaan of afgekeurd, met bezadigdheid en
overtuigend, wordt aan het licht gesteld.
Verre derhalve van met den eerwaardigen en geleerden
Schrijver in gevoelen te verschillen, ontvange hij veeleer
hier mijnen dank voor dit lezenswaardig opstel, gepaard met
den opregten wensch, dat zijn Christelijk woord rnoge dienstboar wezen, om vooroordeel en partijdigheid, bij de voorstanders of bestrijders van Psalm- of Liederboek , te verminderen, en, zoo mogelijk, geheel te doen verdwijnen. Intusschen zij het mij vergund, om, near aanleiding van het
aangeprezen opstel, eenige denkbeelden omtrent het Christelijk Kerkgezang merle te deelen, welke mij voorkomen
eenige overweging te verdienen.
Te regt prijst de Eerw. BRO ES de Psalmen, en vOtir alien
de hymnen aan Gods volmaaktheden, ten Christelijken gebruike aan ; maar het is mij sedert lange voorgekomen, dat
het Profetische gedeelte der IL Schrift, nevens het boek
JOB, eenen gadeloozen rijkdom bevatten, overwaardig om
daaruit de stoffe te ontleenen tot kerkliederen, niet minder
voegende aan den lof van den Allerhoogsten, dan de hoogstgeroemde Psalmen, van MORES, ASAI en DAVID afkomstigBoe veel verhevens, hoe veel groots en schoons vindt men
niet bij den Oosterschen ossrA N , den diepgevoelenden en
godvruchtigen JOB j hoe veel echte Poezij bij den grooten
JE S AI AS? Leenen de hoogdichterlijke voorspellingen wegens
den beloofden Mesiias zich niet uitnemend voor de zamenstelling van liederen, die op Christenfeestdagen, omstreeks
lierstijd of Paschen, in de Gemeenten des Heeren zouden
kunnen worden aangeheven tot lof van den Verlosser ? En
zou de orakeltaal van JOeL, in eene Nederduitsehe berijming opgenomen, niet heerlijk klinken op het ChristenPinksterfeest? Zoodanige liederen, alhoewel door feilbare
mensehen vervaardigd, hadden dan tools het voordeel, aan
de woorden des Bijbels ontleend to zijn; terwij1 de dichters, den tekst volgende, (gelijk bij de berijming der Psalmen) geenerlei gevaar liepen , om dit of dat thcologisch geschilpunt of kerkelijk leerbe,sTip aan te roeren, kwetsende
Gg g 2
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voor de ooren van andersdenkenden. En hoe reel zonded
zulke gezangen niet winnen, behalve aan bijbelsche regtzinnigheid, aan poetische waarde, niet altijd even gelijkmatig
over al de Evangelisehe Gezangen verdeeld? Stel ik mij
verder voor, dat een aan JOB of JEBAIAS ontleend lied worde
aangeheven, onder de leiding van eene aan het verheven
onderwerp voegende orgeltnuzijk, dan verbeelde ik mij tevens de verheffing van geest en hart, die zich daarbij in de
jubelende Christenvergadering zal openbaren. Nimmer toch
zal ik den indruk vergeten, dien de uitvoering van N DEL'S
Messias bij mij verwekte, ter plaatse waar de Godspraak van
JESAIAS: a Een hind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven," enz. in de eenvoudige bewoordingen van den Hoogduitschen tekst, in gezegd Oratorium is ingevoegd, en vol-

gaarne beken ik, dat destijds het eerste denkbeeld bij mij
ontstond van de groote gepastheid der Profetisehe Schriften
voor het Christelijk Kerltgezang.
Maar waarom zou men zich alleen bij het Oude Verbond
bepalen, daar ook de Schriften van het Nieuwe menig onderwerp voor een Christelijk gezangboek kunnen opleveren?
Sommige uitspraken van onzen Beer, die gewis sprak gelijk
niemand heeft gesproken; enkele verhevene, soms dichterlijke uitboezemingen van den grooten Apostel der Heidenen,
en menige liefdevolle vermaning van den zachtmoedigen
JOANNES, hoe welkom zouden zij niet zijn aan eerie edit
Christelijke gemeente? En wilde men het Lam eenen hemelschen Wiring zingen, men had daartoe slechts het bock
der Openbaring op te slaan.
1k verbeelde mij, dat zulke Bijbelsche gezangen de Bijbelkennis niet weinig zouden bevorderen, vooral wanneer men
(in zoo verre namclijk maat, rijin en dichterlijkebehandeling
dit gedoogden) den tekst zoo na mogelijk in het lied wedergaf, en met die Bijbelkennis tevens aankweeking van Bijhelschen en Evangelischen zin, vrij van menschelijke spitsvindigheden en dwaalbegrippen.
Eindelijk (want ik wil slechts wenken geven) zou men,
door het vervaardigen en invoercn van een genoegzaam aantal Bijbelsch-Evangelische gezangen, aan onze godsdienstige
bijeenkomsten eene niet geringe mate van opwekkelijkheid
kunnen bijzetten. Be Roomschkatholijke eerdienst heeft te
veel zinnelijks, te reel uitwendig decorum, voor eene Godsdienst, die in geest en waarheid behoort te . bestaan. De
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!erkhervorming heeft echter daarvan welligt wat veel afgetard. Zal men dat terugnemen ? Ik meene neen. Naar de
Evangelische Kerk kan aan hare eerdienst een belangrijk
toevoegsel van eenvoudige waardigheid bijzetten, door middel van een welgeordend Kerkgezang. Dit is wel iets zinnelijks, maar dat zich naauw met het onzigtbare en geestelijke
vereenigen laat, en alzoo onschadelijk is te achten voor de
bevordering van Christelijke gezindheden, volmaking en ware
godsdienstigheid.
Ik heb mij, in de zamenstelling van dit vlugtig opstel,
zeer beknopt uitgedrukt, en mij van eene meerdere ontwikkeling mijner denkbeelden onthouden, vermits er weinig
kans bestaat, dat dezelve verwezenlijkt zullen worden. De
verbeterde Psalmberijming is niet dan na yea tegenstands ingevoerd , en een nog sterker verzet is aan de Evangelische
Gezangen te beurt gevallen ; wie weet, Welke bezwaren en
vooroordeelen zich tegen een Bijbelsch-Evangelisch Liederboek zouden aankanten, vooral in de dagen, die wij thans
beleven? Ik hield het daarom voor nutteloos, dit geschrijf
verder nit te breiden , ofschoon ik het gronddenkbeeld niet
geheel der vergetelheid wilde prijs geven; welligt komt men
er, na eene halve eeuw, nog wel eens op terug, en gebeure
dit ook nimmer, bet zij zoo! 1Iijne bedoeling had niets anders ten oogmerk, dan de stiehting en opbouwing der Gerneente van onzen Beer, hier te lande gesticht.
Ili besluit dit geschrijf met het leveren — niet van een
model — maar van eene proere, wegens de wijze, waarop
men een Bijbelsch-Evangelisch Geeringboek zou kunnen zamenstellen. Het Oude Verbond is hierbij aan patische onderwerpen oneindig rijker dan bet :Nieuwe ; en daarom wilde
ik eene proeve uit het laatstgenoemde leveren, ter verduidelijking mijner bedoeling. Het gekozen onderwerp is uit de
algemeen bekende Bergrede des Heilands, en wel uit derzelver aanvang, ontleend; waarom ik aan het lied den titel
geef van:
DE ZALIGSPREKINGEN.

Zalig zijn zij, die zich arm gevoelen,
Arm van geest en arm aan eigenwaan ,
Die Gods eer en nooit zichzelf bedoelen !
't Hemelsch rijk zal voor hen openstaan.
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hun zondenschuld betreuren;
Zalig,
't Wezen kiezen boven valschen schijn,
En dien troost alleen begeerlijk keuren,
Die, door Gods genie, hun deel zal zijn!
Zalig zij, die, wat het lot hun baarde,
Hier zachtmoedig zijn van hart en zin!
't Erfbezit van een gereinigde aarde
Worth, gewis hun loon en rijkst gewin.
Zalig zijn zij, die, opregt van zeden,
Hongren, dorsten naar de reinste deugd!
't Zoet genot der hoogste zaligheden.
Schenkt hun eens verzadiging van vreugd.
Zalig zij, die naar Gods wetten /even,
Die barmhartig zijn gelijk als Hij!
Zalig zij; hun zonden zijn vergeven,
God zal ook barmhartig zijn als zij.
Zalig zijn zij, die, opregt van harte,
Vroom en rein aan God hun hulde Men!
Hoven de aarde en boven aardsehe smarte
Zullen zij het Godlijk aanschijn zien.
Zalig, die, met innig welbehagen,
Vrede stichten, waar de tweedrkagt woont !
Kind'ren Gods is de eernaam, dien zij dragen,
Waar de Liefde 't werk der liefde kroont.
Zalig zij, die voor de waarheid lijden,
Pal staan voor de zaak van 't heilig regt!
't Hemelsch rijk is hun, ten loon na 't strijden,
Als een erf des Yaders, weggelegd.
Zalig, die, om Christus, smaad verduren;
Wien vervolging op hun proefweg wacht!
ZOO werd ook, in Salem's grijze muren,
Aan Gods Heil'gen 's Hemels raad volbragt.
Christ'nen! laat het denkbeeld u verblijden:
Ms ge uw kruis geduldig, willig draagt,
' . t Heerlijk loon vergoedt uw smart en lijden,
waar voor u de eeuw'ge morgen daagt.

,
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Het zal aan aanmerkingen op dit lied niet ontbreken, en
gaarne zal ik van anderen eene betere bewerking van het
voetstoots gekozen onderwerp te geiuoet zicn. Insgelijks erken ik , dat het gezang, bij eene meerdere uitbreiding, cen
dichterlijker aanzien bekomen kan. Dan het was mijn doel, om
de woorden der Schrift zoo getrouw mogetijk en tevens met
de minste bijvoegselen terug te geven, en daardoor mijne
mcening, omtrent de bedoeldc soort van liederen, door eene
enkele, zij het ook gebrekkige, procce te lecren kennen.
Tot hiertoe was dit stukje geschreven en voor de verzending gereed gemaakt, then eene toevallige omstandigheid ,
die verzending vertragende, tevens aanlciding gaf, om
geleverde proeva met nog eene te vermeerderen, genomen
uit Rorn. VIII vs. 35-39. Ik vermeen het te Innen betitelen :
VERREFFING VAN CIIRISTII S LIEFDE.

Wie zal van Christus liefde ons scheiden?
Verdrukking, die vervolging baart,
Gebrek, ontbering , boei of zwaard,
Of wat we, gm Christus wil, verbeiden?
Gods woord heeft ons dit lot voorspeld,
En 't magtloos woen van 't aardsch gewehl ,
Dat, dag op dag, gereed ter slagting,
Den dienstknecht als den Meester hoont,
En, daar men hem met doornen kroont ,
Zijn dienaar pri,js geeft aan verachting.
Looft God! wilt Hem uw' dank betalen,
Die grensloos ons heeft lief gehad,
In wien we, op 't spoor, dat Hij betrad,
Eenmaal verwinnaars, zegepralen!
Ja, 't is gewis; geen bange nood,
Geen rampvol leven, zelfs geen dood,
Geen Engel, overheid noch magten,
Niets, wat ons treft in 't aardschc dal,
Niets, wat de toekomst baron zal,
Ontrooft ons 't heilgoed, dat wij wachten.
Geen onafmeetb're hemelbogen,
Geen afgrond, waar de nacht gcbiedt,
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Verzwakt den juiehtoon van ons lied,
Waarmee wij Gods genae verhoogen.
Triomf! verwinnaars zijn wij ; ja,
Zingt God ter eer'! 't Hallelujah
Zij. Hem gewijd, die ons zal leiden!
Geen schepsel, hoe geducht in magt,
Weerstaat Gods ongeschapen kracht;
Niets kan ons van Zijn liefde scheiden!
13 Sept. 1841.
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e liefde is besehroomd, maar jegens de liefde is zij vertrouwelijk. Nog geen drie straten waren doorwandeld, of
ANTON en ANTJE waren reeds als kennissen van vele jaren.
bat de laatste nu wist, in welke betrekking haar vader haren geleider tot haar Wilde piaatsen, en de eerste daarvan
rnede geen geheim maakte, deed daaraan wel het meeste;
dat zij elkander beide in de zaak hunner harten noodig hadden, deed het overige. , A NTJE nam aan, het hare te doen,
ova EMMA gnnstig, te stemmen voor den voor haarzelve bestemden bruidegom, en deze beloofde wederkeerig, den °Meier, ware het maar mogelijk, bij Papa binnen te loodsen.
Het overige zon zich, meenden de jongelieden, zoo bet op
geene korte baan was, dan op eene Lange wel schikken.
ANTJE begon min of meer erne zamenzwering tegen haren
vader to helpen smeden ; zij deed dit met eenen ,jongeling,
dien zij nog slechts een pair dagen kende. Had zij het oogmerk zijner komst vooraf gekend, zij zon hem gevreesd en
gehaat hebben; nut was hij haar broederlijke vriend geworden. Zij wist, in welk /ogement JELIIrs zich ophield, en
nog denzelfden avond begaf zich ANTON derwaarts.
Gelijk een ervaren veldheer eerst in het algemeen zijn
hoofdplan van aanval vomit, en dan daarna meer in de bij'ionderheden nitwerkt, zoo begrepen ook onze beide wandelaars, dat de hoofdzaak veer bet oogenblik die was, dat
men JULIUS met den widen Heer in kennis bragt. Het middel daartoe was spoedig gevonden. ANTON liet zich bij den
krijgsman aandienen, en bragt terstond zijne zaken ter tafel.
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Zij spraken niets meer af, dan dat de Duitscher zijnen nieuwen bekende als eenen ouden vriend, hier toevallig gevonden, aan den vader van A ri-rJE zou voorstellen, echter zorgvuldig vermijdende, dezen te doen weten, dat hij een degendrager was. Bit moest wel eenmaal uitkomen; maar de
jongelingen meenden, en dat met regt, dat vaderlief eerst
den mensch moest leeren kennen, en dat het altijd nog tijds
genoeg was, om hem te vertellen, dat doze den gevreesden
rang bekleedde.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Met het ernstigste gelaat van de
wergild kwam ANT oN met de vertelling voor den dag, dat hij
een' ouden vriend had aangetroffen, die in de hem geheel
vreemde stad een dag twee drie om zaken vertoefde. Dat de
jongeling, die bereids de vergunning had, om dagelijks van
huis en tafel gebruik te maken, ook de vergunning kreeg,
om er zijnen vriend te brengen, verstaat zielt. Maar als Papa
zijnen man op de stoomboot good had opgenomen, zou hij
van die naauwe vriendschap tussehen de beide heeren geen
haar bemerkt hebben. Dat had hij nu voor zijnen afkeer
van brillen, buiten lezen en schrijven! ANTJE hield zich
onverbeterlijk; men zon gezworen hebben, dat zij den vriend
van haren vriend nooit had gezien. Papa werd netjes ingepakt, ook door JULIUS, die zieh met zijn gansche hart in
het allerbeste zondagspakje van zijn verstand, wellevendheid
en aangenaamheid vertoonde. Zelfs word hij ter maaltijd genoodigd; en de goedhartige, maar op slit punt stijfzinnige man
had, o wonder ! het verschrikkelijke monster -- eenen militair — aan tafel. Intusschen had het moeite genoeg, in,
door kunstige wendingen wile navraag naar stand en betrekking te ontduiken. Bit gebilte evenwel zonder eene regtstrecksche leugen, die ik waarlijk geloof, dat de jonge lieden zich onbeschaamd zoliden veroorloofd hebben.
EMMA was ten aanzien van J tir.r us in het geheim ingewijd.
Zij werd het na diens vertrek in nog een ander geheim; te
welen, dat ANT oN wat behoeven wij veel woorden? Zij
was hem male niet geheel ongenegen. ANTJE wilt het
vuurtje goed aan te stoten, en reeds lang had ANTON op
zijne liefdeverklaring een niet geheel afwijzend antwoord bekomen, toes de onde Hoer nog in de heilige overtuiging verkeerde, dat de zaken zcer goed gingen, en de Duitscher
weldra met zijn aanzoek voor den dag komen, en ANTJE'S
onder nadere vadcrlijke gocdkeuring gegeven jawoord mede-
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deelen zoude. Dat J (HA us brieven sehreef, en A NT ON voor
tusschenpersoon in het ontvangen en bezorgen derzelve speelde, meen ik, gehoord te hebben. Of A NTJE zich dit enkel
liet welgevallen, dan of zij antwoordde, en alzoo den armen
ANTON min of meer gelijk maakte aan een' waterput, waarin
de eene emmer naar boven gaat, terwijl de andere daalt, —
dit vermeldt de bron, waaruit ik mijn verhaal ontleen, met
Beene syllabe. E m NA zou het zeker over haar hart niet hebben kunnen krijgen, oom zoo to bedriegen; maar de bevordering van A NTJ E ' S geluk hing er aan, en dit was het gewigt , waarmede zij de veiligheidsklep van haar geweten bezwaarde. ANTJE, die zeer wel moist, dat vader, wanneer
hij zich in zijn plan, ten opzigte van haar en ANTON, zag
teleurgesteld, niet gemakkelijk zou te bedaren zijn, en even
moeijelijk EMMA aan zijn' jongen vriend geven, liet zich alles
welgevallen, en zoo bleef de zaak vooreerst in, statu quo. ANT o N had en hield een' liefdehandel, zoo de oude Heer meende
met ANTJE, en EN NA zag zonder jaloerschheid, dat het in
's mans tegenwoordigheid ijverig op ANTJE gemunt scheen.
Een bijzonder toeval, dat JULIES onverwacht en ongezocht
in de gelegenheid stelde, om zich diep in de genegenheid
van VAN w** te wikkelen, maakte aan al dit intrigueren
een einde. Niemand van de jonge lieden had die uitkomst
durven hopen. Zij overtrof aller verwachting. En wat er
nog het allergelukkigste van was, zij ontsloeg hen van het
smeden van verdere zamenzweringen tegen den ouden officieren-antagonist, en van het in praktijk brengen der Jezuitsehe grondstelling, dat de middelen door het doel worden
geheiligd.
JULIUS was weder om zaken in de stad. Die zaken bestonden evenwel alleen in het verlangen, om zijne beminde
te zien en te spreken, waartoe hem dan ook door medewerking van ANTON en EMMA, die het geluk, dat zij zelve genoten, ook aan anderen gunden, vrij goede gelegenheid gegeven werd. Hij had aan het huis, waar men hem zoo beleefd °raving , een hezoek gegeven , waarbij ANTJE clan weder
ongezouten geveinsd en A NT o Di met dubhele voorkomendheid
behandeld had.
Op denzelfden rnorgen, dat rurir s, die des namiddags op
reis zou gaan, nog vroeg een kort afscheidsbezoek gebragt
had, hield eene fraaije kales voor het huis van den Heel'
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VAN ww * * stil. Als ik nu eene verdiehte gesebiedenis schreef,
zou ik daar ik weet al niet wien doen uitklimmen; maar ik
mag de waarheid niet te kort doen. Er klom nietnand uit,
maar de meisjes klommen er met den ouden Hollander en
den jongen Duitscher in, om een' grooten tour te gaan rijden, en eerst, wanneer de vale avond met zijne vlengelen
het aardrijk zou dekken, terug te keeren. De beide dienstboden hadden in last, na het voormiddag-huiswerk den dag
te gebruiken tot het schoonmaken van den koepel in den
tuin buiten • de stad. Verblijd over het fraaije weder, dat
den togt begunstigde, gaf men nog de laatste bevelen, deed
bet laatste onderzoek, of ook iets vergeten was, beval alle
voorzigtigheid aan met vuur en sluiting, en reed af.
Het togtje beantwoordde geheel aan het oogmerk, want
bet gaf eenen dag van aangename uitspanning. ANTON en
EMMA zouden er nog reel meer genot van gehad liebben, indien' de eerste niet gedurig tusschen de schroeven eener voorgewende vrijaadje met ANTJE gezeten had, die in de grappige tooneelen, waartoe deze persoonsverwisseling nu en dan
aanleiding gaf, eene kleine vergoeding vond van de aandoening, die de scheiding van haren beminde haar dezen morgen had veroorzaakt. Om den dag van pret nog prettiger to
maken, hadden zij 's namiddags den inval, om voor een keer
van rollen to wisselen. A NTJE 2011 EMM A en EMM A. A NT J E
zijn; die van het viertal zich vergiste, zou op eenige versnapering onthalen. De oude Heer was regt vrolijk, en
vond, dat ANTON zich in zijn gedrag omtrent de meisjes nu
onverbeterlijk wist te houden, en dat ANTJE good lion veinzen , als EMM A door ANTON behandeld te worden. Met welgevallen merkte hij op, dat zijne dochter daaronder twit
waarlijk niet regt vrolijk was. Jammer, dat een noodlottig
Coeval dit alles op eene zoo ontrustende wijze zou doen
cindigen.
Welgemoed en vrolijk kwam men des avonds te buffs. Niet
zoodra was men editer afgestegen, of de dienstbode, die de
deur opende, riep uit : m Gelukkig, dat gij te huis zijt,
Mijnhcer !"
Wat is er dan gebeurd?"
I, 0! wij zijn in de doodelijkste onrust."
Maar wat is er dan?"
.En als die beer er niet geweest was ..... "
',Welke beer ?"
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heeft wacht gehouden en ons helpen onderzoeken."
',Maar wat is er dan te doen ?"
,Er is gestolen. De beer zal het u alles vertellen. Wij
zijn als een beroerde zee."
Men vloog naar binnen. Reeds in den gang kwam hun
iemand te gemoet, dien men al spoedig herkende voor JULIUS.

,Wat is er? Wat is er gebeurd? Wat is er toch?" ging
het verward dooreen.
,Mijn hemel, luttus, gij bier, wat is er?" riep ANTON.
De meisjes waren op het punt van een zenuwtoeval. De
vader stond to beven en zocht met moeite een' stool. Na
eenige oogenblikken van verwarring, van staan, van zitten,
van heen en weder loopen, van waterdrinken, zeide JU Li u s:
,Weest bedaard. Het is gelukkig afgeloopen. Het beste is,
dat ik het u geregeld vertelle. Anders spreekt alles door
elkander. — 1k ging dozen namiddag, gelijk gij weet, `naar
de diligence. Mijn koffer had ik reeds voornitgezonden: ik
was dos alleen. Juist teen ik den hoek bier in de straat
omsloeg, zag ik twee vreemde manspersonen, eene groote
mand dragende, op uwe stoop stilhouden. Een van hen trek
een' sleutel nit den zak , en opende de deur, even alsof hij
bier te huis behoorde. Dit verwonderde mij, omdat ik wist,
dat gij alien zondt zijn nitgereden, en ik toevallig had vernomen, dat ook de meiden niet te huis zouden zijn. Echter
meet ik zeggen, dat ik er weinig op nadacht; doch joist
toen ik het huis voorbijging, belde een , derde persoon aan,
die door een der beide anderen onmiddellijk word ingelaten.
Nu vloog mij de gedaehte duidelijk door het hoofd, dat bier
niemand, althans niemand baiter ' de dienstboden, te huis
was. Zonder eenig bepaald voornemen stapte ik de stoop op ;
en, ofschoon men de dear voor mij poogde to sluiten, rukte
ik die open, en zag doze twee mannen in den voorgang staan.
Zonder juist te weten, wat ik deed of doen moest, riep ik
onwillekeurig naar boven: ',Korn eons af; daar zijn menschen." Onmiddellijk daarop boor ik de voordeur toeslaan,
zie em, en mand en mannen zijn verdwenen. 1k open de
deur, en zie hen joist een dwarsstraatje inslaan. Wat zon
ik nu doen? Ik hield het voor zeker, dat bet dicven waren, die van de alwezigheid der bewoners gebruik maakten,
ono het huis to bestelen. Aan mijne reis met de diligence
dacht ik niet moor. Mijn cerste roep was aan de meiden
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Been antwoord. Het huis aan zichzelf overlaten, om de dieven te achtervolgen, dit achtte ik evenminraadzaam. Straatgerucht maken en Buren roepen wilde ik ook niet. Ik nam
dus, voor het oogenblik, door den nood g,edrongen, de
vrijheid, 14Iijnheer v AK w**, om over uw huis te besehikken."
DVoortreffelijk," viel deze hem in de rede; Dmaar spoedig, zeg mij, hoe liep het of ? En wat is er meergebeurd?
1k ben zoo ontsteld, dat ik niet weet, wat te doen."
Jutius vervolgde: D Ik sloot eerst de voordeur zorgvuldig
aan grendels en ketting, zocht daarop in de keuken een
xnes , en ging den eenen, die nog in huis was, opzoeken."
DEn dat durfdet gij alleen?"
Fen militair lent geene vrees."
a Mijn hemel, Iffijnheer ! gij zijt, gij zijt een ..... "
1 Zoo aanstonds over mijzelven ; laat mij voortverhalen. 1k
was er toch niet volkomen zeker van, dat ..... "
DMijnheer, zijt gij ..... "
DNiet volkomen zeker van, dat er slechts een meer in huis
was, schoon ik alle reden had, om het te denken. Ik besloot dus voorzigtig te zijn, en kamer voor kamer te onderzoeken. Het was wel vrijpostig, maar de nood dwong mij,
daar ik bier vriendschap genoten had, en mij dus nu verpligt rekende, om ..... "
DDat zou nu alles goed en wel zijn, illijnheer; maar gij
zijt, naar ik bemerk, een militair. Een officier, Mijnheer,
een officier ..... "
,Nu," zeide JULI us, eenigzins ik heb dan toch
geen berouw van hetgeen ik meende to moeten doen. Ik
onderzocht dan kamer voor kamer, elke deur achter mij op
het nachtslot doende, zoodat de dief, wanneer bij zich ergens in kassen of ledekanten verborgen heeft, want ik wilde
niet zoo onbescheiden zijn alles te doorzoeken, nu bier of
daar gevangen zit. Iffaar dat geloof ik niet; want toen ik
eindelijk bij den zolder kwam, hoorde ik daar een' zwaren
slag en het kletteren van eenige glazen. Toen ik er bij
kwam, waren een paar stoelen omgeworpen, eene last stond
onder bet dakvenster ; ik weet niet of die daar behoorde,
maar zij schcen er been gesleept to zijn; het dakvenster zelf
was stukgeslagen, en ik heb niemand of niets gezien. Aileen
komt het mij voor, dat het niet enkel om stelen bij den dag
is to doen gewcest, want ik vond op den zolder dit vuarslag
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liggen. Begrijpende, dat men den weg, dien men uitgegaan was, ook weder Icon inkomen, bleef ik op den zolder,
tot dat ik uwe bedienden aan de voordeur hoorde, die zij
natuurlijk met den sleuteI niet konden openen. Ik deed dit
van binnen. Gij kunt begrijpen, hoe ontsteld zij waren,
toen ik het geval verhaalde. Eene van haar heeft een' timmerman geroepen, die het dakvenster met een pair planken
heeft digtgespijkerd, en nu hen ik bier gebleven, omdat het
voor mijn vertrek toch to laat was, en ik uwe bedienden
niet aan hare vrees, die haar welligt tot verkeerde dingen
zou hebben uitgelokt, Wilde overlaten. Thans biede ik mij
aan, om nogmaals het huis te helpen doorzoeken, waarhij
ik wel zal vooruitgaan."
Net gespannen verwachting had men bet verhaal van artrus hoorcn beginnen, met belangstelling bet gehoord, en
roerloos zat men een oogenblik, nadat hij geeindigd had.
Niet alleen dacht men aan hetgeen had kunnen wordert geroofd, aan de zware schade, die men daarin had kunnen
hebben, maar eerst en nicest aan bet levensgevaar, dat men
zelf had knnnen loopen. Indien eons een der dieven, of ook
meer, zich bier of (laar in het huis hadden verborgen ; indien zij eens, hegunstigd door den nacht, hadden willen
stolen, hoe ligt had, bij vrees voor ontdekking, moord van
een of ander der huisgenooten.... Dit denkbeeld was niet
onnatuurlijk, bij het vinden van vuurslag; het versehrikte
hen, en niemand had woorden genoeg tot lof van den kloeken J trLr us, die met sehrander beleid dit alles had gekeerd,
en oorzaak was geworden, dat men met den schrik was vrijgekomen. Zelfs de oude VAN w** scheen voor een ougenblik den noodlottigen stand te vergeten, en drukte hem
dankbaar de hand, zijne erkentenis hetuigende aan den moedigen jongeling, wien bij zoo veel to danken had.
Thans werd rand gehouden, wat men doen zou. Het besluit was, dat men aanstonds het gansehe huis nog eens
naauwkeurig zou doorzoeken, gelijk ook werd bewerkstelligd. Juuts ging vooruit, in de eene hand een licht, in
de andere een' ouden hartsvanger houdende, dien men niet
anders uit de lederen seheede had kunnen krijgen, dan door
de laatste stnk to snijden. Daarop volgde de wide Heer, gewapend met een pook; dan de meisjes en dienstboden, en
eindelijk, op verzoek der vrouwen, ANTON, tot dekking van
den trein. Geen kamertje, geen hangkas, geen ledekant
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werd overgeslagen. Zelfs kastjes, waarin geen hond, Iaat
staan eon mensch, kon kruipen, werden door de beangstigde
dienstboden gcopend. iNiets word van zijne plaats gevonden.
/let bleek dus, gelijk trouwens waarschijnlijk was, dat er
slechts een, na de vlugt der twee met de mand, was overgebleven, die het dakvenster had opengebroken en daardoor
Ontvlugt was, gelijk de 'leer v A N w * * de mogelijkbeid daarvan, door eene zeer breedvoerige beschrijving van de daken
zijner buren, bewees. Het Neste bewijs eater was in. loco
te vonden. De kilt was inderdaad van hare plaats geschoy en, gelijk aan strepen op den grond to zien was, en scheen
den dief te hebben gediend, om het dakvenster, welks glazen ruiten aan stukken verstrooid te bereiken. De
provisioncle toespijkering word voor den naelit voldoende bevonden, en zoo keerde de trein naar beneden terug, elk met
gissingen en weder gissingen. Voorts werd bepaald, dat,
voor alle veiligheid, de beide heeren er dien nacht zouden
blijven, en met tiendubbele zorgvuldigheid werd de gewone
avondsluiting (Millard nagezicn. Men kwam gedurig terug op
JULI us, die door den ouden VA N w** geheel niet als een
officier word aangezien, maar gel en hartelijk behandeld en
toegesproken, en zich verheugde in het geluk der nabijheid
van zijne gelicfde, waartoe de gebeurtenis van dezen middag
hem den wog had gebaand, en deze verheugde zich heimelijk
over een voorval, dat hem gelegenheid had gegeven, om
zich bij Karen vader verdienstelijk en geacht te maken.
vertrok reeds dienzelfden morgen, met belofte van
eerlang terug te komen. Ilij deed dit meermalen; en telken
male, als hij heeriging„ kon de oude !leer zich niet onthouden van to mompelen: .Een charmant mensch! 't is tech
jammer, dat hij officier is!" Met dat al klom hij hooger en
hooger in de genegenheid van den vader van A NTJE j en die
vader vend het hoe langer zoo jammerder, dat hij een officier
was; iets, hetgeen hij zelfs tegen de mcisjes niet kon zwijgen. Doze vonden het juist zoo heel jammer niet, want ander oflicieren konden, meenden zij, ook heel wel brave en
hupsche menschen zijn.
Bet was na eenigen tijd eene bittere teleursteling voor
den goeden man, dat A NT ON hem, eerst met vele omwegen,
daarna met rondo woorden verklaarde, hem niet om de hand
van A NTJE, maar om die van EMMA te vragen. Eij had zich
gevleid, zijnen gunsteling (want dit was de Duitscher ge-
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worden) eenmaal zoon te noemen. Het viel hem zwaar, die
hoop te zien verdwijnen ; maar te zeer beminde hij EMMA,
om haar geluk te willen verhinderen, en ANTJE, dacht hij,
nmet nooit trouwen met iemand, die haar uit speculatie
Deemt.

Dat behoefde ook niet, want op de bruiloft van ANTON
en EMMA gelukte het eindelijk, na lang aangewende pogingen, aan de vereenigde dischgenooten, den braven man te
bewegen, om zijne toestemming te geven tot het huwelijk
van ANTJE met den gcluklrigen JULIUS; echter onder het
uitdrukkelijk beding, dat deze zijn ontslag nemen zou, waartegen de onlangs gesloten staat van vrede hem geene zware
verhindering in den weg legde. De gewezen officier had administrative kennis genoeg, om met goed gevolg te worden
opgenomen in de zaken zijns schoonvaders, die JULIE s met
elken dag meer hegon lief te hebben, en er zich toch eigenlijk over verheugde, dat hij geen °dicier meer was.
Op het doopmaal van ANTJE ' S eerstgeboren zoon mogt de
gelukkige grootvader zeggen: A Zonder die poging tot diefstal zon mijn kleine naamgenoot geen won van JUL' u s zijn,
want zonder dat had ik ANTJE nooit aan een' oflicier gegeven."
Allen lachten, en de oude man, die niet beter wist, dan
dat die lath zijnen ouden afkeer van de uniform gold,
lachte mode.
Wat diefstal!" riep ANTON nit, de asch van zijne eigaar
met den ringer aftikkende; iallemaal gekheid!"
.Hoe meent gij dat ?" hernam de grootvader.
.Wel, er was dief noch diefs gelijk geweest," zeide de
ander.
Wat?...." Meer kon de oude VAN w** niet zeggen;
hij bleef met den mond geopend en de pijp in de hand zitten.
L I u s," hervatte ANTON, zov nooit uwen afkeer van
zijne epauletten overwonnen hebben. Het gansehe stukje
was eene uitvinding van ons beiden; hij voerde het voortreffelijk uit."
tttans! wat is dat voor een streek !" riep de oude man
hevig nit; maar een blik op zijne gelukkige dochter, die
juist haar kind aan de Borst legde, deed hem eenigzins
bedaren.
J u

A

Wie was dan is huis geslopen ?"
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',Niemand, dan JULIUS zelf."

7, Hoe?"
.Met den slentel, die gewoonlijk aan een haakje achter de
voordeur hangt, en dien hij 'snaorgens behendig had medegenomen."
En de meiden?"
.Gebruikten zeker then, welken zij gewoonlijk bij zich
dragon."
,En het dakvenster?"
.Had JuLtus aan stukken gestooten."
is nu te laat; maar het blijft een satansche streek,
JULIUS! Ik dacht niet, dat gij ooit tot zulke fielterijen
waart in staat geweest."
.Lieve vader! liefde zoekt list. Ik had to N* kennis met
mijne lieve A NTJE gemaakt, en wist, dat het mij als offieier
nooit zou gelukken uwe genegenheid te winnen, omdat gij
u nooit met eene uniform zelfs zoudt willen inlaten. En ben
ik u geen goede zoon , zoo als gij zelf mij duizendmaal hebt
gezegd? ANTON hielp mij. Wij vonden het stuk zamen
uit, toen ik, op berigt van uw nit rijden pan, was in de
stad gekomen, en wij vernomen hadden, dat ook uwe dienstboden zouden van huis zijn. Vergeef het mij nu, gelijk
ANTJE het mij vergeven heeft."
.Was zij mode in het complot?"
.Eerst toen ik de bruid was, vaderlief, heeft JuLtus het
mij medegedeeld."
En EDINA ?"
.Wist ook van niets."
.Kinderen!" zeide de veer, .het spijt mij, dat gij zoo
uwen ouden vader, die u zoo liefheeft, bedot hebt. Naar
ik gevoel, dat JULIUS op den gewonen wog mijne liefde
nooit, en ook nooit mijne toestemming zou verworven hebben. Ik wil het dan trachten te vergeten; maar als ik u,
JULIUS, niet van eene zoo gunstige zijde, in alien opzigte
Haar mijn volkomen genoegen, had leeren kennen, zou ik
het moeijelijk kunnen vergeven."
.En als wij u, goede oom! niet zoo goed kenden, als wij
u kennen, zoudt gij het nooit hebben geweten. Maar wij
weten, dat gij het gaarne vergeven, en er zelfs, met uwen
kleinzoon op den schoot, nog we/ om zult kunnenlagchen,".
zeide ANTON.
Hhh
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Laat ons daarvan de proef nemen!" riep ANTJE nit, en
reeds had de oude man den kleinen WILLEM op de knie.
p't Was toch een grappig zoeken, daar 's avonds het heele
huis door, naar een' diet, die er niet was ; of eigenlijk,
dat de inbreker zelf met het licht vooruitging, om den inbreker te zoeken !" merkte ANTON aan.
Nu, laat er ons maar een speidje bij steken," zeide de
wader glimlagehende.
En toen hij nu verder vernam, dat ANTJE en Jut ' us elkander reeds zcer goed, en ANT oN en JULIUS elkander in
het geheel niet kenden, toen de eerste den laatsten als een'
ouden vriend voorstelde, — toen ontstak VAN w** zijne
uitgegane pijp aan de kaars, dronk zijn glas nit, en zeide,
met een' blik op de gelukkige jonge moeder: 't Is waarachtig wel waar : liefde zoekt list!"
IIENDRIK VAN BRAKEL.

O ' CONNELL VAN zijriEN GOEDEN KANT BESCII0EWD.

O

' CONNELL is iemand van een zoo uitgemaakt genie , dat
in dit opzigt misschien geen ander lid van het Lagerhuis met
hem vergeleken kan worden; hij is zulks in alien deele,
en men ion bijna kunnen zeggen, dat zijn genie zich in
elke wending, in elke eigenheid zijner redeneerwijze vertoont. Er zijn andere leden van het Lagerhuis, zoo als bij
voorbeeld Sir ROBERT PEEL, die sneer tact en eene grootere
bekwaamheid in de debattenbezitten; maar, zoodra het aankomt op eenigen trek van hetgeen eigenlijk genie genoemd
mag worden, gaat niemand O ' CONNELL te boven. Bijna alwat hij zegt treft met onweerstaanbare kracht of rukt weg
in geestdrift; en hetgeen de werking zijner rede nog verhoogt, is de omstandigheid, dat zij volstrekt voor de vuist
gesproken wordt, zuiver de geboorte is van het oogenblik,
en niet de vrucht van angstige en moeijelijke berekening.
Zijne sterkte bestaat geenszins in logisch redekavelen ; zelden verschaffen zijne adviezen den hoorder het genot eener
sehoolmatige argumentatie, en wanneer dit al ooit het geval is, verliest zijne voordragt daardoor evenredig aan nadruk. Zijne sterkte, wanneer bij eenen tegenstander bestrijden wil, bestaat in ironie ; dit wapen doet hem meestal
zegepralen, en niet eer steekt hij het zwaard in de schee-

O ' CONNELL VAN ZITNEN GOEDEN KANT BESCHOUWEL

811

de, vdOr dat zijn vijand vernietigd is. Op het veld van
spotten en belagehelijk maken heeft hij ontegenzeggelijk
geene wedergade, en niemand kan hem daarin, ook slechts
bij nadering, de heerschappij betwisten; desniettemin veroorlooft niemand minder dan O ' CONNELL zich persoonlijklieden, of het moest zijn, dat de handelwijs der tegenpartij
hem daartoe als uittartte. O ' CONNELL ' S stijl is noch met
zorg gekozen noch gepolijst, maar kenmerkt zich door
kracht en warinte; hij hemint korte en kernachtige volzinnen, en de gedachten dringen zich in te groote menigte aan
hem op, dan dat hij er aan denken zou, om de vij1 over
zijnen stiji te laten gaan. O'c or; N E L L schept behagen, (om
met sa ELL, in zijne Portretten van Iersche Staats- en Justitiemannen, te spreken) met de aan zijn land eigenaardige
vruchtbaarheid, geheele nesten van krachtspreuken tevens
uit te brocden, bijna zonder die van eenig bekleedsel te
voorzien, hetvvelk derzelver naaktheid zou kunnen dekken.
O ' CONNELL spreekt met een sterk uitkomend Iersch accent, hetgeen op een Engelsch oor een' eigenaardigen indruk
maakt, zonder, op zichzelf genomen, daarom juist onaangenaam te zijn; maar zijne stem is rein en helder klinkend,
menigmaal welluidend; zij beheerscht eene uitgestrekte toonschaal met ninuner missende kracht van indruk, en dit is
bij hem meer aangeboren gaaf der natuur, dan het gevolg
van langdurige vlijt. Hetgeen men gewoon is bevalligen
zwier te noemen, ontbreekt aan zijne voordragt en gebaren ;
de groote, kenmerkende trekken van O ' C ONN EL manier
zijn stoutheid, vuur, en volstrekt gemis van alle kunstmatige vormen. .1)Ien herkent," zegt SNEIL, e het onstuimige
Iersche bloed, dat in zijne aderen kookt ; zijne levensgeesten
zijn in gedurige gisting; nooit schijnt hij treurig of neerslagtig. Zelfs onder de ongunstigste omstandigheden verlaat zijn
geloof aan de eindelijke zegepraal der onderdrukte menschheid hem nimmer; ook geen enkel oogenhlik is weifeling of
schroom aan hem bemerkbaar; steeds rust zijn oog op de
lichtzijde van het tafereel, en is de spiegel zijner innerlijke
opgeruimdheid. Een fijne g/imlach speelt te alien tijde hem
om de lippen, hetzij hij in het Lagerhuis zich op zijne zitplaats als vastwortelt, dan wel in eenen huiselijken lining
of ook voor eene vergadering des y olks op de markt te
zich bevindt."
O' CONNELL ' S leest is rijzig en atletisch; zijne gestalte is
Hhh2
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eene der sterkst gespierde in het Lagerhuis; zijn ligehaamsgestel is krachtig en gezond, en, ondanks er meer dan zestig, in strengen en afmattenden arbeid doorgebragte, winters
over zijn hoofd gegaan zijn, verschijnt hij, in de volheid
zijner kracht, als gladiator in het strijdperk. Zijn gelaat
past bij zijne gestalte; het aangezigt is meer rond dan vlak;
een frissche blos, het teeken van gezondheid en van goede
luim, kleurt zijne wangen. Zijn pens is stomp en plat; zijne
oogen zijn donker en spottend. Zijn voorhoofd heeft niets
onderscheidends en is niet schoon, zoo ver het kunsthaar
eenige beoordeeling daaromtrent toelaat. Zijn geheele proflel gelijkt naar dat van eenen scheepskapitein, en vreemdelingen hebben er hem menigmaal voor aangezien.

DE STAR ALGIERS.

Een inwoner van Lyon, die onlangs uit Algiers teruggekomen is, deelt nopens die stad en de levenswijs aldaar de
volgende bijzonderheden mede.
Door het aanleggen van ontzettende werken is de haven
van Algiers zeer veilig gernaakt ; ook ligt zij steeds vol schepen. Het regeringsplein eindigt in een terras, dat zich bonderd eri twintig stappen boven de zee verheft ; rondom hetzelve loopt eene hechte tralieleuning, waarop men de armen
leggen kan en naar beneden in de golven zien. Tegenover,
aan den gezigteinder, schijnt kaap Jilatifoe nit de baron op
to rijzen; regts dringen de hoogste toppen van den Atlas
door de wolken; links staan fraaije nienwe'huizen ; voorts
de groote moskee, de moelje en de drukke marinewijk ; voor
de voeten van den beschouwer ligt een woud van masten,
digt opeengepakt. De sehepen vormen eene tweede, eene
drijvende stad, nit welke duizend verwarde klanken naar
boven dringen. Hier, even als in Algiers zelf, is eene zamenstrooming van menschen uit alle landen. Waarschijnlijk
vindt men geene stad in de wereld, waar naar evenredigheid
zoo veel vreemdelingen zijn. Onder tien menschen, welke
men blindelings uit de menigte zou semen, beheoren er zeker gees drie tot hetzelfde land, en zoo er de bezetting
niet was, zouden de Franschen de minderheid hebben. Van
de Spaansche kusten zijn er velen overgestoken, desgelijks
van de Pakarische eilanden nit Malta is bijna al het wilde
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en ruwe yolk gekomen. Onder dozen mengen zich hier
Duitschers, Italianen , Belgen, Polen, met de deserteurs
uit alle Europesche legers, die eerst in bet Fransche vreemdenlegioen dienst nemen , en na bun ontslag als atulttelooze
inwoners onder de overigen rondzwerven of eenige nering
drijven. Gelijk de kleeding verschilt, verschillen taal en
manieren. Algiers gelijkt naar eene Fransche stad in het
dolste woelen van het Carneval. In alle wijken, op alle
pleinen der stad wemelt het bont door elkander. Turken,
Noorsche vrouwen en meisjes, uit Welker digt omsluijerde troniên slechts de vurige oogen schitteren;
Joden, die des zaturdags in zijde geltleed en met allerlei gonden sieraden behang;en zijn; de steeds in hun
gewaad gedrapeerde Spanjaarden; de vrouwen van Port
Mahon met hare zwarte mantilles; Negers en Negerinnen in
lompen gewikkeld. Bij de vele vreemden in de incest niteenloopende kleederdragt komen nu nog de Fransche uniformen der armee, der militie, der marine en der te Algiers
zelf gevormde regementen, der Spahis, der inlandsche gendarmen, der beroemde Zuaven, der scherpschutters van
Vincennes en der Afrikaansche jagers. Algiers verliest dagelijks nicer van zijne vorige eigenaardigheid. Reeds kleeden zich vele Joden, vooral de jonge lieden, naar de Franseize wijs; men zou zulks als eene snort van dankerkentenis
kunnen beschouwen, want sedert de Fransche verovering
zijn de Joden te Algiers nit hunne vrocgere vernedering en
ellende gered. Algiers verfraait zich met elken dag. Verseheidene der door de Franschen aangeleg,de pleinen en
straten zijn breed en doen zich heerlijk voor. De met doorloopende bogengangen gebouwde huizen beschutten in den
zomer tegen de zonnestralen en in den winter tegen den
regen. Ook de voorsteden verlengen zich gedurig meer;
buiten de stad ziet men niets damonder den voet gehaalde
oude en pas gebouwde nieuwe huizen. In de naaste omstreken liggen ettelijke honderd huizen op de bevalbgste wijs
aan de belling der bergen, en door derzelver sehitterend
wit steken zij schilderachtig of bij de goudkleur van den
grond en bij het donker green van den plantengroei. Zoodra men zich echter meer dan een nur ver van Algiers verwijdert , vindt men de nieuwgebouwde huizen, ondanks derzelver bekoorlijke Egging en gezonde lucht, geheel lecgstaan, want nientand waagt het aldaar to wonen, zelfs niet
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over dag en nog veel minder bij nacht. V6e;tr dat de vijandelijkheden hervat waren, gingen wij overal ongewapend
been, en de Arabieren kwamen vreedzaam, van alle kanten
der vlakte, tot ons. Thans ziet men er geene meer; wij
zijn binnen onze muren opgesloten, en zonder gewapend geleide durven wij bijna geen voetstap bniten dezelve doen.
Daarom ook reikhalzen wij naar vrede. Op de markten
vindt men ter naauwernood de onontbeerlijkste levensmiddelen, en, daar alle gemeenschap met het binnenland afgesneden is, zouden wij volstrekten hongersnood lijden, wanneer er geen leeftogt te scheep wierd aangevoerd. Ons rundvee komt uit Italie en Skilie, de boter van Port Mahon
en uit Frankrijk, versche eijeren uit Spanje. Alles is peperduur.

PAUSELIJICE SAL AAD.

P

aus SIXTUS DE V had, toen hij nog Franciskaner monnik
was, met eenen vrij armen maar zeer eerlijken advocaat in
naauwe vriendschap geleefd. Deze achtingwaardige reg,tsgeleerde was sedert tot zulk eene armoede geraakt, dat hij
daardoor in eene ziekte verviel. Het toeval wilde, dat zijn
geneesheer dezelfde was, als van wien de Paus zieh bediende,
en dat hij, zonder eenig bepaald doel, van dezen zijnen patient met zijne Heiligheid sprak, die echter bet gesprek van
dit onderwerp afwendde. n Hoor eens," zei des anderen clangs
de Pans tot zijnen arts, .ik verstout mij somtijds ook wel
eens geneesmiddelen toe te dienen, en denk , dat een, hetwelk ik gisteren aan iemand bezorgd heb, van nitwerking kan
geweest zijn. Gij spraakt mij van den armen TURINEZ ik
herinnerde mij met genoegen, dat ik in vroeger' tijd dien
goeden, eerlijken man gekend heb. Ik heb hem ettelijke
kruiden tot eene voortreffelijke salaad gezonden, welke hem
naar alle waarschijnlijkheid wel genezen zal." — *Salaad,
Heiligste Yader ! dat is een nienwerwetsch recept ; dit mirakel
zou geen van de geringste zijn, welke uwe Heiligheid magverrigt hebben." — n Zeg aan TURINEZ, " hernam de Paus
al lagchende, ,dat ik hem niet veroorloof, voortaan eenigen
anderen arts meer te gebruiken dan mij; zie, dat is een
klant, dien ik u wegronsel, dokter!" Vol ongeduld, om
's Pausen geneesmiddel en deszelfs working under te leeren
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kennen, snelt do dokter naar zijnen patient, bij wien hij
inderdaad duidelijke teekenen van beterschap ontwaart, en
met verbazing vestigt zich zijn blik op den genezende. —
((Toon mij toch eens de salaad, welke gij van den Pans ontvangen hebt, opdat ik zien moge, welke kruiden zulk eene
wonderdadige kracht bezitten." — D Ja wel wonderdadig ,"
hernam de advocaat op ecnen toon van innig zielsgenoegen;
dat is het regte woord ; ik verzeker u, geheel uw herbarium
zou zulk cene heilrijke werking niet te weeg brengen." Dit
zeggende, haalt de zieke eenen korf met zeer gewone salaadkruiden voor den dag. — Wat, zijn dat de planten," zegt
de arts, er een handvol van opgrijpende, D die u zoo goed
geholpen hebben ?" — D Tast maar wat dieper, dokter, en
gij zult de ware panacee vinden." De dokter tast dieper,
en nu stoot zijne hand op eene groote menigte gouden zechinen. D Ja, vriend, zulke medicamenten hebben wij niet."
Terstond daarop begaf hij zich weder naar den Paus, en zeide: D Heilige Yader, gij hebt het juist getroffen; zoo waar
ik leef, men mag u als den eersten geneesheer van Europa
beschouwen !" — »Ja , maar ik behandel niet al mijne patiOiten op deze wijs," hernam de Pans. — Deze goede daad
van SIXTUS DEN Y is bij de Italianen tot een spreekwoord
geworden ; en wanneer men bij hen iemand wil aanduiden,
die dringend geld behoeft, is men nu nog gewoon te zeggen: D hen salaadje van Paus si aT o s zou hem kunnen
helpen."
D

D

NAPOLEON'S BONTEN MOTS.

Een bontwerker te Dresden, die voor Keizer NAPOLEON,
bij deszelfs terugkomst nit Rusland, eene pelsmuts had moeten maken, en in het bezit van de oude, te voren door
den Keizer gedragene, en hem in der tijd als model medegegevene, was gebleven, had dezelve tot gedachtenis bewaard en bij erfenis aan zijne familie nagelaten. De tegenwoordige bezitter dier oude mats, vernemende dat de Fransche ex-Minister TRI ERS te Dresden gekomen was, acht het
geene kwade speculatie, hem dezelve te koop te bieden.
Met dit oogmerk doet hij een' Franschen brief schrijven,
waarin hij de geschiedenis zijner bonten muts verhaalt; hoe
zij, uit innige vereering voor den grooten man, als heilige
reliquie in zijne familie bewaard geworden was, en hoe
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hij haar thans, nit achting voor den Heer TRIERS, hem
voor 1500 thalers te koop aanbiedt. Tut E R s antwoordde,
dat het hem een innig genoegen deed, in een Saksisch
zin veel deelnening voor wijlen den Keizer aan to treffen ; dat hij juist deswege hetzelve orn geen geld ter weold van dit kostbaar kleinood berooven wilde, en dus den
aangeboden koop moest weigeren. Men kan denken, hoe
de speculateur door zijne ambachtsgenooten uitgelagcheu werd.

DE DRIE RAADSELACHTIGE STRAATGANGERS.

.aid
• rtEnscu ADSCR liet, tijdens eenige oproerige bewegingen in zijne hoofdstad, een bevel uitgaan, dat, wie bij
nacht, na een bepaald uur, op straat werd gevonden, op
staanden voet zou werden ter dood gebragt. Weldra ontmoette bet hoofd der wacht, op den verboden tijd, drie
jonge lieden, die langs de straat zwierden. Hij hield hen
aan, en vroeg hun, wie zij waren. De eerste antwoordde:
Ilc ben de man, 'voor wien zich alle halzen nijgen,
Wien ieder hoofd, hoe hoog in magt, ontbloot begroet;
Ek , ik doe Koningen en Koningszonen zwijgen;
Ja, ik vergiet zelfs, ongekrenkt, sores Vorstenbloed."
De aanvoerder zeide bij zichzelven: ),Op mijne eer ! deze
onge Meer kan wel een Prins van den bloede zijn, eon naverwant van den Kalif; en; zoo ik hem den kop afsloeg,
kostte het mij welligt den mijnen."
De tweede sprak:

j

'k Spreek regt van 't eergestoelt', deel loon en straffen uit ,
En heb voor geen beroep to schromen;
Ja, wat bet heil, den roem des lands in zich besluit,
Dat kan van mij, van mij slechts komen."
.Deze Heer," dacht de bevelvoerder, is zeker een Opperregter. 't Zal best zijn, mij niet to overijlen."
De derde nam nu het woord:
Het staat in mijne magt, den weg tot eer to banen;
Der Grooten gunst getuigt, wat ik vermag;
Zij eeren mijn gezag, hoe magtig zij zich wanen ;
De Wijze strijkt gedwee voor mij de vlag."
De wachthebber meende in dezen den Grooteeremoniemeester te aanschouwen, en noodigde nu alle drie, met
veel lloffelijkheid, in zijne woning. Des anderen morgens
werden zij voor den Kalif gebragt; en nu bleek het, dat
de eerste eon Barbier, de tweede een Schoolmeester, en de
derde een Snijder was. Hunne gelukkige invallen redden
hun het leven.

